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Sjelljet Kaotike dhe kalkulimi i dimensionit te fraktaleve
PhD (C.) Adem Meta
Universiteti “Ismail Qemali” Vlore
Pedagog i Jashtëm te Cuyahoga Community College, Kleveland, Ohio, U S A
Abstrakt
Qellimi kryesor i ketĳe shkrimi eshte te prezantoje nje permbledhje te shkurter te koncepteve
themelore per kaosin dhe fraktalet si dhe disa shembuj me funksione logjistike, ku te tregohet
qartesish sjellja kaotike e tyre. Ne kete material do te jape dhe nje pershkrim te shkurter se
si kalkulohet teorikisht dimensioni i fraktaleve, po ashtu dhe disa kalkulime te dimensineve
per fraktale te ndryshme. Dhe ne pjesen e fundit te ketĳe materiali do te kete nje pershkrim te
shkurter te zemres se fraktaleve ate te bashksise se Mandelbrotit, funksioni qe perdorim dhe
menyra si e ndertojeme grafikun, si dhe anet e perbashketa dhe ndryshimet midis bashkesise
se Mandelbrotit dhe bashkesise se Julias.
Fjalë kyçe: Chaos, Fractal, Logistical function, Fractal dimention,Mandelbrot set, Julia set.

Hyrje
Një nga zhvillimet e reja në keto dekadat e fundit në fushën e matematikës ështe
studimi i kaosit dhe i gjeometrisë fractale. Së pari, nga gjuha e përditëshme kaosi
nënkupton ekzistenca të pa-parashikueshme ose sjelleje të rastësishme. Në fakt, fjala
kaos zakonisht mbart një përfshirje negative, të pa dëshirueshme, të pa organizuar
dmth një konfuzion. Në një kuptim shkencor kaosi është i përmbledhur në thënien
e mëposhteme:
“Chaos often breeds life, when order breeds habit” (Henry Adams).
Kjo thënie mund te perkthehet: Kaosi sjell jetë, kurse rregulli determinon (sjell)
zakon.
Në sensing matematikor kaosi mbart tre principe te rëndësishme:
a.
Ndjeshmëri ekstreme ndaj kushteve fillestare.
b.
Shkak dhe pasojë jo porpocionalë.
c.
Jo linearitet.
Sjelljet kaotike egzistojene ne shume sisteme natyrale, te tilla si moti, trafiku ne
rruge, ne jeten shoqerore, ne shkencen e fizikes (levizja Brovniane), ne shkencat e
ambjentaliste, ne kompjuter, ne ekonomi etj. Keto sjellje kaotike sot studjohen dhe
analizohen duke perdorur modelet kaotike matematikore.
Sjelljet kaotike mund te jene te parashikueshme per nje far kohe dhe me pas ato mund
te kene sjellje te rastesishme. Disa shembuj tipik ku parashikimi eshte i pamundur
jane: turbellancat, stak market, apo se si do te rrjedhin gjerat ne lindjen e mesme.
Këto fenomene janë përshkruar shpesh nga matematika nga ajo pjes e matematikes te
cilen e quajeme fraktale, e cila kap kompleksitetin pafund të natyrës. Shumë objekte
natyrore që shfaqin vetitë fraktale jane: peisazhet (vĳa bregdetare), retë, pemët,
organet, lumenj etj. Ne jeten e perditshme shumë prej sistemeve në të cilat ne jetojmë
shfaqin sellje komplekse kaotike. Duke njohur sjelljet kaotike, natyrën fractale te
botës sonë ne mund të marrim njohuri të reja, fuqi dhe mencuri per te realizuar
qellime te caktuara. Për shembull, duke kuptuar fenomenet komplekse, dinamikën
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kaotike te atmosferës, një pilot kur shikon nje turbellance mund ta shemangi ate dhe
te realizoje udhetimin e duhur pa ndonje problem. Duke kuptuar ekosistemet tona,
sistemet tona sociale dhe sistemet tona ekonomike te cilat janë të ndërlidhura, ne
mund të shpresojmë dhe punojeme për të shmangur veprime të cilat mund të jene të
dëmshme për nje afat të gjatë për mirëqenien tone.
Sjelljet Kaotike
Përpara se të japim disa shembuj te sjelljeve kaotike, është e domosdoshme të
spjegojmë se c´është iteracioni (term që mund të përkthehet përsëritje).
Pas shumëzimit të çdo vlere të mëparshme me 3, për një vlerë fillestare 4 (te cilen e
quajmë bërthamë), do te kemi
3*5=15
3*15=45
3*45=135
3*135=405
…….
Nëse shqyrtojmë funksionin x 3x, ne gjejmë vlerën e re duke shumezuar me 3

x
+ 2 , për një
2
x
2
vlerë fillestare x=0 do te shikojme se x1 = 2 , x 2 → + 2 =3, x3 → 2 + 2 ……
2
2
x
x n → n −1 + 2 dhe vlera e x n tenton në vlerën 4 kur numri i iteracioneve rritet
2
pambarimisht.
Po kështu, po të marrim si vlerë fillestare x=-4 ose x=6 …,përsëri vlera

vlerën e mëparshme. Nëse marrim në konsideratë funksionin x →

e x n në këtë iteracion linear tenton në vlerën 4. Po të shikojmë disa iteracione lineare
të ndryshme, do te kemi situata te ndryshme si pika te fiksuara, përsëritje ciklesh etj.
Funksionet lineare x Ax+B kanë si veti të veçantë që për ta ekziston një e pike
e fiksuar,e cila luan rol të rëndësishëm në studimin e iteracioneve. Kjo është pika,
që po të merret si vlerë fillestare e x, vlera e x n do të tentojë pikërisht në këtë pikë.
Për këto funksione kjo është pika ku vlera e funksionit është e barabartë me vlerën
e x. Po të shenojme me x 0 piken e fiksuar, do te kemi barazimin Ax+B=x dhe do të
marrim që x =

−B
A −1

( ne marrim në konsideratë rastin kur vlera A nuk është një ,dmth A#1).
Le të shikojmë nje shembull: x →

1
x + 2 ka pikë të fiksuar x=3 ,sepse A=1/3, B=2.
3

Në rast se kemi x 3x, pikë e fiksuar është vlera x=0 .
Një nga funksionet matematike më të thjeshta, ku për një vlerë të caktuar të k
dhe për një vlerë fillestare të x ne mund të shikojmë nje kaos tipik është funksioni
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logjistik jo linear f, i tillë që f(x)=kx(1-x). Grafiku i ketĳ funksioni logjistik, sikurse
dihet, është parabola me pika të prerjes me boshtin Ox me abshisa 0 dhe 1.Këto
pika nuk ndryshojnë me ndryshimin e k,kurse kulmi i këtĳ funksioni logjistik është
gjithmonë në pikën me koordinata (1/2,k/2). Nëse përdorim një kompjuter ose një
makinë llogaritëse të sofistikuar për të parë se si sillet ky relacion per x0=0.5 dhe vlera
të ndryshme të k, do të shikojmë që për k më të vogël se 1 ka sjellje te ndryshme
me rastet kur k > 1. Kështu për k midis 1 dhe 2.5 vlera e x n tenton ne nje pike fikse,
ndërsa per k=3.2 ka dy cikle(nënvargje) që tentojnë tek 0.51dhe 0.79 .Për k= 3.4 ka
po ashtu dy cikle,që tentojnë tek 0.44 dhe 0.84, ndërsa për k=3.5 ka katër cikle që
tentojnë tek 0.38, 0.49, 0.82, 0.87. Ka sjellje të tjera kaotike për vlera të ndryshme të k.
Le të shikojmë një shembull tjetër në lidhje po me këtë funksion, te ilustruar edhe
grafikisht.Grafikët e iteracionit për një vlerë fillestare 0.1 dhe për tri vlera të
ndryshme të k jane treguar në figurat e mëposhtme. Per k=1.5 grafiku i iteracionit
duket si një shkallë në ngjitje me një pikë të fiksuar tërheqëse.Për k=2.6 modeli i
iteracionit përfundon me një spirale që konvergon në një pikë të fiksuar tërheqëse.
Per k=3.3 leviz larg nga nje pike e fiksuar duke u shpërndarë dhe përgatitet per
nje model ciklik (një model është ciklik atëhere kur iteracioni fillon të përsërisë në
mënyrë te parashikueshme modelin).

Fig 1
Nëse marrim k=4, funksioni logjistik dhe modeli i iteracionit eshte krejt ndryshe.
Në grafikët e mëposhtëm do të shikojmë sjelljen kur vlera fillestare x0=0.24 , pas
10, 40 dhe 100 iteracioneve.Në këtë situatë ne shikojmë qartë sjelljen kaotike të këtĳ
funksioni logjistik.

Fig 2
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Fraktalet
Në jetën e përditëshme gjallesat e ndryshme të të njëjtit lloj si macet, kanarinat apo
kangurët kanë një lloj ngjashmërie ndërmjet tyre. Por në gjeometri ngjashmëria është
e përkufizuar në mënyrë specifike.
Nje nga pjeset me te rendesishme te matematikes eshte gjeometria e fraktaleve (e
pjesezave), ne te cilen shikohet ngjashmeria e pjesezes me te teren.
Në mënyrë të thjeshtuar gjeometria e pjesëzave (fraktaleve) është gjeometria e
objekteve që janë të ngjashme me veten e tyre në të gjitha dimensionet. Në jetën e
përditëshme ne i shohim pjesëzat (fraktalet) tek retë, tek lumenjtë, tek vĳa bregdetare
apo në bimë të ndryshme, siç duket tek figura e mëposhtme.

Fig 3
Rasti më tipik në gjeometrinë e fraktaleve (pjesëzave) është trekëndshi i Sierpinskit,
i cili merret në këtë mënyrë: Në një trekëndësh barabrinjës bashkojmë pikat e mesit
dhe na formohen katër trekëndsha, nga të cilët trekëndshin e mesit e ngjyrosim me
të bardhe, ndërsa tre trekëndshat e anëve i ngjyrosim me ngjyrë të zezë, të njëjtin
proces e vazhdojmë në trekëndshat e ngjyrosur me të zezë dhe përsëritim këtë proces
pa mbarim. Do të kemi konfiguracionet e mëposhtme:

Fig 4
Një nga vetitë më të rëndësishme të kësaj gjeometrie, siç thamë, është vetëngjashmëria.
ose ngjashmëria e pjesëzës me të tërën. Sikurse shihet në figurën e mësipërme
trekëndshi i madh ka në përbërjen e tĳ tre trekëndsha të vegjël, të ngjashëm me të,
me përmasa sa gjysma e trekëndshit origjinal; gjithashtu trekëndshat e vegjël kanë
në përbërjen e tyre tre trekëndsha të ngjashëm e kështu me radhë.
Le te shtojeme disa pyetje:
1.
Ne hapin e pare te ngjyrosjes, ç’ pjesë e trekendeshit eshte ngjyrosur me te
bardhe?
2.
Ç’ pjesë e trekendeshit eshte ngjyrosur ma te bardhe ne hapine dyte?
3.
A shikoni ndonje model matematike ne kete proces? Jepni parashikimin
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tuaje per modelin ne hapin e katert dhe spjegoheni ate.
4.
Gjeni formulen e pergjitheshme per hapat e metejshem per trekendshat e
ngjyrosur me te bardhe.
Në të gjitha përmasat trekëndshi i Sierpinskit është tamam objekt me vetë- ngjashmëri.
Një nga problemet më serioze në gjeometrinë e fraktaleve është ai i përcaktimit të
dimensionit të figurës. Në përgjithësi ne njohim objekte gjeometrike me një, dy dhe
tre dimensione, kurse në themel të gjeometrisë së fraktaleve (pjesëzave) është ideja
se ato kane dimensione te ndryshme( edhe thyesa; jo vetëm numra te plote).
Le te marrim nje objekt nga gjeometria Euklidiane me dimension D dhe ta thjeshtojeme
gjatesine lineare me 1/r, ne sejcilin drejtim ne masim ghatesine, siperfaqe apo
volumin te cilat rriten me poropcionin N = r
figurat e meposhteme

D

nga originali kjo eshte e dhene ne

.
Fig 5
Le të shikojmë një shembull për të nxjerrë rregullin e njehsimit të dimensionit të një
figure të tillë. Në një segment, për të cilin dihet që është një dimensional, ka një veti
ngjashmërie midis një pjese të tĳ dhe gjithë segmentit. Nëse e ndajmë segmentin në
“n” pjesë të barabarta, secila pjesë jepet nga raporti r=

1
.
n

Për figurat dy dimensionale le të marrim në konsideratë një katror, të cilin e ndajmë
në “n” pjesë të ngjashme me veten e tĳ. Secila pjesë është e shkallëzuar nga faktori
r = 1/n(1/2) ( shihet qartë p.sh. se nëse katrori është ndarë në katër katrorë të vegjel,
përmasat e tyre janë sa gjysma e origjinalit). Koncepti i vet-ngjashmërisë natyrshëm
të drejton te kuptimi i dimensionit të fraktaleve (pjesëzave). Në se një figurë
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D-dimensionale është ndarë në n pjesë te vogla të vetë- ngjashme me të (dmth kopjet
të saj), atëhere secila pjese (kopje) mund te shprehet me raportin r=1/n(1/D) Nga ky
barazim është e thjeshtë të përllogarisim D dhe kemi D=ln(n)/ln(1/r).
Le te shikojeme dy shembuj.
Të njehsojmë dimensionin per kurbën e famshme te Von Koch (Koch Snowflake),
e cila ndërtohet në këtë mënyrë: Marrim një trekëndësh barabrinjësh, dhe së pari e
ndajmë një brinjë në tri pjesë të barabarta dhe e heqim pjesën e mesit;në hapin e dytë
e zëvendësojmë këtë pjesë që hoqëm me dy segmente të tjerë me gjatësi të njëjtë me të
dhe e bëjmë këtë për të tri brinjët e trekendeshit ; vazhdojmë ta përsërisim këtë proces
përsëri dhe përsëri.Sikurse shihet tani në vend të brinjës kemi 4 segmente të vegjël
me gjatësi sa 1/3 e fillestarit secili. Procesi i mësipërm duhet të përsëritet pafundësisht
në secilin segment dhe figurat e ndërtuara do të kenë pamjen e mëposhtme:

Fig 6
Per te logaritur dimensionin e kasje vĳe perdorim formulen e mesiperme, ne te cilen
n=4 dhe r=3 dhe kemi qe dimensioni eshte D=ln4/ln3=1.26.
Në të njëjtën mënyrë mund të llogarisim dimensionin për trekëndshin e Sierpinskit,
ku sikurse pamë më lart janë tre trekëndsha të vegjël të ngjashëm me të madhin
dmth n= 3 dhe çdo brinjë e ndajmë në dy pjesë të barabarta, kështu që dimensioni
është D=ln3/ln2=1.58.
Nje fenomen mahnitës është perimetri i pa fund për Koch Snowflake (I cili rrethon
një sipërfaqe të fundme). Kjo është diçka jo e zakonshme, pasi dihet që kur rrisim
perimetrin e një figure gjeometrike, gjithashtu rritet dhe sipërfaqja e tĳ. Nëse kemi
një katror me një perimetër shumë të madh, gjithashtu edhe sipërfaqja është shumë
e madhe. Por le të shohim se ç’ndodh ne kete rast.
Pyetja e parë është: Nëse perimetri i trekëndshit barabrinjësh është 9 njësi, sa është
perimetri i figurave të tjera? Për këtë le të ndërtojmë tabelën e mëposhtme:
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Nr i iteracionit
0

1

2

3

…..

n

3

3*4

3*42

3*43

….

3*4n

a

a/3

a/(32)

a/(33

…….

a/(3n)

3a

4a

42a/3

43a/32

….

