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Editorial/

Në mëngjesin e 11 marsit 
myslimanët e Shqipërisë 
u vunë në qendër të 

vëmendjes së opinionit publik, për 
shkak të një operacioni policor që 
arrestoi shtatë besimtarë, të cilët 
akuzoheshin nga Prokuroria e 
Krimeve të Rënda për: “rekrutim 
të personave me qëllim kryerjen e 
veprimeve terroriste”; “nxitjes, thirrjes 
publike dhe propagandës për kryerjen 
e veprave penale me qëllime terroriste” 
dhe “nxitjes së urrejtjes ose e grindjeve 
ndërmjet kombësive, racave dhe feve”!

Këto akuza janë tepër të rënda dhe 
reagimi i parë që ka çdo njeri normal 
është: A janë të vërteta këto akuza, 
sidomos kur flitet për njerëz që janë 
pjesë e bashkësisë ku ti bën pjesë?! 
Cilat janë provat për këto tri krime të 
rënda? Dhe nëse ka diçka të vërtetë, a 
arrin situata deri atje sa të justifikojë 
këto akuza kaq të rënda dhe atë aksion 
aq bombastik? Ajo çka e fryn edhe më 
tepër problemin është edhe fakti se 
këto akuza të paprecedente deri më sot 
për ne si myslimanë shqiptarë, krijojnë 
një terror psikologjik që errëson edhe 
gjykimin objektiv të njerëzve; për 
shumë besimtarë që do ta shohin 
këtë ngjarje si sulm ndaj fesë dhe 
shumë të tjerë që vërtet do të tremben 
dhe besojnë se xhamitë prodhojnë 
njerëz që duan të bëjnë terror mes 
njerëzve në këtë vend apo diku tjetër!

Kjo klimë nuk i shërben askujt, 
dhe organet e shtetit duhet të jenë jo 
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vetëm objektive dhe të drejta me këdo 
dhe të mos i amplifikojnë akuzat dhe 
veprimet përtej cakut të tyre real, nëse 
bazohen në prova, por edhe tepër të 
kujdesshme nga shfaqje të tilla të 
panevojshme, që demonstrojnë forcën 
e shtetit në mënyrë spektakolare! Një 
shtet i fortë e kap “lepurin me qerre”, 
dhe rasti konkret duket që ka qenë më 
shumë një show, i cili duhet të ishte 
kursyer edhe nëse vërtet ka shkelje 
ligjore. Ajo që më shqetëson më shumë 
nga kjo ngjarje janë pikërisht pasojat 
e dyfishta negative si për myslimanët, 
ashtu edhe për shoqërinë që na rrethon. 
Në njërin krah shumica e myslimanëve 
ndihen të terrorizuar, të trembur e 
të frikësuar pa faj, dhe në anën tjetër 
pjesa tjetër e shoqërisë që shton 
islamofobinë dhe përligj diskriminim, 
fyerjen dhe padrejtësinë ndaj nesh.

Ajo çka është e vërtetë në mesin e 
myslimanëve shqiptarë dhe që nuk 
del jashtë realitetit të një pjese tjetër të 
shoqërisë, është edhe margjinalizimi i 
një pjese të vogël të besimtarëve nga 
pjesa tjetër e shoqërisë, dhe në këtë 
drejtim ka ndikuar së tepërmi edhe 
gjendja ekonomike, problemet sociale 
dhe, mbi të gjitha, ato morale që ka 
shoqëria jonë. Grupe të tilla sociale 
janë të prira të shohin më së shumti 
vetëm anët negative të realitetit dhe 
të kenë një ligjërim më refuzues ndaj 
tij sesa të tjerët, por kjo nuk i bën ata 
aspak terroristë, kur dihet që pikërisht 
te ata zhvillohet së tepërmi ndjenja 

se rrethohen nga konspiracionet dhe 
përgjimet e shërbimeve inteligjente. 
Pjesëmarrja në luftëra dhe konfliktet 
e armatosura nga disa prej tyre, është 
pikërisht një përpjekje për të ikur 
njëherë e përgjithmonë nga realiteti 
në të cilin jetojnë dhe nuk e durojnë 
dot, dhe për të mos u kthyer më në të.

Nëse kuptohet mirë kjo, atëherë 
nuk ka vend për frikë se një ditë 
këta të ashtuquajtur terroristë do 
të kthehen për të kryer vepra terrori 
në vendin e tyre, të paktën ata që 
janë arrestuar dhe ne i njohim nuk 
janë njerëz të tillë. Gjithsesi, ajo 
çka dua të them me këtë është se 
trajtimi i këtij problemi me masa të 
tilla represive dhe aksione policore të 
zhurmshme vetëm se e përkeqëson 
situatën dhe nuk kontribuon aspak 
në zgjidhjen e saj. Jam i detyruar këtu 

të përmend dhe të ngre fort zërin 
për islamofobinë në rritje, fenomen 
ky që është kaq prezent në median e 
shkruar elektronike, saqë shurdhëria 
dhe indiferenca e organeve të shtetit, 
madje edhe ndaj denoncimeve 
konkrete nga Komuniteti Mysliman, 
të habit tej mase, aq sa të bën të besosh 
se përtej deklarimeve formale se nuk 
e kemi me Islamin dhe myslimanët, 
është një hipokrizi e radhës.

Ne si komunitet nuk mundet të 
jetojmë të qetë dhe në paqe sociale me 
një pjesë të shoqërisë që sot shfaqet 
para nesh drejtpërdrejt vetëm nga 
mediat elektronike, që na sulmon 
duke vjellë gjithë arsenalin më të 
ndyrë të shpifjeve, ofendimeve dhe 
thirrjeve për shfarosje të Islamit dhe 
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Fetva/ 

Kujdestaria e fëmijës 
në rast divorci

 
Pyetje: 
Kujt i takon kujdestaria e 

fëmijës pas ndarjes së prindërve? 

Përgjigje:
Kujdestaria e fëmijës në rast 

divorci para së gjithash i takon nënës 
së tij. Por, nëse nëna martohet e 
drejta i kalon nënës së nënës (gjyshja 
nga nëna), nëse nuk ka, i kalon nënës 
së babait. Kjo sepse kujdestaria e 
fëmijëve është e drejtë e grave dhe 
nëna e tij është më e dhembshur për 
ta se të tjerët. Ebu Daudi përcjell 
nga Profeti (alejhi salatu ue selam) 
se ai i tha një nëne: “Ai të takon ty, 
përderisa nuk martohesh përsëri.” 
Pra pas martesës së saj me dikë 
tjetër kujdestaria e fëmijës duhet 
të rishikohet përsëri. Kur fëmija 
mashkull mbush moshën shtatë 
vjeç atij i kërkohet të zgjedh mes 
prindërve, dhe i takon prindërit që 
ai zgjedh. Nëse është vajzë atëherë 
babai i saj është më parësor, sepse 
ajo ka nevojë për mbrojtje dhe 
përkujdesje e ndërsa gruaja, vetë ka 
nevojë për diçka të tillë. 

Këtu ne i jemi referuar mendimit 
të Imam Ahmedit për këtë çështje dhe 
fetvasë së Komisionit të Përhershëm 
të Fetvave, por gjithsesi nisur edhe 
nga mendimet e shkollave të tjera 
fëmija çfarëdo qoftë, djalë apo vajzë, 
nuk lihet në dorë të atij që nuk është 
i kujdesshëm dhe nuk përmbush 
detyrimet ndaj fëmijës. 

Allahu e di më së miri. 

Komisioni i Pyetje & Përgjigjeve 
pranë LHSH

Puna si mami dhe 
mjeke në spitale

Pyetje: 
Selamu alejkum! Jam një motër 

myslimane praktikante e fesë dhe e 
mbuluar. Kam mbaruar Fakultetin 
e Infermierisë, dega Mami.
Kam dëshirë që këtë profesion 
ta ushtroj. A më lejohet mua që 
të punoj në spitalet shtetërore 
(maternitet) duke marrë parasysh 
që aty ka mjek dhe puna është  me 
turne. Pres përgjigjen tuaj, Allahu 
jua shpërbleftë!

- Pas kësaj pyetje komisioni e pa 
të arsyeshme të marrë informacion 
shtesë nga pyetësja rreth natyrës së 
punës në maternitet dhe prej saj 
erdhi ky informacion:

Për sa i përket natyrës së punës 
ajo është si vijon: orari i turneve 
është kështu: turni i parë: 07.00-
14.00, turni i dytë: 14.00-20.00, 
turni i tretë: 20.00-07.00. Ndërsa 
stafi mjekësor është i njëjtë si në 
të tria turnet, pra varet se kush 
caktohet nga ajo që harton orarin e 
stafit. Mjek roje mund të caktohet 
burrë ose grua. Unë kam bërë 
praktikën atje dhe e them me plot 
bindje se 96-97% e stafit mjekësor 
në një turn janë femra (mjeke, 
infermiere, pastruese). Desha të 
shtoj edhe diçka tjetër; materniteti 
është i vetmi vend ku unë mund 
të ushtroj dhe mësoj zanatin tim. 
Në perspektivë shpresoj për diçka 
më të mirë, ndoshta ndonjë nisme 
private inshallah. Sigurisht që 
para se unë të kërkoj punë do të 
fal namazin e istihares. Allahu jua 
shpërbleftë!

Përgjigje: 
Nëse gjendja është kështu siç 

përmendet mendojmë se, puna në 
maternitet ose spitale, si mami apo 
diçka e ngjashme me të, është e 
lejuar, për këto arsye:

Së pari, duke qenë se nevoja për 
punë është e madhe dhe njerëzit kanë 
probleme të mëdha ekonomike, ata 
duhet të shfrytëzojnë ato hapësira 
punësimi ku e kanë më të lehtë 
të punojnë, sidomos muslimanët. 
Shpresojmë që kjo t’i ndihmojë ata 
që në të ardhmen të ushtrojnë të 
tilla profesione në maternitetet e 
tyre private, ku respektohet etika e 
besimit islam.

Së dyti, kryesisht myslimanët, 
por edhe shoqëria ku jetojmë, 
përgjithësisht kanë nevojë për mami 
muslimane në rastet e lindjeve, 
sepse këto gra besimtare janë më të 
kujdesshme në ruajtjen e rregullave 
dhe etikës islame me njerëzit, më 
mirë se kushdo tjetër.

Gjatë punës në këto institucione 
mjekësore duhet të kihen parasysh 
këto elementë:

Së pari, ajo grua që punon në 
të tilla institucione duhet të mos i 
cenohet feja dhe nderi i saj, atje ku 
ajo punon. Pra të mos bëhet shkak 
kjo punë që ajo të privohet seriozisht 
nga namazi, agjërimi, shamia etj. 
Ajo gjithashtu duhet të ruhet nga 
veçimet me meshkuj në ambiente të 

ndryshme, si dhe të gjejë mundësinë 
që të jetë në prezencë të vazhdueshme 
me femra të tjera.

Së dyti, një mami ose mjeke 
besimtare duhet që në çdo moment 
të përçoj me sjelljen e saj moralin 
dhe bamirësinë islame dhe brenda 
mundësive edhe mesazhin e kësaj 
feje. Mamia myslimane duhet të jetë 
shembull për shoqërinë shqiptare 
me sinqeritetin, profesionalizmin, 
moralin dhe etikën e saj, cilësi këto 
që duhen shfaqur tek njerëzit në 
ambientet spitalore dhe kudo tjetër. 

Allahu e di më së miri!

Komisioni Pyetje & Përgjigjeve 
pranë LHSH

 

Dialogu mes 
ndjekësve të 

medh’hebeve të 
ndryshme të Islamit

Vendimi nr. 202 (21/8)

Asambleja Ndërkombëtare 
e Jurisprudencës Islame, e cila 
buron nga Organizata Islamike 
për Bashkëpunim (OKI), në 
seancën nr. 21 të mbajtur  në Rijad 
të Arabisë Saudite nga data 15 
deri në 19 Muharem 1435 H, që i 
korrespondon datës 18-22 Nëntor 
2013, pasi shqyrtoi me kujdes 
studimet e paraqitura në lidhje me 
temën e dialogut mes ndjekësve të 
medh’hebeve (shkollave juridike) 
islame dhe pas dëgjimit të 
diskutimeve që u bënë në lidhje me 
këtë temë, vendosi si vijon:

1- Konfirmimin e vendimeve të 
marra më parë, sidomos vendimit nr. 
98 (11/1) që flet në lidhje me unitetin 
islam dhe vendimit nr. 152 (17/1) që 
flet në lidhje me Islamin dhe umetin 
e vetëm, rreth medh’hebeve në akide, 
fikh dhe moral.

2- Dialogu mes medh’hebeve 
islame nënkupton këmbimin e 
ideve rreth një teme të caktuar 
mes ndjekësve të medhe’hebeve të 
ndryshme islame larg çdo fanatizmi, 
në mënyrë që të shkohet drejt 
botëkuptimeve të përbashkëta, 
të përafërta ose që mund të 
bashkëjetojnë me njëra-tjetrën.

3- Dialogu është një sjellje që 
ne duhet të karakterizohemi me të, 
kur ndër gjërat me të rëndësishme 
janë sinqeriteti, respekti për atë që 
të kundërshton, largimi nga qëllimet 
për t’u dukur apo për të triumfuar 
dhe zgjedhja e rrugëve më të mira për 
të bindur të tjerët, si dhe debatimi në 
formën më të mirë.

4- Dialogu ka disa norma 
themelore, të cilat sistemojnë rrugën 
e tij dhe garantojnë suksesin e tij, ku 
mund të përmendim:

a- Rënia dakort për një referencë 
të qartë, që janë bazat e argumentimit 
për të cilat janë pajtuar dijetarët e 
umetit, si dhe dhënia e garancisë për 
respektimin e tyre.

b- Përcaktimi i pikave të 
mosmarrëveshjeve dhe pikave të 
pajtimit, si dhe vendosja në themel 
i gjërave për të cilat bihet në pajtim 
në mënyrë që të zhvillohet studimi 
i gjërave për të cilat nuk bihet në 
pajtim, që të garantohet bashkëjetesa, 
respektimi i secilës palë për palën 
tjetër, për aq kohë sa kjo nuk bie 
ndesh me argumentat e qarta të 
Kuranit dhe Traditës Profetike dhe 
ixhmait (pajtimit) të dijetarëve të 
umetit.

c- Fusha e dialogut janë çështjet 
relative të Ixhdihadit, ndërsa përsa 
i përket çështjeve absolute nuk janë 
janë pjesë e këtij dialogu vetëm me 
qëllim këshillimi dhe me qëllim 
gjetjen e mënyrave për zbatimin e 
tyre.

Asambleja porosit sa vijon:
1- Konfirmimi i domosdoshmërisë 

së respektimit të nënave të besimtarëve, 
sahabeve dhe familjes së Profetit (a.s.) 
nga të gjitha medh’hebet islame, si dhe 
moscënimi apo shpërfillja e tyre me 
fyerje dhe akuza.

2- Ndalimi i tekfirit (cilësimit 
si jobesimtar) i çdo grupi prej 
muslimanëve që beson tek Allahu 
dhe i dërguari i Allahut (a.s.), tek 
shtyllat e Islamit dhe të Imanit, dhe 
që nuk mohon asnjë dispozitë fetare 
që është njohur masivisht në mënyrë 
të pashmangshme.

3- Ndalimi i derdhjes së gjakut 
të muslimanëve pavarsisht ndarjeve 
sektare, si dhe ndalimi i luftimit mes 
tyre.

4- Ndalimi i fushatave të 
organizuara të një medh’hebi në 
prani të ndjekësve të medh’hebit 
tjetër, gjë që çon drejt trazirave, çarjes 
së radhëve dhe përhapjes së urrejtjes 
së ndërsjelltë.

5- Publikimi i porosive të 
mëparshme nga shtetet anëtare në 
mënyrë që të përfshihen në lëndet 
arsimore dhe në rrjetet mediatike, si 
dhe përfshirja e këtyre vendimeve në 
qëndrimet politike.

6- Mbajtja e simpoziumeve dhe 
takimeve që kanë për qëllim thellimin 
e dialogut mes medh’hebeve islame 
dhe për të larguar pengesat për 
realizimin e një qëllimi të tillë, duke 
konfirmuar edhe një herë vlerat dhe 
parimet e përbashkëta. Po kështu edhe 
përhapja e edukatës së tolerancës, 
mesatarisë dhe ruajtjes së ekuilibrave.
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të përafërt, siç janë farërat, frutat, 
mielli, pambuku, hekuri, plumbi, 
ilaçet, arrat e kokosit, vezët e tj.

Por nëse është mall që nuk mund 
të përshkruhet, siç janë mallrat që 
shiten me numër jo të përafërt, apo 
me krahë jo të përafërt, siç janë 
lekurat, drunjtë, shegët, ftonjtë, 
bostanët etj. nuk lejohet shitja e 
tyre me parapagim, për arsye se ato 
kanë karakteristika që nuk mund të 
fiksohen, për arsye se pas sqarimit të 
prejardhjes, llojit, karektrstikëve dhe 
masës së tyre përsëri mbeten shumë 
gjëra të pasqaruara dhe të paditura, 
gjë që mund të çojë palët drejt 
konfliktit, kjo për arsye se ka dallim 
të madh mes një perle dhe nje perle 
tjetër, mes një kafshe dhe një kafshe 
tjetër, mes një lëkurë dhe një lëkurë 
tjetër.

Dijetarët kanë mbajtur qëndrime 
të ndryshme në lidhje me porosinë 
e parapaguar kur malli është një 
kafshë, peshk, buke etj. për shkak 
të vështirësisë që ka përcaktimi i 
karakteristikave të cilat në të tilla 
mallra kanë diferencë të madhe nga 
njëri mall në tjetrin.

2- Kushti i dytë është përmendja 
e llojit dhe tipit të mallit:

Lloji, p.sh. grurë, misër etj.
Tipi, p.sh. grurë i ujitur me ujë të 

rrjedhshëm, me shi apo diçka tjetër.
Nëse shitësi sjell mallin sipas 

kushteve që ka kërkuar blerësi që 
ka bërë parapagesën atëherë blerësi 
e ka për detyrë që ta marrë atë. 
Nëse rast se shitësi sjell një mall më 
cilësor se ai që ka kërkuar blerësi, 
ky i fundit ka për detyrë që ta marrë 
atë mall, për arsye se shitësi ka sjell 
një mall karekteristikat e të cilët janë 
përfshirë në marrëveshje dhe është 
më i dobishëm. Nëse shitësi sjell një 
mall më pak cilësor apo një mall 
të të njëtit lloj, por të një tipi tjetër, 
atëherë blerësi mund ta pranojë por 
e nuk është i detyruar që ta bëjë 
këtë. Nëse shitësi sjell një lloj tjetër 
malli, atëherë blerësit i ndalohet që 
ta pranojë atë.