4n.a/3n-1

Nr i brinjëve
Gjatësia
brinjës
Perimetri

e

Perimetri=(4n.a)/(3n-1)= (4/3)n-1.(4a).
Duket qartë se perimetri i Koch Snowflake është pambarimisht i madh, gjë që të
çon në përfundimin: Ne nje perimetër të pafund përfshihet një sipërfaqe e fundme.
Sikurse shihet qartë, perimetri i kësaj vĳe të thyer ndryshon me koeficient zmadhimi
4/3.
Shkenca dhe matematika e mëparshme ishte e mbyllur në sistemin me një, dy dhe
tre dimensione, por me zbulimin e teorisë së relativitetit nga Ajnshtajni kemi dhe
dimensionin e katërt të hapësirë-kohës në të cilën jetojmë.
Një nga personalitetet shkencore që njihet si themeluesi i gjeometrisë së fraktaleve
është Benoit Mandelbrot. Ky shkencëtar u lind në Poloni, u shkollua në Francë dhe
aktivitetin e tĳ shkencor e kreu ne Shtetet e Bashkuara te Amerikes. Mandelbrot
punoi si shkencëtar në IBM dhe si profesor i matematikës në Universitetin Yale.
Në punimet e tĳ ai shkoi përkrah teorisë së Ajnshtajnit dhe zbuloi se dimensioni i
katërt perfshin jo vetëm tre dimensionet e para, por gjithashtu edhe dimensionet e
ndërmjetme. Gjeometria e dimensionit të katërt është gjeometria e fraktaleve. Tani
kjo gjeometri konsiderohet gjeometria e vërtetë e natyrës.
Bashkesia e Mandelbrotit dhe e Julias
Gjeometria e Mandelbrotit zëvëndëson atë euklidiane, e cila ka dominuar per mĳra
vjet. Mandelbrot bëri një revolucion në matematikë. Ai ka një preardhje familjare
me arritje të larta akademike në matematikë. Xhaxhai i tĳ Szolem Mandelbrot ishte
një profesor i shquar i elitës universitare franceze; ai ishte antar i grupimit të njohur
shkencor matematik me emrin ‘Bourbaki”. Mund të duket si e pabesueshme, por
Mandelbrot kurrë nuk e mësoi alfabetin, edhe sot ai nuk e di alfabetin dhe është e
vështirë per të të përdorë librin e telefonave. Por nga ana tjeter natyra i bëri atĳ një
dhuratë madhështore, atë të talentit matematik. Ai u shqua për aftësi të veçanta dhe
për një logjikë të hekurt në zgjidhjen e problemeve. Në disa prova të rëndësishme
të algjebrës ai nuk doli shumë mirë, por përsëri mori nota të larta në saje të aftësive
të tĳ të veçanta, duke i konvertuar formulat dhe shprehjet algjebrike intuitivisht në
piktura. Në saje të aftësive të tĳ të veçanta ai arriti të marrë doktoratën në matematikë
dhe u bë ekspert në disiplina të ndryshme si në linguistikë, në teorinë e lojrave
elektronike, aeronautikë, inxhinieri, ekonomi, psikologji, gjeografi, astronomi dhe
natyrisht në fizikë
Mandelbrot punoi me formulën e thjeshtë z z2+c (kjo formule tani quhet bashkësia e
Mandelbrotit). Kalkulimet me këtë formulë kërkojnë kompjuter të shpejtë dhe vlen
të theksohet që Mandelbroti ishte i pari që përdori kompjuterin më të shpejtë.
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Fig 7(Bashkesia e Mandelbrotit)
Bashkësia e Mandelbrotit është një formulë dinamike, në të cilën bëhen kalkulime
me numrat kompleksë me një pikë fillestare zero. Rezultatet kaotike te dhena nga
formula z z2+c (kur z=0, atëhere z1=0+c, ku “c” eshte nje numer kompleks, vlera e
të cilit është mjaft e rëndësishme) me anë të iteracionit mund të shihen vetëm me
një kalkulim kompjuterik te pajisur me element te veçantë për paraqitjen grafike
të këtyre numrave. Formula e Mandelbrotit përmbledh shumë zbulime që fitohen
në gjeometrinë e fraktaleve për botën reale. Në librin e tĳ “Gjeometria e natyres”
(Geometry of Nature) ai thotë “Retë nuk janë sfera, malet nuk janë kone, vĳat
bregdetare nuk janë rrathë, lëkura e pemës nuk është e lëmuar, as dhe drita nuk ecën
në vĳë të drejtë”. Përpara Mandelbrotit matematikanët besonin se modeli i natyrës
ishte shumë larg nga të qënurit shumë kompleks dhe i pa rregullt, fragmentar
dhe amorf dhe përshkruhej matematikisht. Mandelbrot e përfytyroi dhe e zhvilloi
gjeometrinë e re të fraktaleve ose të dimensioneve të ndërmjetme për natyrën bazuar
në dimensionin e katërt dhe numrat kompleksë, numra të cilët janë në gjëndje të
përshkruajnë matematikisht format amorfe dhe kaotike të botës reale. Ai thoshte:
“Gjeometria e fraktaleve nuk është një kapitull çfarëdo i matematikes, por një gjë që
ndihmon çdo njeri ta shikojë të njëjtën botë ndryshe”. Dimensioni i katërt i fraktaleve
përfshin pafundësi bashkesish të fraktaleve, të cilat shtrihen midis dimensionit zero
dhe të parit, midis të parit dhe të dytit, midis të dytit dhe të tretit.
Nje personalitet tjeter qe punoi me gjeometrine e fraktaleve eshte Gaston Julia.
Bile shpesh thuhet se zemra e gjeometrisë së fraktaleve është bashkësia e Julias, e cila
merret duke bërë iteracionin me të njëjtin funksion si për bashkësinë e Mandelbrotit
f(z)=z2+c ne fushën e numrave kompleksë, por me ndryshimin tek pika fillestare.
Te bashkësia e Mandelbrotit fillojmë me z0=0+0i dhe llogarisim “c”-ne ndersa te
bashkesia e Julias llogarisim “z0” duke përdorur një vlerë të “c”. Për të ndërtuar
bashkësinë e Julias është e domosdoshme të përcaktojmë numrin e iteracioneve që
na duhen për të ndërtuar figurën në varësi të teknologjisë që do të përdorim( në se
kalkulimet do të bëhen me dorë na nevojiten jo më pak se 10 iteracione, ndërsa kur
përdorim kompjuter nevojiten më shumë se sa 10 iteracione.Më poshtë po japim një
pamje të bashkësisë së Julias:
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Fig 8(Bashkesia e Julias)
Le të shohim një koncept tjetër, atë të pikave që largohen nga origjina dhe të pikave
që afrohen tek ajo (që ndryshe i quajmë pikat e të burgosurit).
Per funksionin e mësipërm f(z)=z2+c ne mund të bëjmë iteracion për dy pika fillestare
të ndryshme dhe do të shikojmë sjellje të ndryshme të funksionit; në një rast vlerat do
të rriten pambarimisht(në modul) dhe në rastin tjetër vlerat do të kenë tendencën e
qendërsimit ,siç tregohet në figurat e mëposhtme.Vlen të theksohet se për të dalluar
se për cilat pika fillestare vlerat largohen dhe për cilat qendërsohen kriteri është se
në se në iteracionin e katërt vlera e funksionit ka modul që është më i madh se 2,
atëherë pikat largohen; në të kundërt pikat qendërsohen (dhe i quajmë pikat e të
burgosurit) . Në disa raste për një vlerë të caktuar fillestare, vlerat as nuk largohen
dhe as nuk qendërsohen; në këto raste vlerat e vartësisë formojnë modelin ciklik.
Pikat që largohen
Pikat që nuk largohen

Fig 9
Le të shikojmë një shembull për katër iteracionet e para të funksionit f(z)=z2+c, ku
c=0+0i, kur modulet e funksionit janë në këto kufij: |zo|<1, |z0|=1, |z0|>1. Në të tri
rastet do të përdorim vlera të ndryshme fillestare. Në rastin kur |z0|<1 do të marrim
z0=0.5+0.5i; për |z0|=1 do të marrim z0=1.05+0.5√3 dhe për |z0|>1 marrim z0=0.75+0.75i
.Pas katër kalkulimeve të para do të shikojmë përkatësisht konfiguracionet e
mëposhtme. Shihet qartë që në rastin e parë vlerat e mëtejshme tentojnë drejt
qendërsimit, ndërsa për rastin e dytë ndodhen në rrethin me rreze të barabartë me
njësinë e gjatësisë e qendër në origjinë dhe në rastin e tretë pikat do të tentojnë drejt
infinitit.
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Fig 10
Ne figurën e mëposhtme shikojmë konfiguracionin e bashkësisë së Julias. Bashkësia
e Julias mund të ndahet në dy grupe: në të parin pikat lidhen dhe në të dytin pikat
nuk lidhen. Në dy figurat e mëposhtme shohim në rastin e parë bashkësinë e Julias
kur pikat janë të lidhura dhe në rastin e dytë atë kur pikat nuk janë të lidhura.

Fig 11
Si ta ndertojeme bashkesine e Mandelbrotit
Marrim nje pike “c” ne planin kompleks, llogaritim vlerat e shprehjes z2+c duke
perdorur per “z” vleren zero. Rezultatet e iterracionit do te jene numrat komleksë
0, c2, c2+c,…….e kështu me radhë,të cilët i paraqitim njërin pas tjetrit në planin
kompleks. Për këto vlera ka dy mundësi: të qendrojnë afër origjinës ose të largohen.
Në rastin kur pikat tentojnë drejt qendrës, ato formojnë bashkësinë e Mandelbrotit
dhe në rastin kur vlerat e funksionit tentojnë drejt infinitit nuk kemi bashkësi të
Mandelbrotit (siç thamë më lart këtë e shohim në kalkulimin e katërt: nëse vlera ka
modul që është më i madh se dy, nuk vazhdojmë më tej kalkulimet).
Në mënyrë që të kemi një konfiguracion sa më të mirë të bashkësisë së Mandelbrotit,
është e domosdoshme që të bëjmë numër shumë të madh iteracionesh (dhe gjithmonë
distanca nga origjina do të jetë më e vogël se sa dy). Në figurën e mëposhtme shikojmë
konfiguracionin e kësaj bashkësie; në këtë figurë duket qartë edhe rasti kur për një
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vlerë të caktuar c1 funksioni tenton drejt infinitit. Bashkësia e Mandelbrotit është një
vĳë që është fraktale, pasi sikurse dihet një nga veçoritë dalluese të fraktaleve është
vetë-ngjashmeria, e cila duket qartë në këtë figurë.

Fig 12

Fig 13
Duket qartë se në këtë bashkësi, për çdo pjesëzë të saj, nëse përdorim shkallë
zmadhimi, do të marrim konfiguracionin e figurës së madhe. Mund të llogaritet dhe
sipërfaqja e kësaj figure dhe është vërtetuar që ajo eshte afersisht1.506484, dhe me nje
interval kofidence 95% ajo shtrihet midis 1.506480 to 1.506488.
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Partitë politike dhe marrëdhëniet e tyre me shoqërinë civile dhe grupet e
interesit
Ph.D (C.) Burim Mexhuani
Universiteti Europian i Tiranës
Abstrakt
Nga gjeneza e tyre në shekullin XIX-të, partitë politike kanë qenë fillimisht organizata
shoqërore. Në veçanti, partitë Evropiane (Perëndimore) u shfaqën si një shprehje e organizuar
e konfliktit shoqëror dhe politik. Organizatat liberale, konservatore, rurale dhe social
demokrate u përpoqën që të riafirmojnë pozitat e tyre dhe përmes organizimit të partive.
Përmes pjesëmarrjes në zgjedhje, përfaqësimit në parlament dhe pjesëmarrja në qeveritë e
zgjedhura në mënyrë demokratike, ata kërkuan që të zbatojnë reformat politike dhe shoqërore.
Nga origjina e tyre por edhe nga orientimi i tyre parlamentar dhe dëshira për të arritur në
zyrat publike, deri më sot partitë politike janë të pozicionuara mes shoqërisë
civile, parlamentit dhe qeverisë.
Në një mënyrë të caktuar, partitë politike mund të konsiderohen si organizata politike
të shoqërisë civile që e përmbledhin interesin e një grupi të veçantë (apo disa grupeve), i
artikulojnë dhe përfaqësojnë ata. Përmes pjesëmarrjes në zgjedhje demokratike, ata dëshirojnë
që të paraqesin këto interesa tek përfaqësuesit dhe institucionet formale të politikës.
Fjalët kyçe: Parti politike, Shoqëri civile, Grupe të interesit, Qeverisje.

Hyrje
Termi “shoqëri civile” sot është gjithmonë e më shumë i përdorur në bisedat,
diskutimet, deklaratat për shtyp të personazheve të njohura dhe jo të njohura. Në
periudhën në të cilën po jetojmë duket qartë se shoqëria civile ka një vlerë shumë
të madhe. Sipas disa sociologëve ky term ka marrë po atë rëndësi me të cilën janë
trajtuar terma dhe koncepte si liria dhe vlera e saj historike (Tushi, 2007).
Edhe pse ky term sot përdoret shumë shpesh duhet të kemi parasysh se ky term nuk
është një shpikje e shekullit XX.
Në një mënyrë të caktuar, partitë politike mund të konsiderohen si organizata
politike të shoqërisë civile që e përmbledhin interesin e një grupi të veçantë (apo
disa grupeve), i artikulojnë dhe përfaqësojnë ata. Përmes pjesëmarrjes në zgjedhje
demokratike, ata dëshirojnë që të paraqesin këto interesa tek përfaqësuesit dhe
institucionet formale të politikës.
Partitë zakonisht themelohen në dy mënyra: nga elita shoqërore që mbledhin për
rreth tyre një grup të përkrahësve me ndikim që të mbrojnë pozitat e tyre, apo me
qytetar që kërkojnë mbështetjen e personave me mendim të njëjtë në mënyrë që të
arrĳnë një ndryshim politik apo shoqëror. Në rastin e parë, më shumë është një qasje
nga lart-poshtë për ndërtimin e partisë, siç ka qenë rasti me partitë e para liberale të
cilat ishin të bazuara në komisionet zgjedhore të formuara lirshëm që aplikonin për
përfaqësim parlamentar (Ostrogorski, 2009).
Këto mënyra të krĳimit të partive politike nuk janë tipike vetëm në historinë e partive
të Evropës Perëndimore në fund të shekullit XIX-të.
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Lëvizjet reformuese në ish-vendet komuniste të Evropës Lindore, si “Karta 77”
në Çekosllovaki, “Solidarnosc”; lëvizjet për sindikatën dhe reformat shoqërore në
Poloni, apo lëvizja demokratike e qytetarëve në ish-Gjermanin Lindore, të tilla si
“Iniciativa për paqe dhe të drejta të njeriut”, “Forumi i ri” dhe “Nisma demokratike”,
kanë dal nga shoqëritë civile dhe më vonë janë kthyer në parti politike apo u janë
bashkuar partive politike ekzistuese.
Që nga viti 1990, në kontekst të rritjes së kritikave të përgjithshme mbi partitë politike
nga aktivistët socialist por gjithashtu edhe nga shkencëtarët shoqëror, me këtë
rast ka filluar një debat intensiv ndërkombëtar mbi konceptin e përfaqësimit dhe
pjesëmarrjes. Ekzistonte një perceptim i përgjithshëm për një krizë të demokracisë
të fokusuar në një krizë të përfaqësimit dhe institucioneve dhe aq më pak të partive
politike.
Në kuadër të këtĳ debati, zgjerimi i pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë duket të jetë
një kurë për të gjitha masat që të zëvendësoj të gjitha parimet e papërcaktuara të
përfaqësimit. Organizatat e shoqërisë civile, të tilla si:
iniciativat qytetare apo “lëvizjet e reja shoqërore” (lëvizjet; paqësore, e grave,
mjedisore) janë bërë një sfidë për partitë duke pasur parasysh pamundësinë e tyre që
të zgjidhin problemet ekzistuese dhe për shkak të demobilizimit të anëtarëve të tyre.
Filozofët greke Platoni (Platoni, 2002) dhe Aristoteli (Aristoteli, 2002) kanë dhënë
argumentuar dhe kanë debatuar mbi faktin se si njerëzit duhet të përfitonin
nga shoqëria civile, e cila, në rastin në fjalë, i referohej qeverisë së zgjedhur nga
qytetarët dhe për qytetarët.
Numri i iniciativave dhe lëvizjeve të tilla, në shumë raste, të ashtuquajtura “lëvizje
për një çështje të vetme”, është ngritur ndjeshëm në dy dekadat e fundit. Në disa
shtete partitë e reja politike janë formuar të përqendruara vetëm në një apo disa
çështje (partitë kundër imigracionit, “partitë e internetit” etj).
Sipas teorisë së Habermas, sistemi politik dhe shoqëror ka mundësuar krĳimin e
strukturave komunikative të shoqërisë civile në formën e “një rrjeti të gjerë prej
sensorësh”, duke bërë të mundur diskutimin dhe racionalizimin e vendimeve
politike që merren. Po në të njëjtin drejtim për Gottweis, shoqëria civile përbëhet nga
një konglomerat qytetarësh aktivë, politikë dhe të interesuar, të cilët bazohen për një
solidaritet të përgjithshëm, respektin dhe mbrojtjen e minoriteteve, mendimin e lirë,
transparencën, hapjen ndaj botës dhe luftën kundër çdo forme të diskriminimit.
Në shumë raste, partitë politike tradicionale i kanë integruar çështjet e reja, si
mbrojtja e mjedisit, energjisë alternative, dhe zhvillimit të qëndrueshëm etj. Këto
çështje në ditët e sotme janë pjesë e programeve të partive të themeluara. Në anën
tjetër, disa nga lëvizjet e reja të shoqërisë kanë marr përsipër funksionet partiake,
kryesisht artikulimin dhe përfaqësimin e interesave shoqërore (Sartori, 1993).
Megjithatë, në vitet e fundit ka pasur shenja të zhgënjimit të organizatave të shoqërisë
civile në lidhje me mundësit dhe kapacitetet e tyre dhe rritjen e pëlqimit për nevojën
e arritjes së një balance të arsyeshme në mes të përfaqësimit dhe pjesëmarrjes. Është
dëshmuar që demokracia masive mund të funksionoj vetëm në formë të demokracisë
përfaqësuese dhe partitë në fund të fundit janë të vetmet institucione që legjitimohen
me pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e përgjithshme, duke arsyetuar përfaqësimin
dhe legjitimitetin e tyre përmes pjesëmarrjes së tyre në këto zgjedhje.
Organizatat e shoqërisë civile zakonisht nuk janë në gjendje të dëshmojnë
përfaqësimin e tyre të drejt (përveç nëse janë shoqata me klientelë të përcaktuar
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qartas). Atyre gjithashtu ju mungojnë strukturat, proceset, përvojat dhe gjithashtu
personeli i nevojshëm për të ushtruar funksionet klasike të partive politike, të tilla si;
legjitimimi, përzgjedhja e kandidatëve dhe më e rëndësishmja nga të gjitha qeverisje
demokratike. Organizatat e shoqërisë civile nuk mund ti zëvendësojnë partitë
politike.
Megjithatë, duhet të theksohet se organizatat e shoqërisë civile ofrojnë një kontribut
të proceseve politike dhe stabilizim të demokracisë në secilën shoqëri. Një numër
më i lartë i organizatave të shoqërisë civile dhe rritja e rëndësisë së tyre në të gjithë
botën, dëshmon që praktikisht një pjesë e rëndësishme e qytetarëve dëshiron të merr
pjesë në proceset politike.
Mirëpo edhe në fushën e organizatave të shoqërisë civile mund të vërehen tendenca
të ngjashme si ato të partive politike: janë dobësuar institucione tradicionalisht të
fuqishme, siç janë; sindikatat e punës në ditët e sotme, numri i madh i organizatave
nuk është medoemos dëshmi e ndikimit më të madh, por një indikator i ndarjes së
tyre; shumë nga këto organizata nuk janë as transparente dhe as nuk i respektojnë
rregullat demokratike në procedurat e tyre të brendshme; ato janë zakonisht të
dobëta sa i përket organizimit dhe rrallëherë i përmbushin marrëdhëniet afatgjate
me anëtarët e tyre; shumë shpesh identifikimi me to është jetëshkurtër.
Pra, demobilizimi i partive vetëm pjesërisht kompensohet nga organizatat e shoqërisë
civile.
Organizatat e shoqërisë civile mund të kryejnë funksione të caktuara që zbatohen
gjithashtu edhe për partitë. Megjithatë, ato nuk mund të përmbushin funksionin më
të rëndësishëm të partive; pjesëmarrjen në zgjedhjet e përgjithshme, që jo vetëm që
i siguron partive pjesën e tyre të pushtetit politik por në të njëjtën kohë u siguron
atyre përfaqësim.
Në të kundërtën përfaqësimi i organizatave të shoqërisë civile mbetet i paqartë edhe
pse ato janë në gjendje të lëvizin turma të mëdha për raste të veçanta (Heywood,
2007). Organizatat shoqërore mund të dëshmojnë mbështetjen e tyre të vërtetë
brenda shoqërisë vetëm nëse transformohen në parti politike.
Kuptohet që shoqëria civile nuk është një komponent sociologjik i vendosur në të
gjitha strukturat sociale, por siç dëshmon eksperianca e Evropës Lindore bëhet
fjalë për një pushtim njerëzor dhe një ndryshim historik e një strukture të tipit
socioantropologjik.
Si e tillë, shoqëria civile rezulton gjithmonë e më shumë e ekspozuar ndaj rrezikut
të sulmeve nga ana e pushtetit të fortë. Madje, ekziston mundësia e një zhdukje
totale në momentin kur mungojnë arsyet që ushqejnë ekzistencën e saj. Jo më kot
Walzer (Walzer, 1992) e përshkruan kryesisht si një “gjysmëstrukturë” për të cilën
jepen shumë përfaqësime, sa janë dhe vizionet dhe objektivat e protagonistëve dhe
të teoricienëve të saj.
Shoqëria civile nuk qëndron si antagoniste me Shtetin, përkundrazi, ajo njeh
vlefshmërinë e tĳ formale dhe thelbësore në një tension dialektik konstruktivist.
Për më tepër shoqëria civile nuk është një hapsirë midis shqoqërisë dhe tregut por
një proçes gjithnjë në ndryshim por edhe një mjet në përmbushje të dinamikave të
demokracisë.
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Roli i Grupeve të Interesit në përcaktimin e ideologjisë
Grupet e interesit janë një formë e veçantë e organizimit të shoqërisë civile. Ato
organizojnë dhe i artikulojnë interesat shoqërore të secilit qytetarë, grupeve shoqërore
apo të organizatave të tjera shoqërore siç janë: shoqatat e bizneseve apo sindikatat.
Në kontekst të krĳimit të politikave institucionale dhe strukturave vendimmarrëse
ato ushtrojnë funksione të artikulimit të interesave dhe ndërmjetësimit. Ato kryejnë
funksione të ngjashme si partitë politike (Mackie, 2003).
Megjithatë, fokusi i tyre shtrihet në një sektor të veçantë, përkundër përfaqësimit
të përgjithësuar politik dhe territorial të partive. Grupet e interesit karakterizohen
nga vetitë e veçanta organizative dhe funksionale si dhe nga modele të veçanta të
marrëdhënieve më akterët e tjerë në; sistemin politik, institucionet shtetërore, në
media dhe e fundit por jo më pak e rëndësishme me partitë politike.
Edhe nëse grupet e interesit i kryejnë disa nga funksionet e partive ato mund të
dallohen nga partitë me anë të tri karakteristikave kryesore (Heywood, 2007):
• Ato nuk e përfshĳnë veten në gara politike për ulëse në parlament.
• Misionet, objektivat, programet, aktivitetet dhe fushat e tyre të interesit
janë zakonisht të kufizuara në çështje të veçanta apo brenga të grupeve të
veçanta shoqërore, përderisa partitë në përgjithësi synojnë për një qëllim më
të përgjithshëm dhe funksionet e përfaqësimit dhe integrimit të grupeve të
ndryshme shoqërore.
• Ato janë më të lidhura me ato grupe të cilave i`a përfaqësojnë interesat. Për
shembull, organizatat afariste janë të udhëzuara nga interesat e korporatave
anëtare si dhe përfaqësuesit e tyre; sindikatat përfaqësojnë interesat e punëtorëve
përpara veprimeve të tyre të cilat kryesisht kanë të bëjnë me fushat negociatave
për pagat dhe kushtet e punës; ndërsa organizatat e tjera fokusohen në çështjet
shoqërore dhe kulturore apo në çështjet mjedisore, siç janë shoqatat për mirëqenie
të cilat fokusohen në ofrimin e shërbimeve shoqërore.
Grupet e interesit në asnjë mënyrë nuk janë homogjene, dhe dallojnë jo vetëm sipas
fushës së interesit por gjithashtu edhe për nga madhësia, struktura, baza e fuqisë,
ndikimi i mundshëm, strategjitë e tyre etj.
Rëndësia politike e grupeve të interesit është po aq e ndryshueshme sa edhe gama
e asociacioneve. Megjithatë, në kuadër të disa organizatave të caktuara përpjekja
për të ndikuar debatet politike dhe vendimet është një pjesë kyçe e qëllimit të tyre
(Mackie, 2003).
Në përgjithësi, asociacionet përpiqen të ndikojnë në disa parti të caktuara, debate
politike dhe vendime në favor të tyre. Kjo mund të jetë e ligjshme në parim, por
mund në veçanti të theksoj balancimin e interesit të shoqërisë si të tërë brenda
interesave sektorial, sidomos në raste të tilla kur grupe të fuqishme të interesit i fusin
në funksion burimet e tyre -paratë apo aftësinë për të mobilizuar masa të mëdha për të ndikuar në vendime politike në favor të tyre.
Në të njëjtën kohë ata vetë sillen si akterë në procesin e politik-bërjes të partive të
tjera. Duke ushtruar funksione të ndryshme, partitë dhe shoqatat, në një mënyrë të
caktuar, i nënshtrohen kushteve të përbashkëta të veprimeve. Marrëdhëniet në mes
të shoqatave dhe partive politike
varen nga roli që një parti luan në sistemin politik.
Mes partive dhe grupeve të interesit ekziston një marrëdhënie e varësisë reciproke.
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Asociacionet kanë nevojë për qasje tek partitë në mënyrë që të kenë një lidhje të
drejtpërdrejt në procesin e politik-bërjes, ndërsa partitë përkrahen nga asociacionet
gjatë zgjedhjeve. Përveç kësaj, për të ndikuar tek burokracia ministrore e cila në anën
tjetër varet edhe vet
nga informacioni i asociacioneve. Gjithashtu, lidhur me këtë, ka mënyra reciproke të
ndër-varësisë.
Mundësia për të arritur rëndësi është e përcaktuar për asociacionet jo vetëm nga
kapacitetet e veta organizative por thellësisht nga kapaciteti i tyre për të përfaqësuar
interesat edhe përmes konflikteve gjithashtu. Për shembull ato mund të organizojnë
greva apo të ushtrojnë forma të tjera të presionit.
Efektiviteti i kërcënimeve të tilla është subjekt i konstalacioneve të caktuara në
sistemin politik. Për shembull, nëse nga një ndryshim i preferencave partiake me një
shumice të ngushtë në parlament mund të kërcënohet, kjo rrit ndikimin e grupeve
të interesit.
Ndikimi i asociacioneve mbi procesin e vendimmarrjes duhet të monitorohet nga afër
dhe është një temë e vazhdueshme e analizave të shkencave politike. Për shembull,
në Gjermani, ku ekziston një numër i madh i asociacioneve, shumë nga ato kanë
frikë se “fuqia e asociacioneve” është një kërcënim për sovranitetin e shtetit. Këto
frika rezultojnë të jenë kryesisht të pabaza. Studimet empirike mbi krĳimin e disa
ligjeve erdhën në përfundim se në procesin legjislativ nuk kishte dëshmi të ndikimit
të ndonjë grupi individual të interesit (Mackie, 2003).
Megjithatë, në Gjermani, si në shumë vende tjera, procesi legjislativ është i ndikuar
drejtpërsëdrejti nga ndikimi i asociacioneve individuale në fushat e tyre përkatëse
të politikës. Në shumë raste, asociacionet e mëdha të bizneseve ushtrojnë më shumë
ndikim se ato të voglat.
Politikanët duhet të jenë të vetëdĳshëm për këtë çështje. Për shkak të marrëdhënieve
të veçanta në mes të partive politike dhe asociacioneve, gjithmonë ekziston problemi
që interesi sektorial mund të tejkaloj interesin shoqëror. Duke organizuar politikën
dhe sistemin politik, rregullat përkatëse lidhur me veprimet e shoqatave duhet ti
vështroj në mënyrë rigoroze kërkesat për transparencë (Arend Lĳphart, 1999).
Konkluzione
Tashmë pranohet gjerësisht se në procesin e tranzicionit demokratik partitë politike
janë aktorë kryesorë.
Demokracia nuk është pronë e partive politike dhe vetëm e njerëzve të përfshirë
në to, por një proces i hapur, në të cilin qytetarët, lidershipet politike dhe shoqëria
civile mund dhe duhet të ndër veprojnë në forma të ndryshme. Sa më shumë
qendra pushtetesh të ketë në një shoqëri të hapur, aq më efektiv është mekanizmi i
kontrollit mbi to dhe i balancës ndërmjet tyre. Ky përbën një element të qenësishëm
në funksionimin normal të një sistemi demokratik.
Koncepti i shoqërisë civile dhe ndikimi i saj në politikat publike, është përcaktuar
nga demokracitë perëndimore, megjithëse në disa vende mbetet ende një gjë e re.
OJQ-të operojnë për qëllime të ndryshme, kryesisht për të çuar përpara instancat
politiko-sociale të anëtarëve të tyre, shpesh herë të lëna pas dore nga qeveritë. Disa
shembuj janë: përmirësimi i ambientit, nxitja për ruajtjen e të drejtave të njeriut,
rritja e mirëqenies për ata shtresa të popullsisë të pamundura, por ka dhe shumë
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organizata të cilat mbulojnë një hapësirë të gjerë pozicionesh politike dhe filozofike
si p.sh. lëvizjet ekologjike, pacifiste dhe nuk janë pranë as një partie politike ose
çështjeje që nuk kanë lidhje me të drejtat e njeriut, paqja në botë, ekologjia dhe
toleranca.
Me pak fjalë, shoqëria civile dhe grupet e interesit janë të nevojshme për funksionimin
e një shteti demokratik dhe për ndikimin në politikat publike. Ato janë një vlerë e
madhe e demokracisë.
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Abstract
The Albanian urban houses of the XVIII-XIX century preserve in themselves important values
of the art of decoration, on both the exterior and enterior. This paper covers the ornamental
elements elaborated on their basic techniques; the mural painting, wood and stone carving.
The development of the ornaments is related to the progress and changes that have happened
with time, within the Albanian urban houses, which has often dictated new compositional
solutions and shapes. Except the influence originating from the Orient, the ornaments of
diﬀerent regions appear to have adopted distinctive local charachteristics. This is why the best
examples of decorations that have been observed, delivered in Albanian and Balkan houses
of diﬀerent typologies, include those of: Gjirokastra, Berat, Kruja, Shkodra, Peja, Prizren
and Ioannina. Confronting these ornaments evidences their specific and common elements,
conditioned by the socio-economic developments at the time. In order to individualise the folk
art of house decoration, we’ve compared it to the ornaments of religious places of worship,
where the oriental influence is quite visible. The paper deals with problems of composition,
motive styling and their graphic presentation, particularly in the guest rooms, which appear
to be artistically heavily loaded. The way in which artistic compositions are organised, the
preservation of balance between space and decorations, the harmonic adaptation with the
living rooms, reinforce even further the specific elements of local ornaments. The traditional
masters adapted the artistic forms with traditional motives by giving them coloristic and plastic
nuances, based on individual and regional preferences. General ornaments that comprised
joint elements were given an artictic profile with local nuances.
.
Keywords: Ornaments, house, stylistics, artistic technique.

Introduction
The Albanian urban houses of the XVIII-XIX century serve today as the living
testimony of the preservation of architechtonic and artistical values that have been
inherited by the past. They reflect the periods when urban houses went through
a notable development in terms of architecture and interior decoration. The mural
paintings and the decorative carvings on wooden and stone artifacts, regarded
as important techniques of ornaments, are present in several typologies of urban
houses, while preserving their distinctive elements in the technical aspect of
compositional construction and realization. The evolutive changes of the house
typology appropriately brought a new approach in the way exterior and interior
house decorative shapes were concepted. This new phenomena which started
to appear in the varieties of houses, was related to the social developments, the
economic status and the predominating preferences, without detaching from the
greater trends of the time.
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Ornaments and the ambience
A wide and diversified range of decorations is applied and appears in traditional
forms in houses located in other cities of Albania, as well as in the interior of the
characteristic houses of Gjirokastra. The ornaments that can be found in the houses
of this city, as well as in those of other Albanian regions, came as a necessity of
completing a missing part in the interior and exterior of these houses that was now
considered to be complementary to architecture. Additionally, this came as a result
of a spiritual and aesthetic need, related to the emancipation and the standards of
the high society at the time. Considering that they were a complementary part of the
urban house and were closely related to it, the decorations have longly and naturally
co-existed till recent times. Having said this, they cannot be treated separately, but
have to be considered as an organic part of the house and as its historical timecompanion. The territory on which this artistic trend is exhibited indicates that it was
developed in unison, into a unique national trend (Shkupi, 1976,105), with visible
regional characteristics created by the dedication and conscious work of many local
masters.
.
The beginning of the XIX century is characterized by the development of socioeconomic relations which strengthened even further the rich categories of the society
that were then interested for new forms reflecting diﬀerent aspects of life. This is how
an important evolution process started for the urban houses, conditioned by the folk
understanding and psychology which brought, among others, new mindsets and
viewpoints on the way of living, leading to a new standard which of course included
the ornaments as the conveyors of such new concepts. The ornaments of the XVIII
century anticipated the samples of the XIX century and served as support for the
great achievments of this period. As conveyors of the new concepts, the distinctive
freatures of the first half of the XIX century managed to crystalize themselves while
the schematic forms and folk motives had been entirely adopted by the masters, which
on the other hand were paying great attention to the stylistic forms, their harmonic
diﬀusion, to the point that they managed to adapt them with the living rooms. The
house decorations of Gjirokastra are examples that demonstrate this natural progress,
in search of folk forms, which represent the main feature. Alternative architechtonic
and decorative trends start to appear in the houses during the second half of the XIX
century.
.
“The interior of Gjirokastra houses also incurs notable changes. The musandërdhipato areas, along with the ceilings, the doors and the wall-mounted cabinets
detach themselves from the way they were previous concepted, but preserve their
initial spot in the composition. …But, if we would try to compare the level of
influence of these new concepts in our cities, we would immediately admit that the
Gjirokastra houses are the ones that less reflect these influences. Firstly because of
the undeniable fact that Gjirokastra houses had reached to smart solutions that were
resisting time.” (Riza, 2004, 96). The opposite happens with the ornaments, whose
important elements combine with the architecture into new forms, while coexisting
in harmony and unity. Within the urban houses it undergoes visible changes that
are reflected in diversified forms through its main components: composition and
decorative elements.
.
The mural paintings that are represented by versified compositions preserve their
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physiognomy primarily in the guests’ rooms and partly in the frontal external
façades. The picturesque paintings on walls changed in the second half of the XIX
centrury. The intensity of paintings in the guests’ rooms was gradually reduced and
simplified. Following the reduction of mural paintings inside the houses, the masters’
work then focused on the decoration of ornamental fireplaces and of frontal walls
– something that can be noticed in several houses. This is how the diﬀerentiation
started between not only the interior and the ornaments, but also between the artistic
trends and its composing elements, while giving priority to wood carving. This ‘new
condition’ phenomena exhibited by the ornaments during this period, is confirmed
especially by the fact that the interior walls of the guest areas are no longer painted.
During the house transformation process the ambience also incurred changes in
terms of dimensions. The rooms located on the second floors were now built lower,
the surface between the sergjen and the ceiling was now reduced, considering that
this was the spot where the paintings were located. This type of planification makes
it therefore impossible to paint the internal façades, and notably reduces the intensity
of painting in the guests’ room. The economic problems might have been one of
the factors that contributed to this change, but the actual reasons might be hidden
even deeper: in the social developments at the time, in the tendency to progressively
increase the urban nature of the houses, in the introduction of new concepts during
the second half of the XIX century.
.
If we would compare the decorations of the Angoni and Sinoimeri and some other
houses with those of Zekati, Kabili and Skënduli, we would notice a clear tendency
towards a more coordinated ambience, based on the new concepts of that time. If
we refer to the Skënduli House, we will notice a reduction of pictorial compositions,
no longer considered as part of the decoration of the best chamber. In this house we
do not see any height reduction of the upper floors but it is still one of the buildings
distinguished for including varieties developed during the first decades of the XIX
century. The guests’ chamber was often painted by its inhabitants with limestone
and it is a fact that parts of the painting – including the fireplace – were covered
with white layers that dated back to years and years. It is possible that the painted
fireplace of the House of Skënduli was not standing on its own in the guests’ chamber,
unaccompanied by the colourfully decorated parts, considering that the surface was
very adaptable for this.
.
The later tendency to reduce colourfull decorations in the guests’ chambers has
aﬀected the ornamented fireplaces as well, which appear to be no longer painted
in the guests’ chambers after the first decades of the XIX century. We may say that
the concepts and forms towards a new status/condition of the Gjirokastra houses,
acted in an unequal way on the important decorative components of the interior.
In the Kikino house, the artictic paintings extend around its exterior façade, while
preserving almost untouched the paintings that feature diﬀerent sceneries. This was
a time when the numerous paintings of the guests’ chamber were being replaced by
white plaster surfaces, while the fireplaces were loosing their colourfull decorations.
The relationship between the ornaments and the interior changed in accordance with
the house’s new conditions, which might be related to the purpose of organically
integrating the decorations, especially those displayed on the frontal exterior part
of the house. The presence of either colourfull or carved decorations (on the arches
of the garret, on the archways of doors and windows), indicate a high interest to have
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artistic ornaments on the house’s exterior considering that the decorative eﬀect is
more visible and boosts the grandeur of its presence and of the family’s position
within the society.
.
The evergrowing tendencies for having more living space - the well know phenomena
of closing the çardak (a garret, usually outside the perimeter walls, consisting of many
windows; a living area where people stay to freshen up) for converting it into a closed
environment - were accompanied by changes in the way the interior was decorated.
At this stage of change, the ornaments were being simplified. This came primarily
as a result of the general abandonment of the usage of colours on wooden material
and of its replacement with light carving, while maintaining the functional and
decorative character. In general, if compared to earlier times when decorations were
characterized by heavy motives and paintings, they’re now oriented towards simple
geometrical shapes, expressed in carved objects.
.
The decorative simplification of rooms corresponded with the aesthetic preferences
at the time – a tendency towards which there was a quick adaption, with the desire
of having decorative elements and of not erasing them completely. The ceilings of the
living rooms bare qualified works, with notable escalations and attention in the way
the ornaments are treated and the way how they classical composition is preserved.
“… During the second half of the XIX century, the external façades of the Gjirokastra
houses start to be refined in an attentive way. Its interior leans towards the simplification
of decorations, though we often encounter examples involving late baroque shapes
with a notable tendency towards refinement and curved forms. This period of the
Gjirokastra houses is characterized by an equilibrium, for not saying equal approach
towards both interior and exterior ambience.” (Riza, 2004, 9).
.
Gradually, the basic techniques used for the ornaments, the mural paitings, along
with wood and stone carving, undergoes significant changes. Wood carvings on
wall cabinets, doors, windows, musandër-dhipato, ledges and ceilings are no longer
display painted floral motives. They preserve the structure of the initial colour of the
matter and are refined in light forms and without any excess. In general, the ornaments
of the Gjirokastra houses have preserved their original features and if compared to
other cities, it is evident that the flow change originating by the neighbouring country
and beyond, had less impact in this case. This can perhaps be explained by the fact
that the city of Gjirokastra was not distinguished as a production centre, therefore
the impact was transversal and did not impact the main ornament elements.
. ..

Ornaments in the Albanian houses

Ornaments inthe Albanian cities have exhibited changes in the course of their
development process. They have overall preserved their traditional forms of
composition in the wood carvings and the mural paintings. The motives are presented
through distinctive features and bold local colours, with an emphasis on the main
techniques that have been used. To make these diﬀerences even more verifiable, it
is indispensable to highlight the comparison of Gjirokastra ornaments, with those
of other Albanian houses and beyond, while bearing in mind the best guest room
designs of Berati, Shkodra, Kruja, Peja, Prizren and Ioannina Houses.
The diﬀerences between Berati and Gjirokastra guest room decorations are
encountered in several aspects. The diﬀerences can be notices in motives’ organisation
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and general stylistic unity. The mural paintings of the guest rooms of Gjirokastra
houses preserve the stylistic uniformity and is in harmony with the ceilings. This is
achieved through the preselection of motives and their artistic styling. The geometric
shapes are combined with floral motives with great taste and mastery, easy to be
evidenced and observed. This artistic organisation is in unity with the decorated
furnitures and the carpets’ textile. The opposite happens in the case of the Berati
guest rooms where the mural paintings are of a diﬀerent style and they do not follow
a unique concept during the motives’ styling and formation. Landscapes painted
inside squares, combined with compositions of floral motives, can be found in
these houses. The paintings are distinguished for their sensitivity and the balance
ratio of colouristic harmony. The low height of the rooms conditions and damaged
the presentation of pictorial compositions, by limiting their space (Fig.1 b). The
decorative formulation that can be found on the wooden artworks of the interior
of a Berati house, indicate that the decorative load lays on the central rosette, which
is sometimes too overloaded with rhomboid and triangular shapes that are not of
the right proportions. The dominance of the rosette detaches it notably from the
general ceiling’s uniqueness. Meanwhile, the Gjirokastra rosettes have a balanced
distribution of the compounding elements, by preserving the stylistic unity and the
general harmony with the ceilings’ decorations.
.
“The Berati ceilings are not known for distinguished local features. Up until the
beginning of the XIX century we encounter ceilings that are covered with textile later we encounter ceilings decorated with other schemes, primarily wood carvings
occupy an ever bigger part. The number of decorated ceiling in Beral is relatively
lower if compared to Gjirokastra, and even lower when compared with Shkodra.
In Shkodra’s ceilings we clearly notice the master’s individuality and the great
expressive power of clear and profound décor, almost carved, which forms very
densed surfaces that notably detach for then forming highlights.” (Riza, 2004, 163,
164). Gjirokastra’s variety of decorations at the end of XVIII century-beginning of
the XIX century includes typical features with those implemented in the interior
of the Berati houses, but, we cannot say that the masters who painted the Berati
houses are the same ones that worked in Gjirokastra as well. If we compare the
artistic works of these houses we will notice entirely diﬀerent ways of working, both
in terms of motives’ organisation and styling and in terms of colours’ conception
(Fig.1 a, b). Furthermore, this diﬀerence can be notices not only on the ornaments,
but also on the houses’ typology – which convices us about what was said above.
Verbal aﬃrmation and data cannot always serve as the basis for arguing on a
certain issue, especially when we are dealing with artistic aspects. In such case, the
analysis would be more accurate if we would judge based on actual facts and on
the artwork comparative method. The distinctive features of the artistic artworks
oblige us to think that groups of masters with distinctive features – as can be seen
in their individual compositions - have operated in diﬀerent regions. Judging from
this, if we compare with the Gjirokastra houses, we may say that wood painting
was implemented in the cities of Berat, Kruja, Shkodra and the region of Ioannina.
Meanwhile, they preserve feature that clearly distinguish them from each other. We
may mention here: the technical working methods, the motives selection preferences,
the composition and their styling. “The Albanian feature is recognized for the special
way in which roses, pears and apples are composed, instead of yasemines, melons
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and watermelons that are part of the Turkish repertoire of clumsy ornaments.”
(Shkupi, 1986, 10.
.
The way in which artistic compositions are organized, the balance between empty
spaces and the decorated ones, the harmonic adaptation with the living areas,
reinforce even more the distinctive features of the local ornaments. The square
divisions of ceilings, the escalations within them, are considered as composition
forms which are aﬀected by the orient and are quite defused in the Balkans. The
traditional masters adapted these forms with the inherited motives and gave to them
colouristic and plastic forms, based on individual and regional preferences. The
ornaments that were accompanied by integrated elements gained an artistic profile
with local nuances.