3- Sqarimi i masës së mallit me 
masë, peshë , me krahë etj. në varësi 
të vlerësimit që i bëhet zakonsisht 
atij malli. Si rrjedhojë, nëse blerësi 
parapaguan me peshë për një mall 
që matet me masë siç është elbi dhe 
gruri, atëherë blerja me parapagesë 
nuk është e saktë. Po kështu nëse 
parapaguan me masë për një mall 
që peshohet me peshë, siç është 
hekuri, për arsye se matja në këtë 
rast është bërë mbi bazën e matjes së 
zakonshme për atë mall, si p.sh. nëse 
matet me peshë një mall që zakonisht 

shitet duke u matur me krahë.
4-  Paracaktimi i afatit të dorëzimit 

të mallit, siç thuhet në hadith: “..dhe 
për një periudhë të caktuar”. Dijetarët 
janë pajtuar se afati duhet të jetë i 
njohur dhe i caktuar, por nuk janë 
pajtuar përsa i përket kohëzgjatjes së 
afatit për një blerje me parapagesë. 
Kështu hanefitë dhe hanbelitë janë 
të mendimit se afati duhet të jetë një 
muaj ose afërisht një muaj, ndërsa 
malikitë janë të mendimit se nuk 
duhet të jetë më pak se një gjysëm 
muaji.

5-  Një kusht tjetër është ekzistenca 
e mallit në periudhën e dorëzimit. Si 
rrjedhojë nëse malli gjendet rrallë në 
kohën e dorëzimit ose nuk gjendet 
fare, si është rasti i rrushit apo hurmës 
të parapaguar që del në dimër, por të 
porositur nga blerësi për tu marrë në 
dorëzim në kohën e verës, atëherë kjo 
shitblerje nuk vlen. Gjithashtu duhet 
të malli të jetë prezent në vendin që 
do të behet dorëzimi dhe për këtë 
arsye duhet caktuar vendi se ku do të 
dorëzohet malli, në mënyrë që të mos 
ketë mungesë informacioni dhe për 
këtë arsye shitblerja me parapagesë 
pa përcaktimin e vendit të dorëzimit 
nuk vlen.

6- Një kusht tjetër pagesa 
e plotë e shumës së parave, me 
argument fjalën e Profeti a.s.: “…
Kush parapaguan për një mall, 
atëherë le të parapaguajë” , pra lë të 
japë pagesën. Imam Shafiu thotë: 
“Kjo shitblerje nuk mund ta marrë 

emrin e parapagesës derisa ta japë 
shumën parpara se të ndahet me 
porosimarrësin.”

Ekzistojë edhe disa kushte të 
tjera që kanë lidhje me kapitalin 
e shitblerjes me parapagesë, pra 
çmimin. Në ndër kushtet është që 
çmimi duhet të jetë i përcaktuar, po 
ashtu edhe karakteristikat, lloji dhe 
tipi i kësaj pagese, p.sh. përsa i përket 
sasisë, duhet të jetë e përcaktuar 
si p.sh. 200 dinarë. Në lidhje me 
karakteristikat e këtij çmimi, duhet 
përcaktuar kualitetit si p.sh. i dobët, 
mesatar etj. nëse vlera do të paguhet 
më flori apo argjend. Po kështu edhe 
lloji, duhet të jetë i përcaktuar, si 
p.sh. dinar, derhem, euro, dollar etj. 
Përsa i përket tipit duhet bërë e qartë 
nëse behet fjalë për dollar amerikan, 
astralian etj.

7- Kushti i fundit është që pagesa 
dhe malli të mos jenë prej tyre llojeve 
që përmbajnë në vetvete një nga 
komponentët e kamatës së shtesës. 
Kjo do të thotë se dy pasuritë që 
këmbëhen (në këtë rast pagesa me 
mallin) të jenë nga tipe të ndryshme 
pasurish, të cilat nëse këmbëhen 
me njëra-tjetren lejohet vonesa në 
këmbimin e tyre. Mbi këtë bazë nuk 
lejohët që parapagesa të jetë në flori 
dhe malli që vjen pas një periudhe 
kohe të jetë argjend dhe anasjelltas, 
sepse kjo është kamatë (për shkak 
se Islami ka kushtëzuar këmbimin e 
tyre dorë më dorë pa asnjë afat pritje 
në këmbim).

myslimanëve në këtë vend. Mjafton 
t’u hidhni një sy disa mediave 
elektronike në Internet dhe do të 
konstatoni lehtësisht faktin se nga 
artikujt dhe lajmet më të komentuara 
në to, shpesh me qindra, ku shpaloset 
gjuha e mësipërme kriminale ndaj 
myslimanëve dhe fesë së tyre, janë 
pikërisht ato shkrime ku përmenden 
myslimanët dhe Islami. Nuk e di 
se si do të sillen organet e shtetit 
shqiptar, opinionistët dhe mediat 
tona kur kjo urrejtje islamofobike të 
shpërtheje në veprime kriminale të 
tipit Breivik, ndërkohë që merren 
gjatë gjithë kohës me “terroristët 
islamikë shqiptarë”, që deri më sot 
nuk kanë thyer as edhe një xham të 
vetëm në emër të këtij “terrorizmi”!

E pra, e gjithë kjo klimë aspak 
dashamirëse ndaj nesh si myslimanë, 
si nga fryrjet dhe spekulimet aspak 
objektive shpesh të mediave deri edhe 
tek aksione të tilla policore nga shteti, 
çon ujë vetëm në mullirin e interesave 

të ngushta materiale e ideologjike të 
klaneve të caktuara dhe dëmton rëndë 
imazhin dhe interesat tona kombëtare. 
Pyetja thelbësore që unë ngre këtu për 
çdo njeri, është: Kujt i shërben kjo 
klimë? Të mires së këtij vendi dhe 
qytetarëve të tij?! Kurrsesi që jo! Nuk 
ka njerëz pa gabime, kushdo qofshin 
ata, dhe kjo është një e vërtetë që ne 
si besimtarë e kemi parim të fesë sonë 
ta pranojmë, na pëlqen ose jo, por 
askush, cilido qoftë ai, mysliman ose 
jo, nuk ka të drejtë as ligjore dhe as 
morale të na detyrojë të  dihemi të 
përçmuar dhe akuzuar nga islamofobia 
dhe pakënaqësia, që vetëm se 
ushqehen më tej, me të tilla ngjarje, në 
shoqërinë tonë tepër paragjykuese dhe 
të brishtë. Në një situatë të tillë tepër 
të sikletshme, nuk më ngelet vetëm se 
t’i lutem Zotit dhe të uroj që të gjitha 
palët të ruajnë maturinë dhe të mos 
nxitohen në konkluzione, akuza dhe 
prononcime, që vetëm se dëmtojnë 
ekuilibrin social në këtë vend.

h t t p : / / w w w . p a n o r a m a . c o m .
al/2014/03/16/arrestimet-dhe-islamofobia/

Shitblerja me parapaqesë njihet 
si blerja e një malli me porosi 
duke e parablerë atë. Kjo 

lloj shitblerje është e lejuar në bazë 
të Kuranit dhe Traditës Profetike. 
Në Kuranin Famëlartë thuhet: “O 
ju  që keni besuar, nëse merrni 
borxh nga njëri-tjetri deri në një 
afat të caktuar, atëherë shkruheni 
atë” (Bekare, 282). Ibn Abasi thotë: 
“Dëshmoj se blerjen me parapagesë 
të garantuar deri në një afat të caktuar 
e ka lejuar Allahu a.xh. në librin e Tij 
dhe ka dhënë leje për të” dhe më pas 
lexoi këtë ajet.

Ndërsa në Traditën Profetike 
përcullet nga Ibn Abasi r.a. se kur 
i dërguari i Allahut a.s. mbërriti 
në Medine i gjeti njerezit duke 
parapaguar frutet e hurmës për një 
periudhë një, dy dhe tre vjeçare dhe 
tha: “Kush parapaguan për një mall, 
atëherë le të parapaguajë për një 
mall me masë të caktuar, me peshë 
të caktuar dhe për një periudhë të 
caktuar.” (E shënojnë të gjashtët).

Shitblerja me parapagesë është 
lejuar mbi arsyetimin e lehtësimit dhe 
plotësimin e nevojave të njerëzve, por 
gjithashtu ajo duhet të shoqërohet 
me plotësimin e disa kushteve.

Shitblerja me parapagesë lejohet 
vetëm për ato mallra që mund mund 
të përshkruhen dhe të përcaktohen 
në masë dhe karakterisitika, siç janë 
mallrat që maten me masë, me peshë 
dhe me numër të përafërt. Përsa 
i përket mallrave që numërohen 
por që nuk janë të përfafërta, siç 
është bostani, shega etj. nuk lejohet 
papagesa e tyre me numër, por 
duhet gjithashtu që cilësohen me 
karakteristikat me të cilat dallohen.

Pra, rregulli thotë se mallrat të 
cilat nuk mund të përshkruhen 
me karakteristika të caktuara dhe 
të njihet masa e tyre, nuk mund të 
parapaguhet brerja e tyre, sepse kjo i 
çon palët drejt konfliktit.

Që shitblerja me parapaqesë të 
jetë e saktë duhet të përmbushë 
shtatë kushte:

1- Përcaktimi i karaktersistikave 
të mallit, të cilët nuk ndryshojnë aq 
shumë sa të çojnë në ndryshimin 
të qartë të çmimit, për arsye se një 
mall i cili nuk mund të përshkruhet 
me karaktersitikat e tij, kjo mund të 
bëjë që ndryshimi i karaktersitikave 
të jetë i madh dhe të çojë palët drejt 
konfliktit dhe grindjes. Pra kjo do 
të thotë që malli duhet të jetë prej 
atyre pasurive që mund të merret në 
garanci nga shitësi (porosimarrësi), 
siç janë mallrat që maten me masë, 
me peshë, me krahë apo me numër 

Nga Dr. El Husejn Shevat
       Dr. Abdulhalik Hamis

(...vijon nga faqja numër 1)
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Allahu i Lartësuar e krijoi 
njeriun duke i dhënë 
atij mendje dhe arsye të 

shëndoshë që ai të kuptojë se është 
njeri. Me këtë dhuratë të madhe njeriu 
kupton dallimin mes tij dhe kafshëve 
të cilat Zoti i krijoi për të plotësuar 
dhe përsosur jetën  në këtë botë me 
sprovat dhe të mirat, me gëzimet 
dhe hidhërimet, me vështirësitë dhe 
lehtësimet e saj. Njeriu kupton se 
përsosmëria e krijimit të tij dëshmon 
për përsosmërinë e Krijuesit, urtësinë  
dhe dijen e Tij të pakufishme. 
Gjithashtu njeriu çdo ditë, madje në 
çdo moment dëshmon për mirësitë, 
dhuntitë dhe begatitë e Zotit Bujar e 
Fisnik për krijesat që krijoi. Përveç 
këtyre mirësive të panumërta ai ndjen 
nevojën që ka ndaj Atij qe e krijoi 
në çdo çast dhe në çdo moment, 
sepse nëse Zoti dëshiron, mund ta 
privojë njeriun në çdo çast nga ato 
mirësi dhe dhunti duke e lënë atë një 
krijesë të shkretë, të nënçmuar dhe të 
papërfillshme. 