Fig. 1 a,b,c Decorations in the Gjirokastra, Berat and Shkodra living rooms
In general, in the Albanian living rooms we encounter a unified type of architectonic
composition, especially in the guest rooms. This unification is related to the
organisation of the room’s compounding elements, where the musandër-dhipato
area is always places in the edges of the living rooms, while the windows occupy
the frontal façades. The sergjenë horizontally traverse through the walls, the wooden
kamare, the fireplaces and decorative balustrades are also present. The most
distinguished examples of the Shkodra living rooms have similar elements with
those of Gjirokastra and Berati houses. The diﬀerence between them consists on the
organisational formation of these elements, which are presented with distinctive
features in terms of composition and decoration. This can be notices if we compare
the wooden artworkds of one of the most known Shkodra families, family Çeka,
with the well known Gjirokastra house of family Skënduli (Fig. 2 a, b). In the
Shkodra version, the musandër stands a bit more in the back, whereas the dhipato
and its arches repeat themselves even in front of the musandër, joined by decorative
balustrades which are similar to those of the dhipato. The kamare are grouped in two
circles, diﬀerently from the Gjirokastra version where they are placed on both sides
of the musandër, one over the other in a raw. The modelling of shutters in musandër
sand wall cabinets, are presented in svastic rhomboid shapes in both cases, or in
horizontal and vertical combinations of the specific rectangular bits. The dhipato
of shkodra houses reaches a lower height and there are cases when its spaces are
completed by pictoral landscapes (Fig.1 c)
Fig. 2 a, b The
musandërdhipato area in
Gjirokastra and
Shkodra living
rooms
If we refer to
the
wooden
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carved artworks, the Gjirokastra living rooms appear to have no excess of ornaments.
The opposite happens in the case of Shkodra living rooms. Here we notice that the
rosettes are overloaded with carved shapes that are dense and deep, with curved
conjuctions and movements, similar to the carvings of iconostasis in religious
sites, which indicates a high artistic scale. The density of carved motives, in many
cases distinguishes the rosette because of the simplicity of the squared areas, while
detaching it from the general decoration. The rosettes of Shkodra ceilings are similar
to the rosettes of Prizren and Peja houses, in Kosovo. Such similarities appear in the
shape of curved sculptural motives, despite of the small surfaces. The carvings of
the Kosovo rosettes are circled by dense escalations of frames, with or without light
silhouette decorations (Fig.4 b). These decorative phenomena give the impression
that in the areas of Shkodra and Kosovo, the masters that have been exhibiting their
artistic skills have similar characteristics and are not the same ones that have been
working in the Souther areas of the country.
Specific data make us think that the ornaments of Gjirokastra houses have clear
similarities with distincrive features of some of the houses located in the aras of
Zagoria and Ioannina, in Northern Greece. The publications of the Greek authors
(Tsiodoylos, 2009, 85-95), widely speak about the decorations of the northern areas of
Greece. Many elements are found to be in common with the decorations of Gjirokastra
houses, especially when we compare the ceiling of the Zekate house guest room, with
the coloured ceiling of the Koça house in Negadhe, Ioannina (Fig.3 a, b). Eventhough
they’ve been painted in diﬀerent years, they share similar characteristics. These
similarities can be noticed in the specific architectonic elements, in the squares of
the ceiling area, in the way motives and wood is treated. If we compare similar
characteristics with the ornaments of other areas located further south of Greece,
and if we refer to the study of the Greek author Tsiodoylos, we see that they fade and
that the ornaments present totally diﬀerent characteristics from the northern areas.
This bears witness to diﬀerent artistic regional influences.
Fig. 3 a, b The
ceilings of the Zekat
house (Gjirokaster) and
Koça house (Ioannina)
“The similarities
between the specific
b
architectonic elements
of the Gjirokastra
houses and the examples preserved in the village of Arbanas, in Bulgaria, are very
interesting. We may mention here the similarties of the windows and the arched
doors with their characteristic deepening, the long and short testekë, the ceilings
and the characteristic rosette with textile, as well as the doors’ and window fences’
technique, etc.” (Riza, 2004, 230). Judging from what was said abovem the ornaments
of Albanian houses located in a certain territory gives us a wide panorama of
materialization, closely related with important architectonic elements. During its
evolutive phases, it shows crucial features, with special occurences, appart from the
‘siblings’ located in neighbouring countries, by occupying an important role in the
artistic folk patrimony of the Balkans....
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Fig. 4 a, b, c The rosettes of a Berati house, of the house of Kahreman Pasha in Peja
and Ioannina
(In these samples we notice diﬀerent ways of refining the rosettes)
Conclusions
- Building decoration, as was also the case in other Albanian areas, came as a need
to complement what was missing in the interior or the exterior parts of the building,
which architecturally was already complete. It also came as a spiritual, esthetical
need relating to the level of emancipation and expectations of the urban society of
the time. The artistic activity of building decoration, being an inherent and intrinsic
part of the urban household, continued to live on, and it is only natural not to think
of it as separate, but to consider it as an organic part and historical co-traveller of this
household.
- Urban household decoration is an artistic treasure, product of the creative activity
of gifted individuals or groups of artisans, of outstanding quality in form and
contents, expressed in a multitude of motives of various significance and universal
symbolism.
- The decoration of urban households is a new reality, created based on dimensions
and situations set in certain spaces, where the problems between artistic factors
are solved, which give to building decoration decorative appearance. Decoration
styles are based on the real forms of local nature, obtaining from them the
aesthetic style, colours, motives to create new values of the real figurative
perceptions. Artistic forms, as expression of style have been built upon the
taste, formation, the community minds-et and religious beliefs, based on a
common perspective in the selection and understanding of motives and symbols.
- The experience gained through the years, based on the local tradition, the artistic and
technical intuition, the power of imagination are all factors that show for the endless
ability and creative spirit of folk craftsmen, who make creations and compositions
in special materials and specific artistic techniques: such as stone, wood, painting on
plaster, on wood and on glass. The conception and formation of decorations is one
of the features that makes the diﬀerence between these craftsmen. Even though the
general forms of decorative compositions have the same name, they diﬀer from one
another by the individual manner and form.
- Referring to the entire conception, organization and planning composition in
guest chambers, we can distinguish elements that serve as union points in the whole
decoration of Albanian chambers. This point relates mainly with the wood works.
- An important role in the development of ornamentation played the economicsocial conditions and local tradition, which was very powerful before and after the
ottoman invasion. The long cohabitation of Balkan people within the ottoman rule,
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non-stability in ethnic borders, continuous movement of craftsmen, were some of
the factors that have influenced in the spreading and approximation of building
decoration elements.
- The decoration motives used in the dwellings are considered not only as the fantasy
of the craftsman, who know very well the traditional motives and requirements of
the time, but they are considered as well as an artistic feature of the psychology and
outlook of the citizens, who were interested to have this motives in their dwellings.
These works, consisting in various levels of artistic values, displays Balkan and
oriental themes, besides the ancient pagan-Illyrian themes.
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Operativiteti dhe rëndësia e formacioneve mbrojtëse gjatë sigurimit të
personave më rëndësi të veçantë
PhD (C.) Fidair Berisha
Policia e Kosovës-Instruktor në Njësin për Mbrojtje të Afërt
Abstrakt
Përcjellja mbrojtëse është pjesë e njohurive dhe shkathtësive të drejtpërdrejta të sigurimit
të cilat duhet ti posedojë çdo pjesëmarrës i sigurimit të drejtpërdrejtë, pastaj të jetë i aftë ti
zbatoj dhe t`ia përshtat formacionit të përcjelljes mbrojtëse sipas nevojave në teren.Përcjelljen
mbrojtëse mund ta ndajmë në përcjellje themelore mbrojtëse dhe përcjellje të posaçme
mbrojtëse. Dallimi në mes të këtyre dy formave në mënyrën e zbatimit të përcjelljes mbrojtëse
kur personi i mbrojtur ka përcjellësin përsonal. Një situatë të tillë mund ta kemi me rastin e
vizitave të burrështetasve të huaj të cilët kanë përcjellësin personal. Kjo formë e sigurimit është
specifike dhe kërkon një qasje pak më tjetër nga përcjellja themelore mbrojtëse. Edhe njëra
edhe tjetra qasje e sigurimit është e ndarë në sigurim mbrojtës me një dhe më shumë përcjellës.
Formacionet themelore të përcjellësve mund ti ndajmë në formacione me një përcjellës, dy
përcjellës, tre e më shumë përcjellës. Detyrë themelore e përcjellësve është vëzhgimi dhe
intervenimi.Pamarre parasysh numrin e përcjellësve, këtë detyrë themelore çdo herë duhet
përmbushur. Me përmbushjen e këtyre kërkesave të përcjellësve të sigurohet sigurimi i plotë
i përsonave të mbrojtur, me vëzhgim veprohet në mënyrë preventive, respektivisht me këtë
formë mund ti shmangemi rrezikut potencial. Kjo gjithashtu na mundëson intervenimin i
cili mund të jetë në formë të ikjes apo të ballafaqimit me kërcënimin.Varësisht nga numri i
përcjellësve mund të ndërrohet zona e vëzhgimit, por ajo çka është e përbashkët për të gjitha
llojet e formacioneve është që përcjellësi duhet ta vëzhgojë zonën e vetë, e cila mund të jetë
prej 70 deri në 360 shkallë. Në këtë mënyrë vendoset rrethi i sigurt në të cilin gjendet përsoni
i mbrojtur.
Fjalë kyce: Siguria ,truproja,formacionet mbrojtëse,rrathët koncentrik.

Hyrje
Punët e sigurimit për mbrojtjen e personaliteteve me rëndësi te veqante, përkatësisht
truprojat, ekzistojnë qysh nga koha e Romakëve të vjetër. Gjatë shekujve të cilët
kanë kaluar dinastitë qeveritare, sigurinë e vetë e kanë lënë në duar të ushtarëve të
zgjedhur në mënyrë të posaçme dhe të cilët kanë qenë plotësisht lojal. Kryesisht këta
kanë qenë pjesëtarë të ushtrive të rregullta, por historia njeh rrogëtar, përkatësisht
të paguar të cilët për këto punë kanë qenë posaçërisht të shpërblyer me ari dhe me
prona, natyrisht në qoftë se do të jetonin mjaft gjatë për të gëzuar shpërblimin e ndarë.
Detyra e tyre ka qenë që të pengojnë çdo sulm ndaj patronëve të tyre. Edhe atëherë
kur ata kanë qenë në kulmin e fuqisë dhe kur nën dominimin e vetë kanë pasur
shtrirje të mëdha, sikurse mongoli Kublaj dhe Xhingis Kani.Paraardhësit e vërtetë
të truprojave të tanishme tani janë Samurajët Japonez. Samurajët përndryshe janë
ndarë në njerëz të lirë të cilët kanë punuar me kontratë për punëdhënësin dhe ata të
cilët kanë qenë të lidhur në mënyrë trashëguese për patronët. Vetë fjala Samuraj, do të
thotë që ti shërbejë apo ta ruajë dikënd. Kodeksi i ashpër i cili ka përkufizuar të gjitha
këto aktivitete të kësaj klase të autorizuar është i njohur si bushido, ka saktësuar
34

detyrat e Samurajit, që në çdo mënyrë dhe për çdo çmim do ta kryej detyrën e vetë.
Për çdo çmim do të thotë se do ta japi edhe jetën e vetë për ta mbrojtur personalitetet
e mëdha. Në qoftë se do të ndodhte që mos të kryej detyrën e besuar, do të ishte
vetëm një dënim. Vetëvrasja rituale ose sepaku historia Japoneze është e mbushur
me tregime të vërteta për heroizëm, viktimizim dhe besnikëri. Nuk është e rrallë që
gati qindra truproje të tilla kanë humbur jetën duke mbrojtur patronin.
Formacionet e ekipeve mbrojtëse te përcjellja e këmbë
Ekzistojnë katër formacione bazë të cilat shfrytëzohen për mbrojtën e personaliteteve,
varësisht nga kushtet, niveli i rrezikut, rrethanat dhe numri i truprojave që kemi në
dispozicion.
Katër formacione bazë janë:
1. Formacioni “një me një”;
2. Formacioni pykë;
3. Formacioni kuti;
4. Formacioni diamant.
1. Formacioni një me një, shfrytëzohet te përcjelljet e klientëve me shkallë të ulët
të rrezikut nga sulmi. Një përcjellës përsonal ( bodiguard) ofron mbrojtjen prej 360
shkallësh dhe ec drejtpërdrejtë pas VIP përsonit nën mbrojtje. Një operator i vetëm
i mbrojtjes duhet ta vendosë veten e tĳ pak prapa dhe në njërën anë të përsonit të tĳ
kryesor. Si rregullë e përgjithshme, nëse ai është me dorë të djatjtë ai duhet të jetë në
anën e djathtë të përsonit kryesor, nëse është majtak, në anën e majtë të tĳ. Ky rregull
nuk është i pandryshueshëm, megjithatë, një kalkulim i plotë duhet të bëhet për
drejtimin kryesor të ndonjë kërcënimi.
Një operator i mbrojtjes
1.
VIp

Drejtimi i udhëtimit

2.
OP

VIP

TR

Tr

2.Formacioni me një operator dhe truproje. Ky ekip
përbëhet prej bodyguardit dhe përcjellësit paraprĳës.
Gjithsecili prej tyre është përgjegjës për mbulimin e
hapësirës për rreth veti në distancë prej 180 shkallësh.
Përcjellësi paraprĳës kujdeset për vendin e planifikuar dhe
se roli i tĳ është që të jetë në krye të pozicionit të formacionit
në ecje .

3. Formacioni pykë ,siç edhe vetë emri sugjeron është në formën gjeometrike të
pykës. Formacioni është formacioni më i rëndë, dhe kryesisht shfrytëzohet kur klienti
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lëviz nëpër mes turmës .Klin formacioni bëhet
nga përcjellësi personal, “ zyrtari policor në
pararojë dhe zyrtari policor i fundit nga ana e
majtë ( lëviz pas bodygurd-it)dhe çdo njëri prej
tyre mbyll hapësirën rreth vetit në distancë prej
120 shkallësh(J.Ahic & Z.Moratic,2015, 110).

3.

VIP
Tr

Op

4.
Op

Op

VIP

Tr
Op

4. Formacioni kutĳë( box formation),suaza
e formimit siç edhe sugjeron emri në
konfiguracionin gjeometrik të kutisë. Rregullat
e këtĳ formacioni janë që të ofrojnë mbrojtje
prej 360 shkallësh në të gjitha kushtet. Ky
formacion shfrytëzohet në situatat e peshuara
deri te një rrezik i lartë nga turma e njerëzve
(Policia e Kosoves-Njësia e Mbrojtjes sё
Afërt,2007,6).