      Pasi njeriu ka aftësitë dhe mundësitë 
të kuptojë gjithçka që përmendëm  e 
të njohë Zotin dhe mirësitë e Tij, 
ai tregohet mosmirënjohës ndaj 
Bamirësit, Furnizuesit, Bujarit, 
Ndihmuesit, Rregulluesit, Dhuruesit, 
Krijuesit, Zotit të Plotfuqishëm. 
Allahu i Madhëruar në Kuran thotë: 
“E, kur njeriun e gjen e keqja, 
atëherë Na lutet shtrirë, ulur, ose 
në këmbë. E, sapo Ne ia largojmë të 
keqen, vazhdon rrugën, thuajse nuk 
Na është lutur për fatkeqësinë që e 
ka goditur. Kështu, plëngprishësve 
(që shkelin kufijtë e Allahut) iu 
zbukurohet ajo që punojnë”  (Junus, 
12). Kjo është natyra e shumicës së 
njerëzve, kujtohen për Zotin e tyre sa 
herë që ata bien ngushtë, ndërkohë 
Allahu nuk ka nevojë për krijesat 
e Tij. Në jetën e përditshme nëse 
shikojmë që dikush i dhuron një tjetri 
një send me vlerë, apo i jep diçka e 
cila është jetike për të, si do të ishte 
reagimi i njerëzve kur shikojnë se ky 
njeri tregohet mosmirënjohës ndaj 

dhuruesit duke mos u treguar së paku 
falënderues ndaj tij? Ai do të bie në 
syrin e njerëzve dhe do të shfaqet 
si njeri pa vlera dhe parime. Po a 
mendojnë njerëzit sa herë tregohen 
mosmirënjohës ndaj Zotit të tyre, 
mirësitë e të Cilit janë të panumërta? 
Allahu i Lartësuar në Kuran thotë: 
“Nëse do t’i numëronit mirësitë 
e Allahut, nuk  do të mund t’i 
llogarisnit ato. Allahu është vërtet 
Falës dhe Mëshirëplotë” (Nahl, 18). 
Ky ajet kuranor na bën të kujtojmë 
mirësitë e panumërta të Allahut dhe 
në të njëtën kohë kuptojmë se ne nuk 
mund ta falënderojmë Dhuruesin 
ashtu siç e meriton Ai, sepse do na 
duhet ta falënderojmë, madhërojmë, 
lavdërojmë në çdo kohë dhe në çdo 
moment përderisa mirësitë e Tij për 
ne janë të vazhdueshme sa jemi gjallë. 
Për këtë arsye falënderimi i Zotit nuk 
është thjesht falënderim siç ndodh 
në mesin e njerëzve. Duke parë 
mirësitë e panumërta, vazhdimësinë 
dhe rëndësinë e tyre në jetën tonë, ne 
kuptojmë se falëndërimi ndaj Allahut 
duhet të jetë në të vërtetë adhurim. 
Këtu kuptojmë dhe mëshirën e gjërë 
të Zotit Mëshirues i cili nuk kërkon 
nga ne ta falënderojmë në çdo 
moment dhe sekondë, por thjesht të 
përkujtojmë të mirat e tij sikur dhe 
një herë në ditë dhe ta adhurojmë 
atë në një formë të caktuar. Mirëpo 
Njeriu nuk mund ta adhurojë Zotin e 
tij sipas dëshirës, pasionit dhe tekave, 
sepse njerëzit do të sajonin forma 
adhurimi nga më të ndryshmet ku 
disa do të shkonin në ekstrem e disa 
të tjerë do të neglizhonin, në varësi të 
pasioneve dhe dëshirave të tyre. Për të 
mirën e njeriut, format e adhurimeve 
janë të caktuara nga vetë Allahu. 
Kryerja e adhurimeve sipas porosive 
hyjnore është mëshirë për krijesat në 
përgjithësi dhe njeriun në veçanti, 
sepse Zoti kur urdhëron për diçka ajo 
është në dobi të njeriut. Gjithashtu 
Adhurimi nuk është thjesht një 
detyrë, dobia e së cilës kthehet te 
vetë njeriu, për të shpëtuar nga 

zjarri, Ditën e Gjykimit. Në të vërtetë 
adhurimi përputhet bukur me Fitran 
e njeriut dhe nevojën që ka ai për të 
qenë afër të Plotfuqishmit kudo dhe 
kurdo. Adhurimi është udhëzim për 
mendjen, gjallëri për trupin, energji 
për zemrën dhe ushqim për shpirtin. 
Adhurimi është dritë për besimtarin 
dhe ngritje e tij në një stad më lart për 
përsosjen e moralit të tij. Po ashtu, po 
të shikojmë me vëmendje urtësinë 
e riteteve të adhurimit, të caktuara 
nga vetë Zoti i Gjithëdijshëm, do të 
kuptojmë se ato ndihmojnë dukshëm 
për rregullimin e shoqërisë dhe 
mbarvajtjen mes njerëzve.

 Ritet fetare dhe adhurimet e 
ndryshme, secila prej tyre është një 
institucion edukimi shpirtëror dhe 
shoqëror më vete. Po të shikojmë 
namazin ai është një adhurim fizik 
në pamje por dhe mëshirë nga Zoti 
sepse namazi rregullon dukshëm 
jetën e besimtarit, e disiplinon atë, 
e bën më të urtë, më njerëzor dhe 
më të dobishëm për shoqërinë. Po 
ashtu agjërimi është një adhurim 
që lidhet me fizikun e njeriut ku ai 
është i privuar nga ushqimi, pija 
dhe marrëdhëniet seksuale por në të 
njëjtën kohë është mëshirë nga Zoti 
sepse bashkon mes devotshmërisë, 
sinqeritetit dhe përsosjes morale, e cila 
manifestohet nëpërmjet sakrificës, 
durimit, mëshirës, dhembshurisë, 
bujarisë etj. 

Të gjitha këto cilësi të bukura bëjnë 
që njerëzit të pastrohen nga veset e 
liga dhe të ndjejnë e vëllazërohen më 
shumë me njëri tjetrin. Ndërsa zekati 
si një adhurim krejt i veçantë që lidhet 
me pasurinë e njeriut është mëshirë 
nga Zoti për krijesat e Tij, sepse ai 
rregullon dukshëm problemet sociale 
të njerëzve. Zekati lufton varfërinë, 
shërben në uljen e papunësisë, 
rrit mirëqenien e njerëzve, largon 
armiqësinë dhe zilinë nga zemrat 
e nevojtarëve, si dhe rrit unitetin, 
solidaritetin, dhe humanizmin. Nga 

ana tjetër zekati forcon vëllazërinë 
dhe ul ndjeshëm praninë e vjedhjeve, 
grabitjeve, mashtrimeve dhe krimeve 
në përgjithësi. Kurse haxhi është një 
adhurim që myslimani e ka detyrë 
një herë në jetë brenda mundësive 
mirëpo me kryerjen e këtij riti fetar 
kurohen sëmundjet shkatërruese 
të zemrës. Aty fitohet durimi, 
përkushtimi, vëllazërimi, solidariteti, 
toleranca, mëshira dhe mbi të gjitha, 
barazia mes njerëzve. Në të kundërtën 
çdo kush qe neglizhon të falënderojë 
me adhurim Zotin që e krijoi e çon 
veten drejt shthurjes, degradimit 
moral, arrogancës, mendjemadhësisë, 
padrejtësive, ç’njerëzimit dhe 
mosbesimit.

 E pra, Zoti i Gjithëdijshëm dhe i 
Urtë nuk ka nevojë për adhurimet 
tona, por jemi ne ata që kemi nevojë 
për Zotin dhe mëshirën e Tij. Allahu 
gjithashtu është treguar akoma 
më shumë Mëshirues kur na ka 
ngarkuar shumë më pak se ajo që 
kemi mundësi të bëjmë. Përshembull 
namazi fillimisht është bërë detyrë 
për besimtarët 50 herë gjatë ditës dhe 
natës. Ndërkohë Allahu na ka treguar 
në Kuran se Ai nuk e ngarkon njeriun 
përtej mundësisë së tij, çka do të thotë 
se njeriu ka mundësi të falet lirisht 50 
herë në ditë. Mirëpo Ai është Falës dhe 
Mëshirues i madh sepse e uli numrin 
e namazeve nga 50 në pesë përgjatë 
ditës dhe natës.

Këtu përmendëm  vetëm adhurimet 
e njohura ndërkohë e gjithë feja 
islame është një sistem i vërtetë jete ku 
shikohet qartë mëshira e Zotit Bujar 
dhe Fisnik jo vetëm për muslimanët, 
por për mbarë njerëzimin. Askush 
nuk mund të humbë asgjë nëse 
kupton këtë realitet dhe vrapon për 
te mëshira e Zotit të tij, qoftë ky 
mysliman që synon të përsosë edhe 
më shumë vetveten e tij, por edhe 
jo musliman që kërkon të kuptojë 
konceptin e vërtetë mbi jetën dhe mbi 
Krijuesin e Plotfuqishëm.

Oaz i shpirtit/MËSHIRA E ALLAHUT NË ADHURIMET 
QË IA KUSHTOJMË ATIJ

Nga hoxhë Mustafa Tërniqi
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23 – Këndimi i Kuranit për të vdekurit 
me para ose jo, talkini, qelimet, ilahitë    

24 – Bindja se thirrja e njerëzve në 
Ditën e Gjykimit do të bëhet me emrat e 
çdo njeriu dhe nënave të tyre dhe jo me 
emrat e baballarëve për shkak se nëna e 
çdo njeriu dihet me siguri, kurse babai 
mund të mos jetë babai i vërtetë i tij. 
Kjo nënkuptohet si dyshim ose shpifje 
në nderin e nënave muslimane dhe kjo 
bindje bazohet në një hadith të shpikur 
nga një jehudi.

25 – Të besuarit se krishterët dhe 
çifutët nuk janë jobesimtarë apo nuk 
do të hyjnë në zjarr apo të besuarit se 
edhe kishat janë shtëpi të Allahut ose 
manifestimi i dhe kremtimi i festave dhe 
traditave të tyre.

26 – Besimi se Teurati dhe Ungjilli nuk 
kanë pësuar ndryshime dhe deformime.

27 – Kremtimi dhe manifestimi në 
emër të Islamit i çdo feste apo date me 
rëndësi për të cilën nuk ka argument nga 
Kur’ani dhe Suneti i vërtetë.

28 – Shkrirja plumb njerëzve, sidomos 
fëmijëve në raste tronditjesh psiqike për 
shkak të frikës së madhe etj.

29- Të besuarit se syri i kaltër, patkoi, 
gërshërët, hudhra apo ndonjë gjë tjetër 
dhe varja e tyre në shtëpi, automobila 
dhe njerëz largon syrin e keq apo 
shpirtrat e këqij.

30 – Të besuarit se prerja e thonjve 

natën apo në ditë të caktuara nuk lejohet 
apo sjell fat të keq.

31 – Besimi dhe bindja se shëndeti, 
udhëzimi, lumturia arrihen me para, por 
në realitet paraja është mjet që ndihmon 
arritjen e tyre e kurrësesi nuk është bazë 
e tyre.

32 – Mosbesimi në përcaktimin e së 
mirës dhe së keqes nga Allahu.

33 – Mosbesimi në Ditën e Gjykimit, 
dënimit dhe shpërblimit në varr, jetën 
në të, Ringjalljen, Peshimin e veprave, 
Llogaritjen, Siratin, Xhenetin dhe 
Xhehenemin etj.

34 – Mosbesimi në melaike apo të 
besuarit se melaiket janë vajzat e Zotit.

35 – Mosbesimi në ekzistimin e 
xhinëve dhe veprave të tyre, si fuqia, 
shpejtësia, ngacmimet etj.

36– Mosbesimi në ekzistimin e 
Dexhallit apo të besuarit se Dexhalli 
është televizori.

37 – Të besuarit se shehlerët, 
dervishët, nuk janë të devijuar ose 
ata dinë të fshihen apo ata janë më 
të udhëzuar se Pejgamberët, sahabët, 
dijetarët a hoxhallarët e zakonshëm që 
janë pjesëtarë të katër medhhebeve të 
njohura.

38 – Ndezja e qirinjve apo e dritës 
deri në mëngjesin e 15 ditëve të para 
menjëherë pas vdekjes së dikujt, me 
bindje se shpirti i tij e viziton shtëpinë e 

tij gjatë këtyre 15 ditëve.
39 – Besimi se Hidri (alejhi sselam) 

është gjallë dhe ka mundësi të paraqitet 
në fizionominë e njerëzve të ndryshëm.

40 – Besimi se pas vdekjes shpirtrat 
e njerëzve transferohen në trupat e 
njerëzve të tjerë, shtazëve apo bimëve.

41 – Të thënët mos të kish qenë Allahu 
dhe filani më kishte ndodhur kjo apo 
ajo. Me këtë fjalë njeriu i përshkruan 
rival Allahut, por duhet të thuhet Allahu 
pastaj filani.

42 – Të besuarit se Kurani i sotëm 
është i falsifikuar dhe jo i kompletuar.

43 – Tallja se agjërimi i Ramazanit ka 
qenë tri ditë, por njerëzit apo shtypi i 
keq i asaj kohe i Kuranit kanë shkruar 
30 ditë.

44 – Besimi se haxhi mund të 
realizohet edhe në vende të tjera pos 
Mekës apo shpenzimi i parave të 
përgatitura për haxh për ndonjë gjë 
tjetër ka shpërblimin e haxhit.

45 – Besimi se alkooli apo vera dhe 
gjërat e tjera dehëse janë të lejuara.

46 – Besimi se muzika është e lejuar 
dhe se ajo është ushqim për shpirtin.

47 – Besimi se Iblisi ka qenë melek, 
por pastaj është shndërruar në djall 
(shejtan).

48 – Besimi se të marrët udhë me 
qëllim të vizitës së varrit të Pejgamberit 
(a.s.) është ibadet i veçantë apo porositja 

Nga hoxhë Emerim Koçi
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e haxhinjve për përcjelljen e selamit të 
dikujt tek varri i Pejgamberit (a.s.).

49 – Prerja e kurbanit në themelin e 
shtëpisë, xhamisë etj., gjatë ndërtimit të 
tyre me bindjen se prerja e kurbanit sjell 
në këto gjëra bereqet.

50 – Vizita e varreve në ditë dhe 
vende të caktuara, si vizita e varreve që 
bëhet tek ne në mënyrë familjare apo të 
organizuar vetëm për Bajrame.

51 – Përcjellja e xhenazeve nga gratë 
dhe burrat së bashku, gratë përpara me 
kurora me bindjen se gratë zëvendësojnë 
melekët e Zotit, besim ky i disa 
fraksioneve të krishtera, Zoti na ruajtë.

52 – Besimi se nuk ka martesë pa 
unaza të fejesës dhe ndryshimit të tyre 
nga dy palët dhe nëse burri në ditën e 
martesës nuk ia vë unazën në gishtin e 
gruas së tij, kjo argumenton se martesa 
do të ketë probleme, që është pjesë e 
besimit të krishterë.

53 – Të vajtuarit me zë para kufomës 
së të vdekurit, të mbajturit zi, veshja 
e rrobave të zeza, distancimi nga jeta 
normale dhe kënaqësitë e saj, mosprerja 
e thonjve, shkulja e flokëve etj.

54- Vendosja e fotografive nëpër 
varre dhe bindja se ndërtimi i varreve 
ndihmon jetesën e të vdekurit në varr, 
por traditë e Pejgamberit (a.s.) është që 
të vendoset një gur i thjeshtë në drejtim 
të kokës së të vdekurit.

   (...Vijon nga numri i kaluar)

Mendjengushtësia është e 
përkufizuar si mungesë 
tolerance ose paaftësia 

fakultative mendore për të parë larg 
gjërave sipërfaqësore dhe njohjen 
e të vërtetës. Tani, kjo tendencë 
duket shumë e përhapur në të 
gjitha segmentet e komuniteteve 
muslimane.

Arsyeja primare për këtë situatë 
të dëshpëruar është injoranca, 
paaftësia për të dalluar të metat 
dhe për të marrë masa korrekte. 
Kjo situatë është më tepër e acaruar 
nëse injoranti e konsideron veten si 
epitom të urtësisë dhe nëse ai është 
në vend me përgjegjësi, ai mund të 
shkaktojë dëme të panevojshme një 
familjeje, një komuniteti ose një 
populli të tërë.

Mungesa e mprehtësisë 
mund gjithashtu rezultojë në 
mendjengushtësi duke marrë një 
efekt negativ në procesin mendorë 
të një personi. Mprehtësia është 
një virtyt i rrallë dhe tërësisht i 
ndryshëm nga injoranca. Një person 
të cilit i mungon mprehtësia mund 

të ketë një farë dije por nuk merr 
dobi prej saj për shkak të mungesës 
së aftësive analitike ndërsa dikush 
tjetër me mprehtësi e ushtron dijen e 
tij/saj në një situatë dhe pastaj zgjedh 
dhe përdorë pjesët mbështetëse të 
tij. Përmes mprehtësisë, ata janë të 
aftë të shikojnë atë çfarë të tjerët nuk 
janë të aftë të shikojnë. Ibnul Kajjimi, 
dijetari i famshëm islam ka thënë: 
“Një person mund të lexojë një tekst 
dhe të mësojë një ose dy mësime nga 
ai, ndërsa një tjetër mund të lexojë 
një ose dyqind”.

Një perceptim i ngushtë tradicional 
i ndonjë individi, si i një bretkoce të 
robëruar në një pellg, është i paaftë 
për të funksionuar vetëm brenda 
disa paramentrave të ngushtë. 
Ai nuk kupton që ka shikime të 
panumërta të dijes përtej pellgut, si 
rezultat, evolucioni i tij mendorë dhe 
intelektual qëndrojnë të pazhvilluar. 
Ai është i paaftë për të marrë 
avantazhet e dijes së disponueshme 
përtej horizontit të tij të kufizuar.

Imitimi i verbër krijon një tjetër 
pengesë për zhvillimin intelektual 

të dikujt. Dy Luftërat Botërore të 
shekullit të kaluar janë shembuj 
perfekt të kësaj paaftësie që mund 
të lejojë lider të pashpirt fetar 
dhe politikan për të manipuluar 
mendjet e njerëzve të cilët nuk janë 
të aftë të formojnë pikëpamjet e veta 
objektive.