Kt

5. Formacioni diamant,”diamanti i zakonshëm”përbëhet nga përcjellësi përsonal,
zyrtarit policor në pararojë, zyrtarit policor nga ana e prapme e anës së majtë dhe
e udhëheqësit të eskortës ( koordinon punën e të gjithë pjesëmarrësve në sigurimin
e përsonit të mbrojtur)dhe çdo njëri prej tyre mbulon hapësirën për rreth veti në
distancë prej 120 shkallësh , përveç bodyguardit i cili në këtë formacion është po ashtu
edhe në të gjitha formacionet tjera ku ka më shumë zyrtarë policor ekskluzivisht
të koncentruar në VIP personalitetin nën
5.
mbrojtje. Pastaj kemi formacionin “klasik
OP
diamant”, ekipi përbëhet nga pesë zyrtarë
policor. Përbëhet prej përcjellësit përsonal,
zyrtarit policor në pararojë, zyrtarit policor nga
ana e fundit e majtë “zyrtarit policor nga ana
OP
e fundme e djathtë, udhëheqësit të eksordës.
OP
VIP
Gjithsecili prej tyre mbulon hapësirën për rreth
veti në distancë prej 90 shkallësh. Ky është
TR
tipi i parë i formacionit i cili lejon fleksibilitet.
“Diamanti i zgjeruar”përbëhet nga gjashtë
zyrtarë policor. Përbëhet nga përcjellësi
KT
përsonal, zyrtarit policor nga ana e prapme
e majtë, zyrtarit policor nga ana e prapme e
djathtë, udhëheqësit e eskortës dhe zyrtarit
36

policor në fund të formacionit dhe gjithsecili prej tyre mbulon hapësirën për rreth veti
në distancë prej 72 shkallësh. Ky tip i formacionit lejon një fleksibilitet më të madh
gjatë përsjelljes se përsonit nën mbrojtje(F.Berisha Punim Magjistrature ,2013, 50).
Organizimi i sigurimit për personin e mbrojtur
Autori Vlado Periqi parasheh katër rrathë koncentrik të mbrojtjes të cilët kryesisht
kanë të bëjnë me mbrojtjen e objektit dhe të pronës, dhe konsideroj se është e
dobishme që të përmendet sepse është i zbatueshëm te mbrojtja e rezidencave dhe
hapësirave të punës ku qëndron dhe punon përsoni i mbrojtur.Kur bëhet fjalë për
objekte shumë të rëndësishme dhe për objekte potenciale të rrezikuara zbatohet
teknika e koncentruar fizike-teknike. Mbrojtja sipas thellësisë realizohet në formë
të katër rrathëve të paramenduar koncentrik apo brezave të sigurisë. Brezi i parë
mbrojtës është ajo linjë e cila ndan objektin nga objektet apo hapësirat tjera. Brezi i
dytë mbrojtës është mbrojtja e hyrje dhe daljeve të ndërtesës. Rrethi i tretë mbrojtës
është mbrojtja e lokaleve të brendshme dhe brezi i katërt paraqet sigurimin e lokaleve
në të cilat ruhen gjërat më të çmueshme.Programi i ndihmës kundër terrorizmit i
autorizuar nga Kongresi i SHBA, me 13 Nëntor 1983, parasheh tre rrathë koncentrik
për mbrojtjen e personalitetit.Me qëllim të mbrojtjes së individëve mund të formohen
zona të sigurisë të përcaktuara me perimetrin e sigurisë. Këta perimetra janë tre
rrathë koncentrik të sigurisë:
•
Rrethi i brendshëm
•
Rrethi i mesëm
•
Rrethi i jashtëm
Ekzistimi i këtyre tre rrathëve mundëson filtrimin efikas, dhe çdo rreth lejon numër
gjithnjë e më të vogël të njerëzve në të. Në qoftë se ndokush depërton në rrethin e
jashtëm, mund të zbulohet në rrethin e mesëm apo të brendshëm. Formacionet e
rrathëve varen nga vlerësimet e sigurisë dhe të situatës momentale në teren, numrin
e zyrtarëve policor ( rojtarëve) dhe nga resurset të cilat i ka në dispozicion ekipi
mbrojtës (J.Ahic& Z.Moratic , 2015, 58).
Rrethi i brendshëm është zona e drejtpërdrejtë rreth personit të mbrojtur. Ky
perimetër përmbushet ekskluzivisht me përcjellës nga ekipi për mbrojtje. Ky rreth
është me restriktivi dhe çdo herë duhet të plotësohet i pari. Qasja ju lejohet vetëm
individëve të cilët duhet të jenë në kontakt me VIP personin si p.sh. ( zyrtarët e
protokollit, ndihmësit përsonal, anëtarët e familjes, etj.). Përcjellësit në këtë rreth
mund të gjendën në distancë prej 0,5 deri në 10 metra afër personalitetit , dhe në
varësi nga situata në teren.
Rrethi i mesëm gjendët rreth rrethit të brendshëm dhe është i plotësuar me pjesëtarë
të sigurimit të drejtpërdrejtë të përsonalitetit të mbrojtur, të cilët nuk janë në formacion
në rrethin e brendshëm, me zyrtarë lokal nga sigurimi si dhe me zyrtarë policor.
Qasja ju lejohet vetëm atyre përsonaliteteve të cilët duhet të jenë në afërsi të përsonit
të mbrojtur. Rrethi i mesëm plotësohet pasi që të kryhen të gjitha përgatitjet lidhur
me rrethin e brendshëm. Nuk duhet lejuar që pjesëtarët e sigurimit të brendshëm të
shkapërderdhen. Ky rreth mbrojtës në varësi nga situata mund të jetë i gjerë prej 10
deri 50 metra ndaj personalitetit të mbrojtur.
Rrethi i jashtëm është vĳa e parë mbrojtëse . Ky rreth është më i largëti nga përsoni
i mbrojtur (prej 50 deri në 100 metra) zakonisht plotësohet me policin vendore dhe
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zyrtarët vendor nga shërbimi i sigurimit. Në këtë rreth mund të vendoset ekipi i
ngarkuar për aksione urgjente në rast të sulmit. Për tu qasur në rrethet e caktuara të
sigurisë është e nevojshme që të bëhet legjitimimi i të gjithë personave të panjohur. Ky
proces duhet të jetë i përhershëm dhe personat të cilët hyjnë në rrathët koncentrik të
sigurisë duhet të kenë leje të posaçme të cilat duhet të jenë në formë të një distinktivi,
bexhi , letërnjoftimi për gazetarë , për mjete motorike dhe ngjashëm me këtë.
Të gjitha format e legjitimimit duhet të verifikohen me regjistra formal të mysafirëve në
të cilët emrat duhet të verifikohen nga ana e ekipit për mbrojtje . Rëndom shenjat dhe
letërnjoftimet janë për një përdorim të shkurtër. Zyrtarët e sigurimit të drejtpërdrejtë
duhet të kenë të dhëna të sakta se kujt i është dhënë një lloj i legjitimimit të caktuar.
Varësisht nga numri i përcjellësve mund të ndërrohet zona e vëzhgimit, por ajo çka
është e përbashkët për të gjitha llojet e formacioneve është që përcjellësi duhet ta
vëzhgojë zonën e vetë, e cila mund të jetë prej 70 deri në 360 shkallë. Në këtë mënyrë
vendoset rrethi i sigurt në të cilin gjendet përsoni i mbrojtur( V.Perić ,Zagreb , 96-97).
Përcjellësi do të duhej të gjendej në largësi nga VIP përsoni sa është gjatësia e dorës.
Gjithsesi, kjo rregull varet nga shkalla e rrezikshmërisë në një rajon të caktuar.
Gjithashtu shpeshherë ndodhë që krahas përsonit të mbrojtur shkon edhe ndokush
tjetër , kështu që nuk është e mundur të përmbushet ky kusht. Mirëpo , duhet të
synohet që mundësisht një përcjellës të jetë me VIP përsonin. Përcjellësi 1 duhet
përsonin e mbrojtur çdo herë ta mbrojë edhe me trupin e vetë kur këtë e kërkon
situata. Të gjithë përcjellësit duhet ta njohin luftën me armë dhe pa to, duhet të kenë
kondicion të mjaftueshëm për të qenë në gjendje për të mënjanuar çfarëdo sulmi ndaj
vetës së tĳ dhe përsonit të mbrojtur.
Konkluzione
Vigjilenca duhet të jetë në shkallën më të lartë dhe gjithherë duhet të mendojnë për
reagimin e mundshëm në rast të sulmit ndaj VIP përsonit. Duhet të përkujdesën për
terrenin nëpër të cilin lëvizin. Do të thotë se rreziku nuk mund të kërcënohet vetëm
nga personat tjerë. Personi i mbrojtur mund të jetë i rrezikuar edhe për shkak të
pengesave në rrugë, terrenit të rrëshqitshëm etj. Përcjellësi duhet të jetë i gatshëm
që në çdo moment ta ndërrojë formën e formacionit varësisht nga kërkesat të cilat
e diktojnë rrethanat me rastin e zbatimit të mbrojtës së drejtpërdrejtë. Kjo është
posaçërisht e rëndësishme, sepse nuk është mirë sjellja e vrazhdë e formacionit të
caktuar, në qoftë se kërkesat në teren kërkojnë përshtatshmëri. Numri i përcjellësve
i cili do të angazhohet në përcjelljen mbrojtëse varet nga shkalla e rrezikshmërisë
së VIP përsonit, nga tereni nëpër të cilin lëviz , nga rangu i personit të mbrojtur.
Nëse është fjala për përsonat privat, më së shpeshti do të punohet me një deri në tre
përcjellës.Me rastin e punës në institucionet shtetërore, në dispozicion duhet të jetë
numër më i madh i përcjellësve. Në qoftë se përsoni i mbrojtur lëviz nëpër vende
ku ka turma njerëzish, atëherë mbrojtësit duhet të jenë sa më afër VIP personit.
Është e rëndësishme që përcjellësit në çdo rast të jenë në aso largësie nga përsoni
i mbrojtur që mund të reagojnë me kohë, ta mbrojnë dhe ta pamundësojnë sulmin.
Përgjegjësitë e truprojës bëhen gjithnjë e më të ndërlikuara varësisht nga madhësia
e ekipit për mbrojtje. Kur ekipi i truprojave nga mbrojtja e drejtpërdrejtë ecin së
bashku me personalitetin e mbrojtur, formacioni i tyre për rreth tĳ është e ngjashme
me formën e diamantit. E ashtuquajtura formacioni i diamantit, personalitetit të
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mbrojtur i ofron mbulim solid të trupit të tĳ, kështu që parandalon sulmuesit të
cilët kanë pasur sukses që të depërtojnë përmes perimetrave të jashtëm apo të cilët
dëshirojnë të realizojnë më shumë se një sulëm. Kur personaliteti i mbrojtur gjendet
jashtë vendit të siguruar “formacioni diamant” lëvizë me të gjatë gjithë kohës. Çdo
njëri prej truprojave duhet ta mbulojë sektorin e vetë të sigurisë. Qëllimi i ekipit
mbrojtës është që të vendosë një rreth të plotë të sigurisë rreth personalitetit të
mbrojtur (360 shkallë). Secili lloj i formacionit do të shfrytëzohet varet nga numri
i truprojave të cilat janë në dispozicion. Detyra themelore e çdo përcjellësi personal
është që të jetë çdo herë afër përsonalitetit të mbrojtur, në mënyrë që të mund ti
ofrojë “mbulim” të plotë të trupit, në qoftë se vihet deri te sulmi. Turpëroja në krye
të formacionit është ai i cili e udhëheqë ekipin. Shefi i eskortës gjendet në pjesën e
pasme të “diamantit” dhe e siguron integritetin e formacionit. Ai e realizon detyrën e
vetë, në atë mënyrë që ekipit mbrojtës i jep udhëzime taktike për të vepruar. Anëtarët
e ekipit duhet të jenë në gjendje të mirë psiko-fizike dhe kondicionale, në mënyrë që
të mund ta mbrojnë nga sulmi personalitetin e mbrojtur dhe vetën e tyre. Çdo herë
duhet të jenë të gatshëm për ndryshimin e llojit të formacionit në rast se njëri nga
anëtarët mbrojtës të ekipit duhet të largohet, ose kur një ndryshim i tillë diktohet
nga rrethanat (formacioni diamant është fleksibil). Siç u theksua edhe më parë, çdo
anëtarë i ekipit duhet ta mbulojë zonën e vetë të formacionit, të ketë koncentrim
maksimal gjatë gjithë kohës. Formacioni diamant zakonisht shfrytëzohet me rastin
e ecjes këmbë, dhe madhësia e tĳ duhet t`iu përshtatët niveleve të ndryshueshme të
rrezikut si dhe restrikcioneve të ambientit konkret.
Shkurtesat:
Op-Operator
Tr- Truproje
Kt-Komandant taktik
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Kosova, vendi i verërave
Prof.Doc.Dr. Hamëz Rama
Profesor në kolegjin ISPE
Dr. Sc. Refik Havolli
Drejtor në “Passable”`
Abstrakt
Aktualisht Kosova akoma nuk njihet në instancat ndërkombëtare, në hartën botërore të
prodhuesve të rrushit dhe të verës si vend (shtet) e verërave.
Si një vend që ka dalë nga lufta, Kosova një periudhë të gjatë ka qenë e fokusuar në emergjencat
e popullatës e tek pastaj ka filluar procesin e privatizimit. Ky proces për këtë sektor ka lënë
gjurmë të mira sepse pronat kanë fituar titullarin, mirëpo për puntorët, për ata që i ka lënë pa
vendet e punës, reforma ka qenë shumë të dhimbshme, ndonëse e domosdoshme. Kështu ka
ndodhur edhe në shtetet e tjera në tranzicion.
Prodhimtaria primare e ushqimit dhe industria përpunuese e rrushit në Kosovë është e
ngarkuar me probleme të shumta. Për zgjidhjen e këtyre problemeve janë të nevojshme dhe
të domosdoshme koha, mjetet financiare, e para së gjithash Strategjia Zhvillimore e Bujqësisë
së Kosovës, të cilën duhet ta hartojë Qeveria e Kosovës. Në kuadrin e kësaj strategjie Qeveria
duhet t’i kushtojë një kujdeset të posaçëm ambientit vreshtar-vertar. Pra, të favorizojë dhe
stimulojë forcimin e konkurueshmërisë në zonat aktive vreshtare dhe verëtare, duke filluar
prej shërbimeve këshillimore, edukimit të fermerëve e deri tek organizimi dhe avancimi i
metodave bashkëkohore të prodhimit të verërave, ku do të hynin edhe sistemi i subvencionimit
adekuat e efikas, pastaj i tregut, si dhe vendosja e objektivave për lobim, për pranimin dhe
njohjen e Kosovës si tokë (shtet) të verërave.
Ekzistojnë parakushtet e caktuara dhe rregullat e lojës që diktojnë procesin e globalizimit dhe
përafrimin e anëtarësimit në UE të cilat janë të cekura veçanërisht në sektorin e përpunimitprodhimit, distribuimit, konsumit të verës dhe prodhimeve nga vera nga Marrëveshja për
Stabilizim Asocim (MSA).
Fjalët kyçe: Kosova, tokë e verërave, marketingu, eksporti i verërave, Qeveria e Kosovës.

Hyrje
Shenjat e para të kultivimit të hardhisë së rrushit datohen qysh nga zbulimet
e disa elementeve arkeologjike në kohën ilire dhe romake, para 2.000 vjetësh.
Si elementet e para të zbuluara të asaj kohe janë tinaret (fuqitë) nga argjili,
mbishkrimi në epitaf (gurë varri) i shekullit I të e.r., zbuluar në Rahavec, pastaj
enët dhe amforat prej dheut që shërbenin për ruajtjen, bartjen e verës prej një vendi
në vendin tjetër. Përpos tekstit në gjuhën latine, përreth pllakës është gdhendur
hardhia me pjergull rrushi, që tregon një dëshmi të traditës mĳëvjeçare të kultivimit
të rrushit në këtë rajon. Këto zbulime edhe sot e kësaj dite ruhen me fanatizëm në
Teqen e Madhe e Tarikatit Halveti, e cila gjendet në qendër të qytetit të Rahovecit.
Vera në atë kohë është prodhuar në mënyrë shumë primitive: rrushi është ndrydhur
(shkelur) me këmbë dhe vera është bartur nga një vend në tjetrin me enë që janë
punuar nga lëkura, dheu, druri etj.
Ne këtu po sjellim një sërë të dhënash të rëndësishme për këtë veprimtari prodhuese.
40

Në gjithë territorin e Kosovës vlerësohet se janë 4965 vreshtarë (fermerë), të cilët e
kultivojnë rrushin në një sipërfaqe prej 3217.45 hektarësh, varietetet për prodhimin e
verës kultivohen në një sipërfaqe prej 2538 hektarësh, rrushi i tryezës në një sipërfaqe
prej 677 hektarësh dhe rrushi për tharje në një sipërfaqe prej 2.45 hektarësh. Ndërsa,
në të gjithë teritorin e Kosovës vlersohet se kapacitetet përpunuese dhe depozituese
të verërave në vitet 2010-2012 ishin 39 mililitra verë, nga kjo stoqet momentalisht
janë 20 mililitra verë, ndërsa prodhimi vjetor, viti 2012, ishte 12 mililitra verë.1

Foto 1. - Tinarë për verë nga argjili

1.

Foto 2. – Epitaf(gurrë vari me shkrimin latin)
Vështrim autorial

Kur jemi tek prodhimtaria e rrushit dhe industria e verërave, lirisht mund të themi
se sektori i Verëtarisë dhe i Vreshtarisë është zona më e rregulluar në Unionin
Europian.
Kur merret parasysh fakti se ne jemi një vend i dalë nga lufta shkatërruese nga
okupatori serb, i cili e shfrytëzoi dhe në fund i shkatërroi resurset tona dhe më pas
si shteti më i ri në botë, shihet se Kosova ka bërë përpjekjet thelbësore në investime
e në rimkëmbjen e këtyre resurseve, si në vreshtari, po ashtu edhe në verërtari.
Ndërmarrjet verëtare, pas procesit të privatizimit dhe hapjes së punishteve familjare
të verës, kanë bërë përpjekje të fuqishme në investimet për rritjen e kapaciteteve
nga burimet e veta financiare dhe angazhimet në vitet e fundit për përmirësimin e
cilësisë së verës, por është shumë herët për të thënë se si ky sektor i verëtarisë është
i rregulluar këtu në Kosovë.
Në Kosovë është i rregulluar kadastri i vreshtave dhe realizimi i tĳ i ka filluar në
vitet 2008, 2009, 2010, projekt ky i financuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës
në vlerë prej 700.000 Eur.2 Mirëpo, në anën tjetër, se tregtia informale është mjaft
prezente në prodhimin dhe shitjen e paautorizuar të verës dhe rakisë, flet fakti se
buzë rrugëve regjonale në rajonin vreshtar mund të shihen reklamat “Shesim verë
shtëpĳake dhe raki”.
1
2

Burimi: DVV, MBPZHR, Rahovec, Prishtinë, korrik 2016.
Burimi: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rrural, Prishtinë, korrik 2016.
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Pra, ekziston rreziku potencial në rritje e sipër i shitjes së verërave dhe rakisë si
rjedhojë e krizës, shkaktuar nga kostoja e lartë e prodhimit të rrushit, çmimet e ulëta
të rrushit, pabarazia në treg, verëra të ngarkuara me akcizë, edhe pse sipas ligjit mbi
verërat, ato konsiderohen si produkt bujqësor dhe ushqimor, barrierat në eksport
për në shtetet e BE-së për shkak të kufizimit të kuotës specifike (individuale) për
eksport, subvencionimet jo të mjaftueshme në sektorin e vreshtarisë, mossuportimi
i sektorit të verarisë etj, etj. Kështu, shihet se kemi shumë probleme, kemi edhe
shumë punë për të bërë për t’i përmbushur standardet dhe të barazohemi me shtetet
e tjera të BE-së dhe për t’u njohur “Kosova si tokë e verërave”. 3

2.

Konceptet bazë të marketingut

Qëndrueshmëria e konceptit të marketingut nuk është vetëm të prodhosh
produkte të caktuara, por është pranimi i produktit nga ana e konsumatorit
që i plotëson të gjitha atributet e produktit, duke i respektuar mekanizmat dhe
kriteret e tregut, që tregun e konsiderojmë si një barometër për produktet dhe
shërbimet tona.
Koncepcionet e marketingut përmbajnë qëndrimin e ndërmarrjes në përcaktimin
e programit të prodhimit e të shërbimeve në mënyrë që sa më mirë në kohë e
hapësirë e me çmime të pranueshme t’i përmbushë nevojat e konsumatorëve dhe
njëkohësisht të realizojë profit për vete.
Kompanitë e mëdha dhe të zhvilluara, apo edhe ato të vogla, pretendojnë që
në filozofinë e vet të përdorin si dimension të domosdoshëm dhe relevant
afarizmin e ndërmarrjes. Kjo ka një kuptim të gjerë dhe përfshin sfera të
ndryshme, siç është ajo e prodhimit, e konsumit dhe e këmbimit, por edhe e
shpërndarjes si hallkë e fundit deri te konsumatori.
Në literaturë ekzistojnë shumë përkufizime, ndërsa ne do t’u përmbahemi
këtyre koncepcioneve, që njëkohësisht i ka dhënë edhe Philip Kotler-i, i cili thotë:
“Marketingu është mekanizëm ekonomik dhe social përmes të cilit individët dhe
grupet plotësojnë nevojat dhe dëshirat e tyre në procesin e krĳimit të këmbimit
të produkteve dhe përbërësve të tjerë të vlerës”. 4
Përkufizimet e cekura më lart mbështeten mbi gjashtë konceptet kryesore, si:
a)
Kërkesat, Nevojat dhe Dëshirat
b)
Kënaqësia ,Vlera dhe Kostoja
c)
Produkti
d)
Marrëdhëniet , transaksionet dhe këmbimet
e)
Tregu (mekanizmi i ofertës dhe i kërkesës)
f)
Sistemi i Marketingut.
Koncepti i marketingut edhe evaluon, d.m.th. pëson ndryshime . Në fillimin
e aplikimit të tĳ në qendrën e aktivitetit ishin blerësit , ndërsa tash është
mjedisi, ku përfshihen konkurrentët dhe faktorët e tjerë.