Disa individ zakonisht i shikojnë 
gjërat nga një anë dhe i pranojnë ato 
si fakte aktuale pa menduar që mund 
të ketë edhe një anë të ndryshme 
mbi çështjen, ose që realiteti mund 
aktualisht të jetë i ndryshëm nga 
pamja. Në vargun e mëposhtëm 
kuranor, Allahu tregon se pamja e 
hipokritëve mund të mos jetë pamje 
e vërtetë e realitetit të tyre: “Dhe 
kur i shihni ata, ju e pëlqeni pamjen 
e tyre, por kur ata ju flasin dhe ju i 
dëgjoni, ata duken të pavlerë....” dhe 
pastaj Ai subhane ua teala bën këtë 
paralajmërim: “Ata janë armiqtë, 
kështu paralajmërohu prej tyre. 
Mallkimi i Allahut qoftë mbi ta, 
sesa të prishur janë ata”.[63:4]

Disa njerëz janë të mahnitur nga 
sasia në kurriz të cilësisë. Duke iu 

referuar luftës së Hunejnit, Allahu 
(xh.sh.) thotë: “Në ditën e Hunejnit, 
numri juaj ju mahniti por nuk ju 
bëri dobi”. Por “nëse ka midis jush 
njëzet të cilët janë të fortë, ata do të 
mposhtin dy qind”. Kjo megjithatë 
nuk do të thotë, sigurisht, që pamja 
e jashtme duhet të mos merret 
parasysh ose që sasia është totalisht 
e pavlerë. Këto themele duhet të 
vlerësohen më vete dhe duhet të 
kuptohen përmes mprehtësisë dhe 
botëkuptimit bashkëkohor.

Një dështim për t’i dhënë prioritet 
ose për të diferencuar përmes midis 
të gabuarës nga e vërteta shpesh i 
çon njerëzit të humbin shikimin 
e një pamje më të gjërë. Shpesh 
njerëzit do të përqëndrohen tek 
ngutja dhe nuk do të marrin paraysh 
efektet shkatërrimtare të një vepre 
underground. Përkrah me inorancën, 
mendjengushtësia, sigurisht, një 
mungesë mprehtësie, këto hapësira 
zakonisht tregojnë të ardhmen e një 
individi.  

Marrë nga el-Xhumua
Përktheu: Ardit Kraja

RREZIKU I MENDJENGUSHTËSISË
Nga Ahmed es-Suvejan

Ish-kryeredaktor i revistës el-Bejan
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MARTESAT HOMOSEKSUALE, 
PRINDËRIT HOMOSEKSUALË DHE ADOPTIMI (2)

-Ajo që shpesh harrohet të thuhet-

Adoptim për të mbrojtur të 
drejtat e fëmijës?

Çfarë ne dëgjojmë: Homoseksualët  
janë viktima të diskriminimit. Ashtu 
si heteroseksualët, ata duhet të kenë 
të drejtën për të pasur fëmijë.

Ajo që shpesh harrojmë ta themi: 
E drejta për një fëmijë nuk ekziston. 
Dëshira për të pasur një fëmijë, 
në asnjë rrethanë nuk vendos të 
drejtën për të pasur një fëmijë, 
as për heteroseksualët, as për 
homoseksualët. Dëshirat e një çifti 
heteroseksual jopjellor mund të mos 
respektohen, nëse kushtet nuk janë 
të favorshme. Për shembull, dikush 
mund të gjykojë se një çift i ri dhe i 
shëndetshëm është më i përshtatshëm 
të ketë një fëmijë, sesa një çift me 
moshë të madhe dhe me shëndet 
të lig. Nëse do të njihet e drejta që 
çiftet homoseksuale të kenë fëmijë, 
atëherë të gjitha çiftet heteroseksuale 
të refuzuar për të pasur fëmijë, do të 
ndihen viktima të diskriminimit në 
një mënyrë ose një tjetër dhe kanë të 
njëjtin justifikim për të pretenduar të 
njëjtën të drejtë.  

Këtu nuk po vëmë në pyetje 
mohimin e vuajtjeve që përjetojnë 
çiftet homoseksuale për shkak 
të mungesës së pjellorisë së tyre 
-një vuajtje që ata e ndajnë me 
çiftet heteroseksuale, të cilët nuk 
mund të shumohen. Por, të tilla 
çifte homoseksuale tani kërkojnë 
që vuajtjet e tyre të njihen dhe të 
lehtësohen. Por, duhet të dihet ama, 
se askush nuk ka të drejtë të çlirohet 
nga vuajtjet e tij në kurriz të tjetrit, 
veçanërisht kur kjo është në disfavor 
të të dobëtit dhe të pafajshmit. 
Vuajtja e tyre nuk është një arsye e 
mjaftueshme për t’i dhënë atyre të 
drejtën për të adoptuar fëmijë.

Fëmija nuk është një objekt të 
drejtash, por një subjekt të drejtash. Të 
flasësh për “të drejtën për një fëmijë” 
do të thotë të instrumentalizosh 
dhe ta bësh fëmijën objekt të 
drejtash të dikujt tjetër. Në debatin 
aktual, fëmija si individ, si subjekt, 
mungon në argumentet e atyre që 
kërkojnë të drejtën e adoptimit për 
çiftet homoseksuale. Kjo mungesë 
argumenti u mundëson të rriturve 
që kërkojnë të drejta të shmangin 
pyetjen lidhur me të drejtat e fëmijës, 
çfarë fëmija ka nevojë, dhe nëse 
fëmija mund të preferojë të ketë një 
baba dhe një nënë në vend të dy 
prindërve të të njëjtit seks. Ky është 
një rast ku kufijtë tanë të pakujdesisë 
kalojnë në cinizëm.

Adoptim për të ndihmuar fëmijët 
që presin të adoptohen?

Ajo që dëgjojmë: mijëra fëmijë janë 
duke pritur për t’u adoptuar, do të ishte 
më mirë për ta që të adoptoheshin 

nga çiftet homoseksuale, sesa të 
qëndronin në jetimore.

Ajo që shpesh harrojmë ta themi: 
fëmijët e adoptuar kanë më shumë 
nevojë për një nënë dhe një baba, 
sesa për fëmijë të tjerë. Në thellësi, 
instinktivisht, ai dëshiron të gjejë 
një vend sa më pranë qelizës bazë 
që i ka dhënë atij jetë: një nëne dhe 
një babai. Fëmija i adoptuar është i 
ngarkuar njëkohësisht me traumën e 
braktisjes, si dhe traumën e identitetit 
familjar të dyfishtë. Më shumë se 
fëmijët e tjerë, ky fëmijë ka nevojë 
për një ndjenjë të qartë të prejardhjes 
biologjike. Kjo për arsye se, ai ose 
ajo nuk e posedon perceptimin e të 
qenit fryt i një bashkimi dashurie. 
Ai nuk është i dëshiruar, atij nuk ia 
hedh sytë askush, ai nuk mund ta 
njohë vetveten në asnjë nga anëtarët 
e familjes së tij të re.

Është e zakonshme për fëmijët e 
adoptuar që të refuzojnë një nga dy 
sekset. Prandaj është e rëndësishme 
që fëmija të jetë në gjendje të 
identifikohet me dy prindër me 
sekse të ndryshme: me nënën e tij, 
sepse ka nevojë të ri-harmonizohet 
me ekzistencën e një gruaje; me 
babanë e tij, në mënyrë që të kuptojë 
prezencën e një burri, pa të cilin e 
ëma e tij nuk do të mund të kishte 
një fëmijë.  

Adoptimi homoseksual rrezikon 
të rëndojë traumën e fëmijëve të 
braktisur, rrjedha e breznisë do të 
thyhet dyfish: së pari nga realiteti 
i braktisjes së fëmijës dhe së dyti, 
simbolikisht, nga fakti se prindërit 
adoptues janë homoseksualë. A 
kemi ne të drejtë të kërkojmë nga 
një fëmijë, që tashmë është plagosur 
nga e shkuara e tij, të përshtatet 
emocionalisht me gjendjen e 
prindërve të tij të rinj homoseksualë, 
një situatë kjo shumë e ndryshme 
nga ajo e shumicës së fëmijëve dhe 
nga ajo që ai dëshiron të rizbulojë? 

A mos vallë qenka përgjegjësi e 
fëmijës së adoptuar, të përshtatet 
me zgjedhjen e jetës emocionale të 
prindërve të tij adoptues?

Adoptimi ekziston për t’i dhënë 

fëmijës një familje, dhe jo të 
kundërtën. Adoptimi ka për qëllim 
të adresojë në vendin e duhur vuajtjet 
e fëmijës dhe jo diçka tjetër. Është 
pra e domosdoshme që çdo çift, që 
paraqet një kërkesë për adoptim, të 
dallojë qartë qëllimet: a adoptohet 
fëmija për të plotësuar interesin e 
fëmijës, apo për të plotësuar nevojat 
e çiftit? Çifti adoptues dëshiron të 
kurojë vuajtjet e fëmijës, apo kërkon 
shërim për dhimbjet e tij, nisur nga 
fakti se vetë nuk mund të ketë fëmijë? 

Për të qenë të sigurt, një çift nuk 
duhet të adoptojë një fëmijë, nëse 
nuk e ndjen të nevojshme ta bëjë 
diçka të tillë. Megjithatë, ne duhet 
të sigurohemi që interesi i fëmijës 
duhet të vihet në radhë të parë, 
ashtu siç deklarohet në kodin tonë 
të familjes se: “çdo fëmijë ka të drejtë 
të ketë një familje –para së gjithash 
familjen e tij, dhe, në mungesë të 
saj, një familje e përshtatur që do 
të bëhet e tij, nëpërmjet adoptimit.” 
Kjo është arsyeja pse është e 
domosdoshme t’i rikujtojmë vetvetes 
se, të dëshirosh një fëmijë nuk është 
diçka e mjaftueshme për ta adoptuar 
atë, dhe siç duket qartë, këto zgjidhje 
të thjeshta që bazohen në dëshira 
dhe emocione nuk janë gjithmonë 
zgjidhje të mira: shumë dëme mund 
të bëhen në emër të së mirës.

Format e reja të prindërisë 
homoseksuale krijojnë barazi?

Ajo çfarë dëgjojmë: kuptimi i 
familjes ka evoluar, në veçanti falë 
ndihmës mjekësore në riprodhim. 
Ligji duhet të marrë parasysh këto 
zhvillime.  

Ajo që shpesh harrojmë ta themi: 
Shoqata e lesbikeve dhe feministëve 
“LesBienNées” ka ofruar katër 
forma të prindërisë homoseksuale, 
të cilat –sipas tyre- duhet të marrin 
miratimin ligjor: “Familja mund 
të jetë rezultat i një rikompozimi 
familjar me të njëjtin seks, që pason 
një bashkim heteroseksual. Ajo 
mund të jetë rezultat i një sistemi 
bashkëprindëror, në të cilin gay-t 
dhe lesbiket bien dakord të kenë një 

fëmijë, i cili do të rritet së bashku 
ndërmjet dy familjeve. Ajo gjithashtu 
mund të jetë rezultat i një adoptimi. 
Ose, së fundi, mund të jetë rezultat i 
një pllenimi artificial ose riprodhim i 
ofruar me asistencë mjekësore.”

Aktivistët LGBT kërkojnë të 
avancojnë idenë se, çdo kufizim në 
të drejtat e “prindërisë” duhet të jetë 
shkelje e parimeve të barazisë dhe 
kjo është padrejtësi; duke lënë kështu 
mënjanë faktin se, një fëmijë lind 
gjithmonë nga bashkimi i një burri 
dhe një gruaje, edhe në qoftë se ky 
bashkim nganjëherë mundësohet 
në mënyrë mjekësore. Këta aktivistë 
kërkojnë zbatim konsekuent të 
parimit të barazisë, për të fuqizuar 
kauzën e tyre, në veçanti në rastin e 
riprodhimit me asistim mjekësor për 
çiftet lezbike.

Këto forma të reja të prindërisë 
homoseksuale kanë hapur derën 
e kombinimeve të frikshme. Për 
shembull, një lesbike mund t’i dhurojë 
një vezë partneres së saj, vezë që më 
pas mbillet në të-pas fekondimit 
artificial- dhe sjell një fëmijë për 
çiftin. Sperma në këtë rast mund 
të merret nga një çift meshkujsh 
homoseksualë, të cilët më pas do 
të funksionojnë si bashkëprindër 
për fëmijën, fëmijë ky, që do të ketë 
katër prindër. Këto kombinime 
dhe të tjera janë tashmë një realitet. 
Këto kombinime të sajuara shtrojnë 
dy kërkesa: e para të legjitimohen, 
sepse ato tashmë ekzistojnë, dhe e 
dyta, krijimi i një të drejte universale 
për çfarëdo kombinimi të tillë, me 
arsyetimin se qasja në këto mënyra 
riprodhimi në vende të tjera është 
e shtrenjtë dhe për këtë arsye një 
burim pabarazie.

Është më se e kuptueshme, 
në shumë aspekte të jetës, se 
një kundërvajtje ligjore –kështu 
duhet thënë, për dështimin e 
mosrespektimit të një ndalimi- nuk 
përbën arsyetim të mjaftueshëm 
për të hequr ndalimin që nuk është 
respektuar. Me fjalë të tjera, realiteti i 
disa fakteve nuk është i mjaftueshëm 
për të krijuar një realitet ligjor. 
Kjo vlen edhe për format e reja të 
prindërisë homoseksuale. Është 
gjithashtu e qartë se, çfarë është 
peng i rrezikshëm i riprodhimit me 
asistim mjekësor dhe i shtatzënisë 
surrogato, shkon përtej kërkesës 
për prindër homoseksualë dhe e 
tejkalon atë që parashikohet në 
kodin francez të familjes. Kështu që 
është e domosdoshme, që subjektet 
të vazhdojnë të trajtohen në kuadrin 
e duhur ligjor të bioetikës dhe kjo 
strukturë të mos merret peng nga 
kërkesa, që kanë si qëllim të fshijnë të 
gjitha dallimet seksuale në shoqërinë 
tonë.

Nga Gilles Bernheim, Kryerabini i Francës
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Ligji dhe interesi i përgjithshëm 
përballë provës së shifrave

Çfarë dëgjojmë: qindra mijëra të 
rritur dhe fëmijë janë përshtatur. 
Francezët e pranojnë martesën 
homoseksuale. Vende të tjera 
gjithashtu e kanë legalizuar atë. Pse 
ne duhet të mbetemi pas?

Ajo që shpesh harrojmë ta themi: 
statistikat e cituara në 1999, që 
u përdorën për të mbështetur 
bashkimet civile (PACS) u frynë së 
tepërmi dhe e njëjta gjë po bëhet edhe 
në rastin e martesave homoseksuale. 
Në 1999, na u tha se ishte urgjente të 
miratohej PACT-i, sepse pesë milion 
njerëz kërkojnë të aplikojnë të tilla 
bashkime. Por, statistikat qeveritare 
sot na tregojnë se 904,746 janë 
ata që kanë hyrë në këtë bashkim 
civil ndërmjet viteve 2000-2010 
dhe vetëm 7% e tyre i përkisnin 
personave me të njëjtin seks (ky 
numër në dhjetë vjet ka qenë 63,609 
persona). I njëjti ankand po përdoret 
edhe sot: Legjislativi na thotë se 
ka 3.5 milion gay dhe lesbike në 
Francë, dhe citon për këtë Shoqatën 
e Prindërve Gay dhe Lesbike dhe 
Prindërit e së Ardhmes (APGL) dhe 
për pasojë 45% e lesbikeve dhe 36% e 
gay-ve dëshirojnë të kenë fëmijë. Kjo 
do të zgjidhë–sipas tyre- çështjen e 
700,000 martesave homoseksuale. 
Në Spanjë, në një vend me 46 milion 
banorë, ka rreth 3,100 martesa 
homoseksuale çdo vit, që nga viti 
i parë (2006), ku u kryhen 4,300 të 
tilla.

Numri i fëmijëve të çifteve 
homoseksuale gjithashtu është 
zmadhuar së tepërmi. Sipas APGL 
ka nevojë urgjente për një ligj, 
sepse 300,000 fëmijë janë rritur 
në Francë nga prindër të të njëjtit 
seks. Ndërkohë, Instituti Kombëtar 
i Studimeve Demografike (INED), 
Agjencia Zyrtare e të Dhënave 
Demografike, tregon se numri i 
fëmijëve është ndërmjet 24,000 - 
40,000.  

Ka një numër, me që ra fjala, që 
është i lehtë për tu verifikuar dhe nuk 
ka nevojë për debat -përkatësisht 
numri i anëtarëve të APGL: janë 
1800 gjithsej në të gjithë Francën. 

Legalizimi i martesave 
homoseksuale dhe adoptimi i 
fëmijëve prej tyre, nuk tregon as 
progres dhe as zhvillim të kombit. 
Është thënë shpesh që Franca ka 
mbetur prapa në krahasim me vendet 
e tjera që kanë legalizuar martesat 
homoseksuale, apo kanë adoptuar 
korniza ligjore të bashkimeve civile. 
Unë preferoj, të konsideroj si tregues 
zhvillimi apo përparimi për një 
komb, mirëqenien e popullit dhe 
besimin që ata kanë për të ardhmen, 
përkrah të dhënave tradicionale 
të gjendjes social-ekonomike, 
edukimit dhe arritjeve shkencore. 
Aty ku bëhen shqetësim kërkesat për 
drejtësi sociale, kombi mund të duket 
në të njëjtën kohë shumë mbrapa, 
e po ashtu dhe shumë përpara, në 
varësi të standardeve mjaft arbitrare 
të klasifikimit që përdoren.

S’ka dyshim se dikujt ia ka qejfi që 
në klasifikim të futet edhe martesa 
homoseksuale, por së pari duhet të 
dëshmohet se, është në interesin e 

përgjithshëm të kombit të jemi në 
ballë të kësaj gjëje.

PJESA E DYTË
Mohimi i dallimeve seksuale
Aktivistët LGBT dëshirojnë të 

mohojnë dallimet seksuale. Një nga 
mjetet e tyre është “teoria gjinore”. 
Në fillim, kjo teori është përdorur 
nga feministet, në luftën e tyre për 
barazi seksuale. Teoria gjinore është 
adoptuar nga aktivistët homoseksualë 
në luftën e tyre kundra dallimeve 
seksuale. Në vitin 1960, lëvizjet 
feministe anglo-saksone dënonin 
dallimet sociale që vazhdonin të 
ekzistonin në mes burrave dhe 
grave dhe që bazoheshin vetëm në 
dallimin seksual. Idetë e tyre i dhanë 
jetë nocionit të “gender-it” (nocionit 
gjinor), i cili mund të përkufizohet 
si roli social që i dedikohet çdo 
seksi. Me fjalë të tjera, nocioni 
gjinor përkufizon diferencimin dhe 
hierarkinë sociale ndërmjet burrave 
dhe grave në bazë të funksionit që 
secili seks ka. Norma të tilla gjinore 
supozohet të jenë themeli sistematik 
që përligj dominimin mashkullor 
mbi femrat.