3.

Tregu i synuar

Kur jemi te tregu, është e padrejt të vazhdojmë pa e cekur definicionin se çka
kuptojmë me treg.
PhD.Hamëz Rama, Disertacion Doktorature ,Vështrim Autorial, Strugë ,Maqedoni, nëntor 2012.
Prof.Dr.Philip Kotler,,cituar nga Prof.Dr.B. Ceku & Prof.Dr.A. Abazi “Drejtim Marketingu” Tiranë, 2004,
f 18.
3
4

42

Me treg kuptojmë bashkësinë e klientëve të cilët përmes procesit të shkëmbimit
dëshirojnë dhe kanë mundësi të plotësojnë një nevojë, ose një dëshirë. “Tregu
është shprehje e vullnetit, e gatishmërisë dhe e aftësisë së palëve të interesuara
për transakcionimin e produkteve a të shërbimeve për përmbushjen e nevojave
vetjake”.”
Objektivat e komunikimit referohen në atë që industria e verërave në Kosovë kërkon
për të përmbushur objektivat e veta përmes programit të saj promovues. Ky sektor
i prodhimit të verërave bën aktivitete të mëdha në punët e krĳimit të vetëdĳes për
veten e tyre, duke nxitur interes, siguruar në thellësi informacion mbi produktet e
rivalëve të tyre, krĳimin e një imazhi të veçantë dhe të fortë.
Në Kosovë, si një treg unik, janë reth 15 prodhues të verërave të regjistruara dhe të
licencuara, në një anë, ndërsa në anën tjetër, shumë prodhues të paregjistruar dhe të
pa licencuar paraqesin një problem shumë të madh si për prodhuesit, ashtu edhe për
tregtarët, sepse dominon tregtia informale.
Duke u bazuar në kapacitetet prodhuese në Kosovë, sektori i verëtarisë prodhon
më shumë sasa mund të absorbojë tregu i Kosovës dhe për këtë fakt 2 nga 15
kompanitë tregun e synuar e kanë tregun e jashtëm (shtetet fqinje, shtetet e rajonit
dhe shtetet antare të BE-së).
Si mund të bëhet kjo? Kjo mund të bëhet në shumë mënyra dhe forma, duke aplikuar
metodat e hulumtimit të tregut ndërkomëtar (të jashtëm). Kjo mund të bëhet edhe në
mënyrën më të thjeshtë:
1.
Identifikimi i nevojave dhe i kërkesave,
2.
Gjetja e kanaleve të distribuimit,
3.
Identifikimi i forcave konkurruese në tregun e synuar,
4.
Vendosja e komunikimit me tregun e synuar,
Kur të respektohen së paku këto parimet themelore, atëherë nuk mungon çelësi i
suksesit.
5.

Cilësia dhe konkurrenca

Në bazë të kërkimeve të tregut, aplikimit të metodave bashkëkohore të marketingut,
përkundër shumë barrierave në treg, konstatojmë se nuk është shumë problem të
shiten verërat me cilësi kulminante, nuk është shumë vështirë të shiten me kushtet
e barabarta me konkurrentët, por është po ashtu problem i madh të shiten verërat
me cilësi të dobëta.
Pjesëmarrja në shitjet totale sipas grupeve shprehur në përqindje

Nr.rend.

Përshkrimi

%

2008

2009

2010

2011

1.
2.
3.
4.

Verërat kulminan.
Verërat cilësore
Verërat e tryezës
Totali

%
%
%

22
44
34
100 %

20
49
31
100 %

25
33
42
100%

23
54
23
100%

Tabela 1. Pasqyrimi i pjesmarrjes në % të kategorive të verërave në treg.5

5

MBPZHR, DVV Rahovec - Prishtinë, korrik 2016.
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Grafiku 1. Pasqyrimi i pjesëmarrjes në % të kategorive të verërave në treg
Në këtë bazë prodhuesit e verërave mund të kenë probleme nëse i mbjellin varietetet
e gabuara ose grumbullimi i varietetit të rrushit pa hulumtimin e tregut të verërave
dhe gjithashtu, investimet pa analizat paraprake. Edhe pse kualiteti përcakton edhe
çmimin, mund të themi se çmimet e verërave të Kosovës nuk janë të larta “Ne sot
mund të blejmë Kabernet Suvignon reth 5 euro, ndërsa në Itali dhe Francë nuk
mund të bleni ndonjë verë cilësore me këtë çmim”. E pra, këtu kemi ardhur te
problemi themelor i verërave kosovare, dhe ky është një fakt që ne akoma nuk jemi
të brenduar si tokë (shtet) i verërave, si Italia, Franca, Spanja etj. Procesi i brendimit
nuk bëhet sa çel e mbyll sytë, por duhet bërë shumë për të qenë të njohur. Paraqitja
e verërave Kosovare nëpër eventet, ekspozitat dhe panairet si në Dekanter, ProWine
etj., pati reagime pozitive, ku nuk munguan as medaljet dhe mirënjohjet për cilësi.
Kjo dëshmon se duhet bërë edhe shumë prezantime në nivel rajonal, europian dhe
ndërkombëtar të shoqëruara me vlerësime, medalje dhe çertifikata.
Brendimi i verërave si proces për tregun vendor ka filluar dhe është në përfundim
e sipër, por duhet ngritur vetëdĳen e konsumatorit vendor. Pra, përmes metodave të
marketingut dhe marketing MIX duhet senzibilizuar konsumatorët për identifikim
të këtyre markave.
Kosova nuk ka pjesën zyrtare të tregut në shitjen e verës edhe pse lirisht mund të
themi se rajoni vreshtar i Rahovecit është hambar i Kosovës në prodhimin e rrushit.
Kosova ka eksportet e vogla nëpër disa shtete, por nuk mund të themi se ka pjesë në
tregun e shitjes së verërave për faktin se Kosova akoma nuk njihet si tokë e verërave
dhe nuk është anëtarësuar në OIV.
Gjatë panairit ndërkombëtar në Londër Promoteri Slloven i verërave, Dushan Brejc,
ka deklaruar: “Suksesi i tokës (shtetit) të verës matet sipas pjesës në tregun e verës”,
“Nëse nuk keni pjesën në treg, atëherë as toka (shteti) i verës nuk ekziston”. Pa
marrë parasysh se sa është bërë në përmirësimin e cilësisë, shumë njohës të kësaj
fushe thonë se verërat kosovare akoma nuk janë konkurrente kur është fjala në
raport me kualitetin dhe çmimet në tregun e jashtëm, sidomos në shtetet e BE-së.
Rekomandimet tona janë se duhet rritur aktivitetet promocionale sidomos në
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tregjet të segmentuara në ato shtetet që nuk kanë prodhimet vetjake të verërave dhe
që kanë një tendencë të rritjes së konsumit për kokë të banorit. Rolin dominant në
këto aktivitete duhet të luajnë MBPZHR, MTI, Oda Ekonomike e Kosovës etj.
EKSPORTI I VERËRAVE TË KOSOVËS SIPAS VITEVE
Nr..
1.

SHTETI
Shqipëria

2012
101,400.00

2013
192,697.87

2014
541,186.85

2.

Republika Çeke

76,000.00

826,128.00

160,841.00

51,399.60

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kroacia
Maqedonia
Gjermania
Italia
Nigeria
Serbia
Turqia

1,620,091.00
226,200.00
1,069,039.00
0
0
48,000.00
158,028.00

947,779.84
50,068.00
2,268.43
1,127,249.55
17,616.20
1,663,381.15
0

2,813,577.00
0
77,790.00
12,825.00
0
1,811,637.00
0

3,092,940.00
0
117,228.20
0
12,136.00
3,092,940.00
0

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Sllovenia
Holanda
Zvicra
Franca
Rumania
BeH
Hungaria
Polonia
Kanada
Japonia
Kina
Totali:

666,665.00
0
10,449.00
0
890,200.00
3,262.00
0
0
0
0
0
4,869,334.00

747,662.00
446.90
964,357.42
12,960.00
75,741.00
0
193,538.00
621.00
5,360.00
0
0
6,832,918.00

157,474.40
450.00
9,530.64
51,800.00
0
31,499.25
0
0
0
900.00
0
5,669,511.14

406,568.00
510.86
34,950.00
0
0
0
0
0
0
0
160,878.00
8,348,582.64

Tabela 2. Eksporti
p
i verërave kosovare6

Grafiku 2. Eksporti i verërave të Kosovës sipas viteve
6

2015
1,019,201.98

DVV, MBPZHR, Prishtinë , gusht 2016.
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6.

Prodhuesit e verërave-partnerë të Qeverisë së Kosovës

Konsiderojmë se veprimtaria e verëtarëve dhe e vreshtarëve të Kosovës, më
saktësisht të rajonit vreshtar të Rahovecit është mĳëvjeçare. Ideja është se duhet
hartuar strategjia e prezantimit të vertarëve të Kosovës jashtë shtetit, nëpër eventet,
ekspozitat, panairet, simpoziumet etj., në mënyrë që prodhuesit e verërave të
mund të bëhen partnerë institucional të shtetit. Më 28 tetor 2008 është themeluar
Shoqata e Verëtarve të Kosovës me emrin “Enologjia”. Si objektiv kjo shoqatë ka
mbrojtjen e interesave të prodhuesve të verërave, po ashtu edhe respektimin e ligjeve
dhe të akteve nëligjore, brendimin e produktit të Verës, ndërkaq është në proces
gjithashtu edhe brendimi i Kosovës si tokë e verërave. Ne mund të krenohemi që
kemi kapacitetet e konsiderueshme si shtet për prodhimin e verërave. Në treg ka
hapësirë si për prodhuesit të vegjël, si për prodhuesit e mëdhenj të verërave, të cilët
kanë sasira të mëdha për eksport. Bashkëspunimi duhet me qenë i pashmangshëm,
sepse do të krĳohen vlerat e reja për faktin se prodhuesit e mëdhej kanë fuqi dhe
mekanizma në pozicionimin në tregjet e segmentuara, ndërsa prodhuesit e vegjël
mund të jenë sinonim i cilësisë së verës.
Ne mendojmë se duhet jetë edhe interesi i Kosovës, vërtet i institucioneve të shtetit
tonë për mbështetjen në zhvillimin e produktit. Kush mund t’i kryejë këto punë?
Kuptohet, “Enologjia” si shoqat kombëtare nuk ka atë mundësi, këtë punë mund ta
kryejnë institucionet e shtetit në mbështetje të disa ministrive, pastaj Oda Ekonomike
e Kosovës, Shoqata e Verëtarve të Kosovës “Enologjia” etj.
7.

Përfundimi

Në këto aktivitete rol të rëndësishëm ka Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria
e Tregtisë dhe Industrisë (departamenti i turizmit), MBPZHR. Ne konsiderojmë se
interesi i Kosovës do të ishte rritja e prodhimit, që do të nënkuptonte vlerën e shtuar,
e njëri ndër produktet më të njohura është VERA. Vera si produkt në etiketën e saj
ka të shënuar territorin nga ku vjen dhe prejardhjen gjeografike, gjë që nuk e kanë
produktet e tjera bazë. Shoqata Verëtarve të Kosovës “ENOLOGJIA” dëshiron të
jetë partnere e qëndrueshme dhe konstruktive e Qeverisë së Republikës së Kosovës,
vërtet e MBPZHR-s dhe MTI-së dhe përmes trupave të saj (të ministrive) të marrë
pjesë në hartimin e politikave me interes për fermerët, komunitetin e biznesit që
punojnë në këtë veprimtari prodhuese. Qeveveria e Kosovës, pra, ministritë përkatëse
përfundimisht duhet përkrahur sektorin e verëtarisë me angazhimet konkrete, në:
Heqjen e akcizës mbi verërat bazuar në Ligjin mbi verërat Nr.02/L-8,Neni 2
pika 1, ku thuhet se vera është produkt bujqësor dhe ushqimor,
Rritjen e kuotës specifike mbi eksportin e verërave në shtetet e BE-së, që e
konsiderojmë barrierë të pajustifikueshme.
Informaliteti në tregtinë me verërat dhe raki,
Pabarazia në treg me konkurentët e jashtëm,
Mungesa e promovimeve dhe pjesëmarrjes nëpër panairet regjionale,
europiane dhe ndërkombëtare në emër të Shtetit të Kosovës ,etj.,etj.
Ne mendojmë se Kosova mund dhe duhet të njihet si tokë që ka verërat kualitative
duke llogaritur në kapacitetet, resurset, potencialet kadrovike. Në anën tjetër,
interesat e bodrumeve të vogla dhe të mëdha duhet të përputhen me tendencat që
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verërat e Kosovës të njihen si verërat me kualitet kulminant.

Foto 3. -Vera “ Amselfellder“ ma e sukseshme e eksportuar në Gjermani

Foto 4. - Kapacitetet përpunuese dhe depozituese (tanqet inox dhe fuqi druri)
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Sfidat e luftës kundër krimit të organizuar në Ballkan
Dr. Kolë Krasniqi
Abstrakt
Krĳimi i rrethanave të reja politike në Evropë, ka ndikuar në formimin e bindjeve se popujt e
ndryshëm të Ballkanit, e sidomos ata të territoreve të ish Jugosllavisë edhe përkundër shumë
konflikteve të pazgjidhura politike, me instalimin e sistemeve të reja demokratike në shtetet e
tyre, i kanë eliminuar shkaqet e luftërave te pakuptimta ne mes tyre. Përkundër këtyre bindjeve,
në shumicën e shteteve ballkanike ende nuk ka filluar funksionimi i një jete demokratike sipas
standardeve te BE. Përkundrazi, numri më i madh i popujve të Ballkanit, pas përfundimit të
luftërave te përgjakshme në mes vete ose instalimit të pushteteve demokratike në shtetet e
tyre, janë ballafaquar me dy armiq të ri, të quajtur krim i organizuar dhe korrupsion, të cilët
po manifestohen si pengesa kryesore ndaj perpjekjeve për kultivim të vlerave demokratike
në këtë pjesë të Evropës.
Fjalët kyçe: Krimi i Organizuar, Ballkan, Evropa Juglindore, Korrupsioni.