Përkundrazi, seksi është çështje që 
i përket dallimit biologjik ndërmjet 
burrave dhe grave, gjinia i referohet 
dallimeve sociale bazuar pikërisht 
në këto dallime seksuale. Prandaj 
çështja gjinore duhet të përshkruhet 
si një dimension social i dallimeve 
biologjike seksuale. Teoritë që 
kufizojnë individin në disa role të 
caktuara, në punë ose imazhe, siç 
është “burri në punë dhe gruaja në 
shtëpi” janë dënuar si shtypëse.    

Teoricienet e çështjeve gjinore, 
si Simone de Beauvoir, besojnë se 
“askush nuk lind grua, por bëhet grua” 
duke supozuar se disa “karakteristika 
gjinore” janë, në shumicën e rasteve, 
konstrukte kulturore, të cilat dënohen 
nga këto teoriciene. Çdo kush lind 
“neutral” dhe është shoqëria ajo që i 
imponon identitetin çdo mashkulli si 
burrë, për shkak se ai i përket seksit 
mashkull dhe identitetin grua çdo 
femre, sepse ajo ka lindur e tillë, e 
shoqëruar kjo me të gjitha pabarazitë 
që mbart ky dallim.    

Këto teoriciene nuk e përkufizojnë 
individin nga seksi i tyre (burrë ose 
grua), por sipas seksualitetit të tij ose 
të saj (homoseksual-, hetero-, etj). 
Ata tentojnë të fshijnë dimensionin 
biologjik dhe anatomik që ndan 
dy sekset, në mënyrë që të shihen 
vetëm gjini të larmishme, të diktuara 
këto nga kultura dhe historia. Që 
nga momenti që ato e konsiderojnë 
dallimin seksual të jetë një konstrukt 
social dhe kulturor, e për rrjedhojë 
edhe artificial, lëvizjet feministe 
dënojnë marrëdhëniet ekzistuese 
sociale dhe kërkojnë një kulturë 
të aftë të mbrojë gratë. Një nga 
implikimet e kësaj mbrojtjeje është 
edhe braktisja e heteroseksualitetit si 
normë.  

Teoricienet më radikale shkojnë 
edhe më tej: ato shfaqin dëshirën 
të zhdukin të gjitha pabarazitë 
ndërmjet burrave dhe grave, për të 
arritur barazinë e përsosur ndërmjet 
tyre. Duke qenë se besojnë se nuk 
mund të ketë dallime pa pasur 

pabarazi, ato kërkojnë t’i japin fund 
dallimeve seksuale mes burrit dhe 
gruas. (Ajo çfarë është paradoks në 
këtë mes, është fakti se në një shoqëri 
ku ne betohemi më shumë se për çdo 
gjë, për pranimin e të ndryshmes, e 
ndryshmja perceptohet si problem. 
Në fakt, nuk ka asnjë kontradiktë 
parimore në mes të ndryshmes dhe 
barazisë; e kundërta e barazisë nuk 
është e ndryshmja dhe barazia nuk 
është në kontradiktë me ndryshimin 
seksual.)   

Meqenëse këto teoriciene 
hamendësojnë se dallimi seksual 
është shkaku i përjetshëm i dorëzimit 
të gruas para burrit, atëherë barazi do 
të thotë që domosdoshmërisht duhet 
t’i jepet fund dallimeve seksuale. 
Kështu pra, duket se, qëllimi final 
i revolucionit feminist nuk është 
vetëm të largojë privilegjet e të qenit 
mashkull, por edhe të eliminojë 
pikërisht dallimin ndërmjet 
sekseve. Nëse gjinia është thjesht 
një konstrukt social, atëherë i gjithë 
prezantimi social i seksualitetit është 
i fituar dhe artificial. Në këtë mënyrë, 
pak nga pak, seksi i kuptuar si një 
kategori natyrore vihet në pikëpyetje, 
për rrjedhojë edhe vetë seksualiteti si 
një e dhënë natyrore relativizohet.  

Teoria Queer (nga anglishtja, 
i çuditshëm, i veçantë, ai që nuk 
është heteroseksual) e shtyn teorinë 
gjinore në pikën e saj ekstreme dhe 
fajëson si heteroseksiste qasjen 
se, heteroseksualiteti është normë 
dhe për këtë arsye superior ndaj 
orientimeve të tjera seksuale. Sipas 
tyre, meqë heteroseksualiteti ka 
humbur vetë-dëshminë e tij, atëherë 
të gjitha format e konstruktit seksual 
janë të mundura. Teoria Queer 
pretendon krijimin e një antropologjie 
të re, e cila nuk do të jetë më subjekt i 
“heteroseksualitetit të detyrueshëm” 
ose “heteroseksualitetit të dhënë,” me 
qëllim që ta kthejë atë në një fazë më 
të hershme, në atë të para ekzistencës 
së dallimeve seksuale ose “gjinore”. 
Ajo kërkon t’i japë fund perceptimit 
“gjinor” për individin dhe përdorimit 
të të gjitha fjalëve “gjinore”, në 
mënyrë që “burrë” apo “mashkull” 
mund të përshkruhet edhe një trup 
femre, sepse vetë trupi nuk kuptohet 
më si një realitet i dhënë statik. Duke 
qenë se është vetëm një konstrukt 
social, identiteti seksual nuk është 
aspak përcaktues i gjendjes psikike të 
individit. Prandaj, nuk ka nevojë që 
atë ta marrim më në konsideratë.

Në vend të identitetit seksual, 
i cili konsiderohet si diçka që i 
përket të kaluarës, teoria queer 
propozon nocionin e “orientimit 
seksual”, që zgjidhet nga çdo individ, 
bazuar në gjininë në të cilën ai e 
përcakton veten e tij ose të saj, nga 
brenda. Duke dalluar në mes seksit 
(seksualitetit si diçka e dhënë) dhe 
seksuales (seksualitetit si sjellje), 
teoria queer mbron idenë se, dikush 
mund të jetë fizikisht mashkull, por 
psiqikisht femër, ose dhe anasjelltas. 
Për rrjedhojë, i pavarur nga ndërtimi 
i tij biologjik apo seksi që ai ka, ai 
mund të përjetojë dëshira që janë 
homoseksuale, heteroseksuale, 
biseksuale, apo edhe joseksuale.   

Kështu pra, teoria queer e fton 
individin që të heqë prangat e “të 
qenit burrë” apo “të qenit grua”, 
status të cilin ai nuk e ka zgjedhur 
dhe të shprehë vetveten në bazë të 
asaj që ai vetë-ndjehet. Për shembull, 
një person që biologjikisht është 
mashkull, por me “gjini” femër, 
mund të ketë dëshira heteroseksuale 
dhe kështu që ai mund të jetojë me 
një mashkull tjetër. Nisur nga ky 
këndvështrim, orientimi seksual 
i zgjedhur nga individi, nuk do të 
jetë kurrë i përcaktuar dhe mund 
të ndryshojë gjatë rrjedhës së jetës 
së çdokujt. Nëse gjinia është një 
konstruksion social, ajo mund të 
dekonstruktohet (shpërbëhet). Të 
qenit femër dhe mashkull kthehet 
thjesht në rol, të cilin çdokush 
mund ta zgjedhë ose refuzojë, në një 
parodi që mund të ndryshojë sipas 
dëshirës. Grua, burrë, heteroseksual, 
homoseksual, biseksual, ose 
transeksual. Në këto kërcime gjinore, 
identitetet seksuale zëvendësohen 
nga shprehjet individuale, të cilat 
krijohen dhe rikrijohen pareshtur në 
marrëdhëniet e njerëzve me njëri-
tjetrin. Ajo çka vlen në këtë rast nuk 
është më identiteti seksual i individit, 
por orientimi i tij seksual. 

Në emër të tolerancës, mbrojtësit 
e teorisë queer, kërkojnë njohje 
shoqërore për të gjitha format e 
orientimit seksual, por toleranca 
në këtë rast, nuk është gjë tjetër 
vetëm se një kalë Troje, që kërkon të 
luftojë heteroseksualitetin si normë 
shoqërore, të cilin ata e gjykojnë 
si normë sociale e imponuar dhe 
e vjetruar, dhe që ndërtohet mbi 
dallimin seksual.

Kjo luftë, padyshim, synon të 
prekë modelin aktual të familjes, e 
cila shihet si një formë e kushtëzimit 
social dhe si pengesë për shprehjen 
e gjinisë së njerëzve, si një aktivitet 
“i brendshëm” i tyre. Mjekësia dhe 
ligji duhet të përshtaten me këto 
shprehje personale të seksualitetit. 
Nëse individi fizikisht mund të jetë 
mashkull, por psiqikisht femër, 
ose anasjelltas, dhe nëse është 
dëshira dhe jo natyra e lindur ajo 
që e përcakton seksin, atëherë pse 
të mos institucionalizohet bashkimi 
i dy njerëzve, çfarëdo qofshin 
ata? Dhe, në veçanti, pse duhet të 
refuzohet t’i besohen fëmijë një çifti 
të tillë, përderisa të gjitha modelet e 
ndryshme konsiderohen njëlloj?

Të ballafaquar me këtë seri 
kërkesash, është legjitime për ne të 
mendojmë se objektivi final i këtyre 
aktivistëve është zhbërja e plotë 
e martesës dhe e familjes, siç ajo 
është konceptuar tradicionalisht. 
Me këtë synim në mendje, martesa 
homoseksuale dhe e drejta e 
adoptimit të fëmijëve për çiftet 
e të njëjtit seks, paraqet as më 
shumë e as më pak sesa një mjet 
që kërkon të shkatërrojë themelin 
e shoqërisë, duke mundësuar çdo 
lloj bashkimi, të çliruar tashmë nga 
morali i stërgjyshërve dhe kështu 
ata përfundimisht do të zhdukin 
nocionin e dallimeve seksuale. 

***
Përshtati: J.Topulli
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