Hyrje
Zhvillimet brengosëse të krimit të organizuar dhe korrupsionit, në disa shtete të
Ballkanit, kanë ndikuar në formimin e bindjes se „marrja me politikë është biznesi më
produktiv, i cili mundëson pasurimin brenda natës, privilegje të larta dhe shmangien
nga përgjegjësia ligjore“. Këto bindje janë formuar ngadalë dhe pas shumë rasteve
të përsëritura të involvimit të politikanëve dhe zyrtarëve të ndryshëm shtetërorë në
afera të ndryshme korruptive dhe kriminale. Me gjithë faktin se dukuria e involvimit
të krimit të organizuar në jetën publike dhe institucionale të shteteve të ndryshme
të Ballkanit është e njohur edhe për institucionët e akredituara ndërkombëtare në
Republikën e Kosovës, Maqedoni, Bosnje e Hercegovinë, Shqipëri, Serbi etj., deri më
tani nuk është ndërmarrë ndonjë iniciativë e vendosur dhe afatgjate për luftimin e
këtyre fenomeneve, me perjashtim të disa aksioneve (shkatrrimi i bimeve narkotike
në Lazarat, konfiskimi i aparateve ilegale per lojra te fatit në Kosovë, etj.), qe kishin
me tepër efekt medial se sa praktik dhe juridik.
Dukuria e bashkëpunimit në mes grupeve kriminale me përkatësi të ndryshme
etnike ose fetare në Ballkan dëshmon faktin se krimi i organizuar nuk njeh ligje,
kufinjë shtetërorë, kombe ose fe, por njeh vetëm interesin e tyre material (Riedeland
& Eichelberg, 2009). Andaj më të drejtë qëndron konkludimi se “Ballkani është një
rajon ku personat me përkatësi të ndryshme etnike ose religjioze shpeshherë kanë
luftuar kundër njëri tjetrit dhe në të njëjtën kohë kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin
në sferën e krimit (Kauzlarich, 1990).
Bashkëpunimi në mes grupeve rajonale të krimit të organizuar
Krimi i organizuar në Ballkan nuk ka mundur të zhvillohet në përmasa aq të larta
pa vendosjen e formave të ndryshme të bashkëpunimit në mes grupeve rajonale të
krimit të organizuar. Këto grupe gjithnjë e më të sofistikuar kriminale, në të gjitha
shtetet e Ballkanit janë të karakterizuara me aftësinë e tyre për të bashkëpunuar me
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njëri tjetrin dhe për tu përshtatur sipas interesit të tyre kriminal ndaj çdo rrethane të
krĳuar shoqërore.
Kjo dëshmohet edhe nga fakti se zhvillimi i luftërave të fundit ndëretnike në ish
Jugosllavi ose i konflikteve të armatosura në Moldavi, Rumani dhe Shqipëri, nuk
ka ndikuar në ndërprerjen e bashkëpunimit në mes grupeve kriminale në rajon
– pavarësisht përkatësive të tyre “të konfrontuara” etnike ose fetare. Në realitet
këto grupe kriminale edhe përkundër retorikës së tyre të rëndë por formale
nacionaliste, gjithmonë kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin në fushën e trafikimit
me drogë, trafikimit me qenie njerëzore, kontrabandimit me automjete të vjedhura,
kontrabandimit me cigare, kontrabandimit me armë, trafikimit me derivate të naftës
dhe pastrim të parave.
Shembuj karakteristik në këtë drejtim paraqet:
Vjedhja“ e 930 pasaportave nga konsullata kroate në Mostar dhe shpërndarja
e tyre në tërë territorin e ish Jugosllavisë. Me një pasaportë të tillë ishte furnizuar
edhe Miodrag Luković Legĳa, i njohur si komandant i „Beretave te Kuqe“ dhe si
organizatori kryesor për vrasjen e ish-Kryeministri serb, Zoran Gjingjiq dhe ish Kryetarit serb Ivan Stamboliq (Daskalović, 2003),
Kontrabandimi me armë në Kosovë. Disa luftëtarë të UÇK-së ne memoaret
e tyre shpjegojnë per blerjen e armeve gjatë luftës nga tregtarët serb. Ndërsa pas
lufte kemi çdo muaj raporte të tilla. Me 14.04.2013, në Gjilan, policia e Kosovës ka
arrestuar grupi shqiptaro serb i cili po dyshohet se është marrë me kontrabandim të
armëve (Rajoni Press, 2013),
Kontrabandimi me cigareve “Made in Kosova” në Serbi dhe Republika
Serbska të Bosnës (Presheva e jone, 2013),
Kontrabandimi me mallra serbe përmes “zonave gri”, që shkakton rreth 40
milionë euro humbje në vit në Kosovë dhe rreth 210 milionë euro humbje në Serbi
(Jeta në Kosovë, 2012) etj.
Bashkëpunimi në mes grupeve rajonale të krimit të organizuar, dëshmohet edhe
përmes shumë rasteve të hetuara, kur para të gjitha gjykatave te shteteve të Ballkanit,
paraqiten përsona të dyshuar me shtetësi ose përkatësi të ndryshme etnike si
shqiptarë, serbë, boshnjakë, malazezë, turq, hungarezë, austriakë, ukrainas etj.
(Riegler, 2003).
Një bashkëpunim i tillë është konstatuar edhe përmes raporteve të organizatave
të ndryshme ndërkombëtare për luftimin e kriminalitetit. Kështu sipas Europolit,
trafikimi i heroinës në Bashkimin Evropian nuk organizohet ose kontrollohet
vetëm nga një organizatë kriminale, por zhvillohet përmes një bashkëpunimi dhe
partneriteti të vendosur në mes organizatave turke dhe disa grupeve kriminale
kryesisht nga Ballkani Perëndimor (Mapo Online, 2013).
Sfidat e luftës kundër krimit të organizuar në Ballkan
Lufta kundër krimit të organizuar nuk mund të zhvillohet me suksesin e dëshiruar pa
njohur rrënjësisht këtë fenomen, pa manifestuar vullnet politik dhe vëndosëshmeri
institucionale. Praktikat e deritanishme të zhvillimit të kësaj lufte në disa shtete të
Ballkani, janë përballur me sfida dhe probleme të natyrave të ndryshme, si vĳon:
–
Hezitimi i organeve shtetrore. Në shumicën e shteteve të Ballkanit, disa
kryes të veprave penale kishin karrierë të mëparshme militante ose ishin pjesëtarë
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të lëvizjeve opozitare kundër regjimit komunist. Këta persona, në shtetet e tyre ishin
të promovuar si heronj të luftës për liri, për mbrojtje të shtetit ose për demokraci.
Në rastet kur këta përsona ishin akuzuar për kryerjen e ndonjë vepre penale ose
ishin kapur në flagrancë, ata zakonisht ishin ndëshkuar vetëm simbolikisht, edhe
përkundër faktit se disa prej tyre ishin thellësisht të përfshirë në veprimtari kriminale.
Në disa raste tjera, organet shtetërore, përkatësisht personat e ndryshëm zyrtarë
kanë ngurruar të përballën me luftën kundër krimit të organizuar edhe nga:
Frika e shkaktuara nga kërcënimet e ndryshme,
Mungesa e motivit, kryesisht për shkak të pasigurisë sociale dhe pagave të
ulëta, dhe
Pasigurisë profesionale. Një numër i personave zyrtarë janë punësuar sipas
lidhjeve familjare ose ndikimeve politike, e jo sipas vlerave të tyre të mirëfillta
profesionale. Këta persona janë të karakterizuar me mundësin e influencimit te lehtë
të tyre nga ndikimet e jashtme, të cilat trajtohën edhe si ndërhyrje në punët e policisë
ose në sistemin e drejtësisë.
–
Përfshirja e personave zyrtarë në aktivitete ilegale. Në disa shtete të
Ballkanit institucionet shtetërore janë dëshmuar të paafta për luftimin e suksesshëm
të krimit të organizuar dhe të korrupsionit edhe nga fakti se disa struktura të tyre
zyrtare ose politike janë të përfshira ose përfitojnë në mënyra të ndryshme nga
aktivitetet kriminale. Kjo dukuri po ndikon në zhvillimin relativisht të lirë dhe të
papenguar të formave më të vrazhdëta të krimit të organizuar ekonomik, piraterisë
se mallrave dhe kriminalitetit të organizuar shkencorë në shumicën e shteteve të
Ballkanit.
–
Jo transparenca dhe mungesa e bashkëpunimit në mes institucioneve
vëndore dhe atyre ndërkombëtare. Në disa raste edhe mosbashkëpunimi në
mes institucioneve vëndore dhe atyre ndërkombëtare, e sidomos dukuria e jo
transparencës së punës së institucioneve ndërkombëtare kryesisht në Bosnje dhe
në Kosovë, po reflektohet si hendikep në kryerjen e suksesshme të misionit të tyre
primarë: luftimin e krimit të organizuar. Kjo jo transparencë padyshim se ka ndikuar
edhe në krĳimin e një klime të mosbesimit dhe të një ambienti ku institucionet
vendore dhe ato ndërkombëtare e fajësojnë njëri-tjetrin për gabimet ose mossuksesin
e tyre në luftë kundër krimit të organizuar.
–
Mungesa e bashkëpunimit efikas në mes shteteve të Ballkanit. Edhe
përkundër faktit se shtetët e Ballkanit i kanë tejkaluar kohërat kur ato kanë nguruar
të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin, dukët qartë se ato edhe përkundër bashkëpunimit
të tyre të fuqishëm me Evropolin, ënde nuk i kanë vendosur format e bashkëpunimit
efikas me njëri tjetrin. Andaj, dukuria e zhvillimit të shpejtë të krimit të organizuar
përtej kufinjëve të ndryshëm gjuhësor, politik, kulturor dhe gjeografik të Ballkanit
e sidomos natyra e tyre transnacionale dhe ndërkombëtare, imponon nevojën
për tejkalimin e çdo relikti historik dhe vendosën e bashkëpunimit efikas dhe të
gjithanshëm në mes shteteve të rajonit.
Në realitet, që nga viti 1996, me iniciativen e SHBA-së, shtetët e rajonit kanë
ratifikuar Iniciativën për Bashkëpunim në Evropën Juglindore (Southeast European
Cooperative Initiative – SECI) për bashkëpunim në fushën e policisë dhe të doganave
në luftën kundër krimit ndërkufitar si dhe kanë themeluar Qëndren SELEC (Southeast
European Law Enforcement Center) për bashkëpunim juridik, (www.selec.org)
duke ratifikuar edhe Konventën për Bashkëpunim Policor në Evropën Juglindore.
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Vendet anëtare të Qendrës SECI janë Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Bullgaria,
Kroacia, Greqia, Hungaria, Maqedonia, Moldavia, Mali i Zi, Rumania, Serbia,
Sllovenia dhe Turqia. Secili prej tyre kanë nëpunës ndërlidhës të vendosur në Selinë
e SECI-t në Bukuresht të cilët punojnë së bashku në bashkëpunim të drejtpërdrejtë
për bashkërendimin e hetimeve dhe për mundësimin e shkëmbimit të informacionit.
Anëtare vëzhguese janë: Austria, Azerbajxhani, Belgjika, Kanadaja, Republika
Çeke, EUBAM, Franca, Gjeorgjia, Gjermania, Izraeli, Italia, Japonia, Vendet e
Ulëta, Polonia, Portugalia, Spanja, Sllovakia, Ukraina, Zyra e UNDP-së në Rumani,
Mbretëria e Bashkuar, UNMIK-u dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në kuadër të
të Qendrës SECI, Interpoli dhe Organizata Botërore e Doganave e kan kanë statusin
e këshilltarëve të përhershëm për çështjet policore dhe doganore.
Bashkepunimi nderkombetar i policisë së Kosovës
Me qëllim të vendosjës së një bashkëpunimi efikas me agjencitë tjera për sundimin
e ligjit, në qershor të vitit 201, Policia e Kosovës ka themeluar Drejtorinë për
Bashkëpunim Ndërkombëtarë në Fushën e Sundimit të Ligjit (International Law
Enforcment Cooperation Unit – ILECU). Kjo drejtori deri më tani ka nenshkruar disa
marrëveshje për bashkëpunim me organizata dhe agjenci të ndryshme ndërkombëtare
për sundimin e ligjit dhe si e tillë mbulon fushat që kanë të bëjnë me INTERPOL,
EUROPOL, SELEC, CEPOL, OLAF etj. Sipas ILECU-të, nga viti 2008 e deri në fund
të 2015 Kosova ka nënshkruar 57 Marrëveshje për Bashkëpunim Policor me 16
shtete. Këto marrëveshje kanë karakter ndërkombëtar dhe mbulojnë bashkëpunimin
e përgjithshëm të Policisë së Kosovës me shtetët tjera, mundësojnë bashkëpunimin
ndërkufitar dhe zbatimin e operacionet e përbashkëta policore në nivel nacional dhe
nderkombetar. Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar në mandat të saj ka edhe
koordinimin e aktiviteteve me Ministrinë e Drejtësisë për asistimin në procedurat për
Ekstradimin, Transferimin dhe Deportimin e personave nga vendet e ndryshme në
Kosovë dhe anasjelltas.
Në vitin 2015 Policia e Kosovës ka nënshkruar një marrëveshje për bashkëpunim
policor edhe me Britaninë e Madhe, Slloveninë, Shqipërinë, Kroacinë etj. Madje me
Shqipërinë është nënshkruar marrëveshja për patrullim të përbashkët ndërkufitar
gjatë sezonës turistike dhe për marrëveshja për trajnimin e njësitit të motoçiklistëve
shqiptar nga instruktorët kosovar. Gjithashtu policia e Kosovës ka nenshkruar edhe
disa marrëveshje të tjera për bashkëpunim edhe me policinë e Maqedonisë, Belgjikës,
Danimarkës, Italisë, etj. Vlenë të permendet se në vitin 2015 ILECU ka asistuar në
23 takime operacionale për zbulimin e krimeve me element nderkombetar dhe
autorët e disa veprave të renda penale të trafikimit me narkotikë, kontrabandimit me
imigrant, trafikimit me qenie njerëzore, shantazhit, ne raste të vrasjeve me element
nderkombetar dhe terrorizmit.
Në këto aktivitete Policia e Kosovës nuk kishte shkembyer vetëm informacione me
policitë e vendeve te ndryshme por edhe kishte asistuar në kapjen e disa personave
me fletarrest ndërkombëtar.
Përfundime
Konfliktet e vjetra etnike dhe kufinjët e ri shtetrorë shumë më tepër po reflektohën si
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pengesa për vëndosjën e një bashkepunimi efikas në mes shteteve të Ballkanit, se sa
si pengesa për zhvillimin e nsnacional në Ballkan.
Praktikat e deritanishme të luftës kundër krimit të organizuar, kanë dëshmuar se
kjo luftë nuk mund të zhvillohet me suksesin e deshiruar, vetëm përmes miratimit
të ligjeve me standarde evropiane dhe reformimit të institucioneve për zbatimin e
ligjit. Paraqitja e formave të reja të veprimit të krimit të organizuar, imponon nevojën
për krĳimin e institucioneve të specializuara të policisë, prokurorisë dhe gjykatave,
sipas praktikave të dëshmuara evropiane dhe arsimimin e tyre të vazhdueshëm me
njohuri të reja kriminalistike, juridike, ekonomike, bankare, finansiare, njohuri në
fushën e auditimit etj.
Lufta kunder krimit te organizuar në Ballkan nuk duhet pare dhe kuptuar vetëm si
detyrë ose pergjegjesi e një shteti. Vëndosja e formave të ndryshme të bashkëpunimit
dhe të partneritetit midis aktorëve te ndryshem nacional dhe ndërkombëtar eshte
elementi kryesorë që përcakton suksesin e kesaj lufte. Andaj bashkëpunimi në mes
shteteve të rajonit, duhët zhvilluar sipas detyrimeve që rrjedhin nga Konventa
SELEC (Qendra e Forcave të Ligjit të Evropës Juglindore) dhe Konventa për
Bashkëpunim Policor në Europën Juglindore (Konventa e Vjenës), si dhe duhët
fuqizuar bashkëpunimi i shteteve të rajonit me organizata dhe organizma të tjerë
ndërkombëtarë, si: INTERPOL, EUROPOL, UNODC (Zyra e Kombeve të Bashkuara
për Drogën dhe Krimin), INCB (Bordi Ndërkombëtar i Kontrollit të Narkotikëve) dhe
EMCDDA (Qendra Europiane e Monitorimit për Drogat dhe Varësisë nga Drogat).
Përderisa krimi i organizuar permbledh ne vetvete shume aspekte te veprimtarise
kriminale, atëher edhe shtetët e Ballkanit përmes vlersimit të përbashkët të gjëndjës,
identifikimit të problemeve dhe veprimeve të përbashkëta mund të ndikojnë
në ndërtimin e Ballkanit, në një rajon ku të drejtat e njeriut kanë prespektiva të
vazhdueshme dhe ku popujt jetojnë ne paqe dhe harmoni me njëri tjetrin.
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Lëvizja për arsimin shqip në Dibër në fund shek. XIX dhe fillim te shek. XX
PhD Fatjon Kica
Universiteti i Tiranes

Abstrakti
Në fund të shek. XIX dhe fillim të she.XX, në trevën e Dibrës lëvizja kulturore-arsimore njohu
zhvillime të reja.Intelektualët Dibranëi shtuan kontaktet me shoqëritë patriotike, që vepronin
jashtë atdheut, nëpërmjet të cilave siguronin edhe librat shqip.Përpjekjet e patriotëve dibranë
për të hapur shkolla shqipe hasnin në rezistencën e Perandorisë Osmane e cila ndalonte që të
hapeshin shkolla shqipe dhe nga ana tjetër lejonte që të hapeshin shkolla të huaja në teritoret
shqiptare.Me gjithë kundërshtimet e Perandorisë Osmane, në vitet e fundit të shek.XIX, në
masat dibrane mori hov të mëtejshëm lëvizja për të drejtat autonomiste dhe në mënyrë të
veçantë, lufta për shkrimin shqip.
Fjalët kyçe: Shkolla, Gjuha shqipe, Lidhja e Pejës,Kuvendi i Qernanicës.

1. Hyrje
Lufta për shkollën dhe për shkrimin shqip mori hov të madh dhe u ashpërsua akoma
më tepër në fund të shek. XIX dhe në fillim të shek. XX, në kushtet e ngritjes së
lëvizjes kombëtare shqiptare, të fillimit të luftës së organizuar të armatosur dhe të
shpërthimit të propogandës së shfrenuar antishqiptare të qarqeve shoviniste fqinje,
të cilat përpiqeshin të ndalonin shkrimin e gjuhës shqipe dhe përhapjen e shkollave
shqipe, për të mohuar vetekzistencën e kombit shqiptar dhe për copëtimin e tokave
të tĳ. Patriotët shqiptarë nëpërmjet faqeve të shtypit demokratik bënë një punë të
madhe për përhapjen e shkrimit dhe të shkollës shqipe, të cilat i konsideronin si një
mjet shumë të rëndësishëm për ngritjen e ndërgjegjes kombëtare të popullit shqiptar,
për konsolidimin e tĳ kombëtar dhe për bashkimin në luftë kundër pushtuesve të
huaj.
Duke theksuar rëndësinë e madhe të gjuhës për unitetin kombëtar të popullit
shqiptar, gazeta “Shqipëria”, shkruante se “Shpirti i një kombi është gjuha që flet... se
një komb sado i kuptuar dhe me mënt po nuk pati gjuhën e vet të shkruar, humbet,
shuhet”.
Në fundin e shek.XIX dhe fillimin e shek.XX lëvizja kulturore-arsimore në Dibër
njohu zhvillime të reja.Intelektualët dibranë i shtuan kontaktet me rilindasit e shquar
dhe me shoqëritë patriotike që vepronin jashtë atdheut.Përmes këtyre kontakteve
siguronin libra, gazeta e revista në gjuhën shqipe, kërkesa të cilat shtoheshin ditaditës ashtu si numri i lexuesve. Në këtë lëvizje shquheshin Said Najdeni, Faik Vildani
nga Reka, Hamdi Bej Ohri, Selim Rusi, Azis Lila, Osman Moglica etj. Said Najdeni
, me libra të sjella nga Stambolli, shkon në Ohër, Strugë e Elbasan, vjen edhe në
Dibër, ku propagandon nevojën e hapjes së shkollave në gjuhën shqipe.Në të njëjtën
kohë vjen në Dibër edhe Hamdi Ohri, i cili i informuar për nevojat e ngutshme të
dibranëve për libra e shkolla, në një korospondencë me Dr. Ibrahim Temon, shkruan:
“Në Dibër po shtohen mësuesit e gjuhës shqipe. Vazhdimisht kërkojnë libra.Aman
53

përpiqu që librat të vĳnë këtu shpejt.Librat të vĳnë këtu një sahat e më parë”.
2. Acarimi i mardhënieve me Perandorinë Osmane
Në këtë periudhë, u shënua një ngritje e re në lëvizjen kombëtare të popujve ende
të shtypur të ballkanit. Rëndimi i zgjedhës politike dhe ekonomike të Perandorisë
Osmane dhe abuzimet e shumta të administratës së saj të korruptuar e keqësuan më
tej gjendjen e këtyre popujve. Si rrjedhim, marrëdhëniet ndërmjet tyre e sunduesit
osman erdhën duke u acaruar. Burim konfliktesh të shpeshta midis malësorëve
dibranë dhe administratës osmane, u bë sidomos çështja e hyrjes së tyre me armë në
tregun e Dibrës. Nga frika e arrestimeve ose fyerja prej xhandarmërisë, maëlsorët nuk
pranonin të zbrisnin të çarmatosur në qytet. Shpeshherë këto grindje përfundonin në
përleshje të armatosura dhe në vrasje xhandarësh ose malësorësh.
Burim tjetër konfliktesh u bë çështja e strehimit në malësi të qytetarëve apo fshatarëve
të arratisur. Administrata turke pretendonte se forcat e xhandarmërisë kishin të drejtë
të ndërhynin në malësi për të arrestuar banorët jo malësorë që aty ishin strehuar,por
malësorët nxirrnin në shesh zakonin e lashtë të mikpritjes dhe i mbronin me armë
bashkatdhetarët e tyre nga ndjekjet e xhandarmërisë turke.
Në këtë klimë konfliktesh të vazhdueshme me sundimtarin osman në vitet e
fundit të shek. XIX, në masat dibrane mori hov të mëtejshëm lëvizja për të drejtat
autonomiste dhe në mënyrë të veçantë, lufta për shkrimin shqip. Të shqetësuar
nga rritja e shpejtë në këtë trevë e lëvizjes kombëtare, qeveritarët osmanë filluan të
merrnin masa policore kundër patriotëve dibranë të cilët u përpoqën që të përhapnin
shkrimin shqip dhe veprat e rilindasve brenda dhe jashte qytetit. Në vitin 1896 u
arrestuan me dhjetra të rinj dibranë, të cilët u mbyllën në burgun e Manastirit, kurse
Said Najdenin e internuan në Edrene. Gjithashtu u arrestua dhe u fut në burgun e
Manastirit edhe Hamdi Ohri, Shaqir Daci etj. Por, me gjithë masat e rrepta policore,
radhët e patriotëve dibranë u shtuan. Lidhjet e tyre me rrethet patriotike të viseve
të tjera u forcuan, sidomos me shoqërine “Dituria” të Bukureshtit dhe shoqërinë
“Dëshira” të Sofjes, nëpërmjet të cilave erdhën në Dibër veprat shqipe të Naimit.
Tensionin e rriti Porta e Lartë e cila me dekretin “Mbi reformat në Maqedoni”, që
nënshkroi sulltani më 22 prill 1896, u jepte të drejtë popullsive të krishtera, sllave
dhe greke të vilajeteve të Kosovës, Manastirit, Selanikut dhe Edrenesë, por jo
shqiptarëve, as myslimanëve dhe as të krishterëve të këtyre vilajeteve që të kishin
shkollat në gjuhën amtare dhe të merrnin pjesë në administratën lokale. Pikërisht
në këto rrethana, kur marrdhëniet e Dibrës me Portën e Lartë ishin acaruar përsëri
në kulm dhe kur lëvizja për të drejtat autonomiste po ngrihej vazhdimisht, lindi e
ashtëquajtura “Çështje Maqedone” e cila, i detyroi dibranët ashtu si mbarë shqiptarët,
ta drejtonin vëmendjen e tyre tek lufta për mbrojtjen e tërësisë tokësore të atdheut,
por pa i ndërprerë për asnjë çast edhe përpjekjet për zhvillimin e arsimit shqip.
Shqiptarët nuk ishin kundër zbatimit të reformave në Maqedoni, as kundër formimit
të një province autonome maqedone. Ata u shqetësuan nga fakti se nën presionin e
fuqive të mëdha dhe të monarkive ballkanike, Porta e Lartë, po tregohej e prirur që të
përfshinte në kufijtë e Maqedonisë autonome, viset shqiptare të vilajeteve të Kosovës
dhe të Manastirit. Shqiptarët kudo që ishin, pavarësisht nga përkatësia krahinore
apo shoqërore dhe pavarësisht nga bindjet fetare apo politike, u ngritën në këmbë
për të kundërshtuar me çdo mjet përfshirjen e viseve të tyre në provincën autonome
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të Maqedonisë, ose për t’u dhënë këtyre viseve pamjen e një provimce serbe.
Lëvizja shqiptare u fuqizua, sidomos në trevat verilindore dhe lindore të Shqipërisë,
si në Kosovë, në Dibër, etj që rrezikoheshin të shkëputeshin nga trungu i atdheut
dhe të përfshiheshin në zonën e “Reformave për Maqedoninë”. Krahas kërkesave në
rrugë diplomatike, drejtuar qeverisë së Stambollit dhe fuqive të mëdha, në Shqipëri
shpërtheu një lëvizje e re për të kundërshtuar me armë çdo cënim të tokës shqiptare.
3. Lidhja e Pejës
Që në vitin 1897, u bënë përpjekje në Kosovë, Dibër, Shkodër, për të krĳuar një
qendër organizuese e drejtuese të lëvizjes. Rol të rëndësishëm udhëheqës po luante
në këtë kohë atdhetari i njohur Haxhi Zeka. Duke ndjekur shembullin e Lidhjes
Shqiptare të Prizrenit, u organizuan shumë mbledhje veçanërisht në Pejë. Kjo lëvizje
mbarëkombëtare e arriti shkallën më të lartë të saj me formimin e Lidhjes së Pejës
në janar të vitit 1899.Në kuvendin e Pejës që i filloi punimet më 23 janar 1899, morën
pjesë përfaqsues të krahinave të vilajetit të Kosovës dhe përfaqsues të veçantë të
vilajetit të Manastirit dhe Janinës.Këtu u shpall formimi i lidhjes së re shqiptare dhe
u quajt Lidhja e Pejës.Kryetar i kuvendit dhe i komitetit drejtues të lidhjes u zgjodh
Haxhi Zeka.Lidhja përcaktoi si detyrë kryesore e të dorës së parë mbrojtjen teritoriale
të Shqipërisë kundër çdo orvajtje që Serbia, Mali i Zi dhe Greqia do të ndërmernin
për copëtimin e trojeve shqiptare.
Lidhjes shqiptare të Pejës, Dervish Hima i kushtoi një nga veprat e tĳ më të arrira,
broshurën “Të zgjohemi”, e cila doli në Bukuresht më 22 prill 1899. Në thirrjen
“Të zgjohemi”, Dervish Hima përcaktoi në mënyrë të qartë dhe të plotë kërkesat
progmatike të Lidhjes Shqiptare të Pejës, u bënte thirrje shqiptarëve që për themelimin
e Shqipërisë të kërkonin nga qeveria e sulltanit dhe shtetet evropoiane miratimin
e kërkesave themolre të lëvizjes kombëtare, ku veç të tjerash, në këto kërkesa
përfshiheshin: Shqipëria të përfshinte në kufijtë e saj viset me popullsi shqiptare të të
katër vilajeteve, gjithë nënpunësit shqiptarë qeveritarë, të ishin shqiptarë, të çeleshin
shkolla shqipe në çdo qytet dhe fshat, etj.
Një numër i madh thirrjesh “Të Zgjohemi”, u dërguan nga Dervish Hima në Shqipëri.
Në një letër të datës 24 gusht 1899, Dervish Hima i shkruante Ibrahim Temos se “ka
dërguar me postë 50 copë thirrje, të cilat do të dërgohen në Manastir sa më shpejt,
e me mjetëra të ditur të dërgohen në vise të tjera të Shqipërisë, veçanërisht të futen
edhe në Dibër, Kërçovë, Ohër, e ku të jetë nevoja”.
Ndër masat e para që duhej të përmbushte Lidhja e Pejës, ishte edhe hapja e
shkollave shqipe dhe mbyllja e shkollave të huaja, pajtimi i gjaqeve, formimi i
ushtrisë shqiptare etj. Në përputhje me vendimet e kuvendit të Pejës, Haxhi Zeka
dhe atdhetarët e tjerë, menjëherë pas përfundimit të tĳ, iu vunë punës për të ngritur
organet e lidhjes në të katër anët e lidhjes shqiptare.
Ishte e natyrshme që, në kushtet kur Lëvizja Kombëtare po shënonte një ngritje të
re, si në organizimin e luftës së armatosur, ashtu edhe në zhvillimin e mendimit
politik, edhe përpjekjet për përhapjen e mësimit shqip dhe të shkollës kombëtare të
zgjeroheshin e forcoheshin më tepër. Në të gjitha kuvendet dhe kërkesat shqiptare,
një vënd të rëndësishëm zinte çështja e gjuhës dhe e shkollës shqipe.Përveç kësaj,
në vitet e fundit të shek.XIX, shumë herë u parashtruan edhe kërkesa të veçanta për
gjuhën e shkollën shqipe.
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Ashtu si mbarë opinioni shqiptar edhe ai i Dibrës e përshëndeti formimin e Lidhjes
së Pejës.
Haxhi Zeka drejtuesi kryesor i Lidhjes së Pejës gjeti përkrahjen,mbështetjen dhe
solidaritetin e fuqishëm të dibranëve, mbështetje e cila u shpreh edhe në kontributin
për organizimin e një kuvendi në Dibër.
4. Kuvendi i Qernanicës
Kuvendi i madh u mblodh me 27 shkurt 1899,në fushën e Qernanicës, pranë Shehrit.
Aty erdhën përfaqsues nga të gjitha krahinat e trevës, nga malësia, nga fusha, nga qyteti.
Sipas zakonit përfaqësuesit vinin të shoqëruar me një mori malësorësh,fshatarësh dhe
qytetarësh. Sipas njoftimit që na jep Konsulli i Austrohungarisë ne Manastir, A.Kral,
“në kuvendin e Qernanicës asistuan 1000 vet, mbase edhe 1500 vet”. Kuvendin e
kryesoi Ali Bej Hoxholli, i biri i Sadik Pashës. Figurat më të shquara të Kuvendit, ata që
i dhanë tonin politik punimeve, qenë përfaqesuesit e rrymës patriotike, udhëheqësit
e lëvizjes autonomiste si Selim Rusi, Hamdi Ohri, Shaqir Daci, Shyqiri Qoku, Sefedin
Pustina, Shaqir Jegeni, Nurçe Pustina, Kadri Fishta, Vehbi Agolli, Jusuf Karahasani,
Sheh Sulejmani, Hasan Kaloshi, Jashar Dema etj.
Vetem nga sanxhaku i Dibrës morën pjesë 31 delegatë. Kuvendi i kaloi caqet lokale
dhe u kthye në një kuvend të përgjithshëm shqiptar, ku morën pjesë delegatë edhe
nga vise të tjera të Shqipërisë së Veriut, e të Mesme, nga Shkodra, Tirana dhe nga
Elbasani. Kuvendi i zhvilloi punimet e tĳ në mënyrë të fshehtë. Kuvendi i Qernanicës
miratoi njëzëri vendimet e Kuvendit të Pejës. Kuvendi shpalli po atë ditë me 27
shkurt 1899, formimin e Beslidhjes së Dibrës (Itifakun e Dibrës) dhe vendosi të
kundërshtonte, po të ishte nevoja edhe me armë, përfshirjen e trojeve shqiptare në
provimcën autonome të Maqedonisë. Por ai mori edhe dy vendime të tjera që nuk i
kishte miratuar Kuvendi i Pejës:
1Të kërkonte bashkimin e trojeve shqiptare në një vilajet të vetem autonom.
2Të vishej menjëherë me funksionet pushtetore të veçanta, të cilat ti ushtronte
në tërë trevën.
Kuvendi i Dibrës hartoi një rezolutë (kararname) prej 22 pikash, që u shpall
publikisht në mitingun e dytë të madh që u mbajt me 16 mars 1899, me të cilën
morën fund edhe punimet e tĳ. Sipas Konsullit të Austro-Hungarisë, Kral: “thelbi i
Kuvendit të Dibrës, nuk qëndron në ato 22 paragrafë të cilët janë shpallur zyrtarisht,
por në këshillime të fshehta në të cilat ishte hartuar edhe statuti”. Në rezolutë u
konfirmua bashkimi i popullsisë së këtĳ sanxhaku me Lidhjen Shqiptare të Pejës, u
shpall ndalimi i armiqësive, i gjakmarrjeve dhe i grindjeve që pengonin unitetin e
shqiptarëve, si dhe çdo dhunë dhe arbitrariteti mbi banorët myslimanë e të krishterë.
Kuvendi shprehu gadishmërinë për të grumbulluar forcat ushtarake vullnetare, të
cilat do të përdoreshin vetem për mbrojtjen e kufijve të Shqipërisë nga çdo sulm i
mundshëm Sllavo-Rus.
Pasi shpalli formimin e Besëlidhjes së Dibrës, Kuvendi i Qernanicës zgjodhi organin
e vet drejtues, Komitetin e Besëlidhjes, ku hynë përfaqësues nga çdo zonë (1 ose 2
veta).
Komiteti i Besëlidhjes u vesh me funksione pushtetore, politike dhe administrative
të cilat do ti ushtronte hë për hë deri në shëmitër të atĳ viti, domethënë deri me 7
nëntor 1899. Ky komitet përbëhej nga 18 anëtarë, midis të cilëve ishin: Selim Rusi,
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Shaqir Jegeni, Nuredin Pustina, Shaqir Daci, Beqir Tërshana, Kurtish Aga, Xhafer
Noka, Hasan Zajmi, Bajram Marku, Shaban Dema, Hasan Kaloshi, Memo Alia, Saqir
Pilko, Alush Pustina, Haxhi Ibrahim Atila, etj. Komiteti e vĳoi veprimtarinë e tĳ edhe
pas mbylljes së kuvendit për aq kohë sa jetoi edhe lidhja, deri në fundin e vitit 1900.
Komiteti i besëlidhjes u vesh me funksione pushtetare, politike dhe administrative.
Sipas vendimit që mori kuvendi, komiteti i besëlidhjes kishte për detyrë:
2Të organizonte mbrojtjen popullore.
3Të lëvronte gjuhën amtare.
4Të hapte shkolla shqipe.
5Të nxiste zhvillimin e letërsisë.
6Të ndihmonte familjet e ushtarëve të varfër.
7Të kujdesej për zbatimin e kanunit prej 22 pikash që aty u miratua.
Kuvendi vendosi që taksat e popullsisë së sanxhakut të uleshin nga 30-50 % dhe që
tani e tutje të mos i paguheshin më qeverisë së Stambollit, por Komitetit të Beslidhjes,
i cili do t’i përdorte për nevojat e vendit, në radhë të parë për nevojat e mbrojtjes
dhe të arsimit. Vlen të përmendet këtu njoftimi që dibranët prisnin me padurim të
arsimoheshin në gjuhën e tyre amtare.
Sipas burimeve dokumentare, Komiteti i Beslidhjes kishte parashikuar në buxhetin
e vet një fond për ndihmën materiale “shkrimtarëve kombëtarë”, domethënë
shqiptarëve që do të zhvillonin letërsinë kombëtare shqiptare.
Konsulli Austro-Hungarez në Manastirit vinte në dukje se me formimin e Besëlidhjes
së Dibrës, fiset shqiptare të Dibrës, po mernin në duart e tyre administrimin e jetës
dhe të punës së tyre, dhe se me këtë vendim ato nuk i nënshtrohen më autoritetit të
qeverisë turke, por një trupi kombëtar që vet ato e kanë zgjedhur lirisht.
Sipas dëshmisë që na jep konsulli austriak i Manastirit A. Kral, i cili shprehej në
raportin e 11 marsit 1899 se: “Më ka habitur fakti se gati të gjitha personalitetet
Dibrane, me të cilët pata fatin e rastin të bisedoj, më kanë bindur se në kuvend i është
kushtuar shumë kujdes edhe çështjeve të tilla siç janë: bashkimi të gjithë banorëve
që flasin shqip pavarsishtë nga feja, barazi për ballë pushtetit midis shqiptarëve të
krishterë dhe myslimanë, kultivimi dhe ruajtja e gjuhës amtare, hapja e shkollave
shqipe, sigurimi i materialit shkollorë”. Ngjarjet që po zhvilloheshin në Dibër e
shqetësonin qeverinë turke. Ky shqetësim i qeverisë turke ishte i qartë kur dihej se
rezoluta e Dibrës në besim ishte përhapur edhe në vise të tjera shqiptare si në Tiranë,
Elbasan, Berat, Starovë, Ohër, Manastir, Kërçovë e në Përlep dhe në të gjitha këto
vende, haptazi ose fshehurazi kishin dhënë pëlqimin e tyre ndaj rezolutës së fshehtë
të Dibrës.
Besëlidhja e forcoi edhe më tej lëvizjen autonomiste në Dibër. Nën ndikimin e masave
popullore, krerët e lëkundur nuk guxuan të dilnin kundër vendimeve të kuvendit.
Komiteti i Besëlidhjes vazhdoi të ushtronte funksionet në mbarë trevën, në konflikt
politik me administratën osmane. Ashtu si edhe në kohën e Lidhjes së Prizrenit, edhe
tani në kohën e Lidhjes së Pejes, Dibra po bëhej qendër e zbatimit të vendimeve të
kuvendit, qendër e mbrojtjes së trevave shqiptare nga çdo sulm i jashtëm, qendër i
presioneve të vazhdueshme ndaj sulltanit për të liruar nga burgu patriotët dibranë
Hamdi Ohrin, Shyqiri Dacin etj, qendër e përhapjes së ideve kombëtare dhe e
bashkëpunimit të ngushtë me krahinat e tjera shqiptare dhe popullsinë e çdo besimi.
Hovi që mori lëvizja autonomiste e vuri në shqetësim administratën perandorake. Me
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shpresën që mund të merrte kalanë nga brenda, në korrik, mytesarifi turk i Dibrës, i
kërkoi Komitetit të Besëlidhjes, që të pranonte në gjirin e tĳ, me të drejta të barabarta,
funksionarët e administratës së sanxhakut, gjoja për të qeverisur bashkarisht vendin,
por komiteti refuzoi.
Nëpërmjet kësaj kërkese mytesarifi synonte të përçante Komitetin e Besëlidhjes dhe
të largonte prej tĳ figurat kryesore atdhetare si: Selim Rusin, Shyqiri Qokun, Shaqir
Dacin, Sefedin Pustinën, Shaqir Jegenin, Qazim Rusin dhe njoftoi zëvendësimin
e tyre me 10 përkrahës të administratës osmane. Ndërhyrja arbitrare e Sulejman
Pashës krĳuan një situatë mjaft të nderë. Por kjo situatë arriti kulmin aty nga mesi
i shtatorit kur në Dibër erdhën funksionarët e drejtësisë osmane (gjykatësi dhe
ndihmës prokurori), të cilët do të ndiqnin çështjet penale të sanxhakut. Dibranët
reaguan menjëherë duke i kërkuar valiut të Rumelisë me anë të një peticioni të
largonte menjëherë nga Dibra mytesarifin Sulejman Pasha dhe të tërhiqte personelin
e gjykatës shtetërore. Meqenëse nuk erdhi asnjë përgjigje nga valiu, me 17 tetor
1899, dibranët mbyllën dyqanet në formë paralajmërimi dhe zhvilluan demostrata,
proteste dhe katër ditë më vonë me 21 tetor, deklaruan se pazari do të hapej vetem
pasi të pranoheshin kërkesat e tyre.
Organizimi i brendshëm i Dibrës e kishte bërë formal pushtetin e autoriteteve osmane
në këtë trevë. Sulltani i shqetësuar në kulm për këtë situatë, i njoftoi dibranët se kishte
nisur tek ata për të hetuar gjendjen, dy emisarë perandorakë, gjeneral Hasan Tahsin
Pashën dhe adjutantin e vet Telat Pashën. Me të ardhur në Dibër me 4 nëntor 1899,
dy emisarët e Sulltanit premtuan se do të tërhiqnin gjykatën penale, por kërkuan si
kusht hapjen e menjëhershme të pazarit dhe pezullimin e demostratave armiqësore.
Paria e qytetit pjesërisht e lëkundur, pranoi dhe të nesërmen me 5 nëntor dyqanet u
hapën.
Por këtĳ veprimi, iu kundërvunë patriotët Dibranë, të cilët nën drejtimin e komitetit
të tyre të kryesuar nga: Shyqiri Qoku, Shaqir Daci, Kadri Fishta, Sefedin Pustina,
Selim Rusi, Shaqir Jegeni etj, thirrën po atë ditë një mbledhje të veçantë me qytetarët
në oborrin e xhamisë së madhe të Shehrit. Me 6 nëntor 1899 mbledhja zgjodhi
“Komisionin Arsimorë Shqiptarë të Dibrës”, me kryetarë Shyqiri Qokun. Komisioni
hartoi po atë ditë një peticion drejtuar sulltanit me të cilin kërkohej leja për hapjen e
një shkolle shqipe në Dibër. Në peticion thuhej ndër të tjera: “Meqenëse në qytetin
tonë Dibër, flitet vetem shqip dhe fëmĳët e vendit nuk kanë pasur mundësi të marin
mësim legalisht dhe të ushtrohen në gjuhën amtare, zemrat tona janë mbushur me
hidhërim të thellë. Por në qoftë se lejohet hapja e një shkolle me shqipen si gjuhë
mësimi, domethënë me gjuhën tonë amtare ku dhe turqishtja të figurojë si lëndë
mësimi e detyrueshme, atëherë jo vetem do të përgjithsohej arsimi popullorë, por
edhe njohja e gjuhës zyrtare do të bëntë përparime. Shkolla do të jetë nën mbikqyrjen
e komisionit arsimorë të Dibrës dhe të gjitha shpenzimet do ti paguajnë patriotët
vet”.
Duhet vënë në dukje se pas Shoqërisë Kombëtare që u formua në Korçë, më 1887,
“Komisioni Arsimor Shqiptar i Dibrës” është organizata e dytë patriotike kulturore,
që u formua brenda në Shqipëri në kushtet e sundimit osman, e cila mori përsipër
zhvillimin e arsimit sipas platformës së Rilindjes Kombëtare.
Kërkesat e dibranëve nuk u miratuan nga qeveria turke. Ky refuzim nga ana e
perandorisë osmane u shoqërua me kryengritje kundër administratës lokale dhe për
largimin e forcave ushtarake turke nga qyteti i Dibrës. Forcat kryengritëse arritën
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një sërë suksesesh. Në revoltën e vjeshtës së vitit 1899, motivet politike u gërshetuan
më haptas me kërkesat kulturore. Këtë radhë dibranët luftuan jo vetem për të
mbrojtur venomet e tyre tradicionale, por për të fituar një autonomi që përputhej me
programin politik të Rilindjes.
Në shtator të vitit 1899 u lirua nga burgu Hamdi Ohri duke u porositur që të mos
përfshihej në punët e lidhjes. Por sapo doli nga burgu ai e rifilloi veprimtarinë
patriotike dhe shumë shpejt hapi në shtëpinë e tĳ një shkollë shqipe, e cila arriti të
kishte deri në 80 nxënës.
Me gjithë masat e rrepta të qeverisë turke, radhët e patriotëve dibranë u shtuan.
Lidhjet e tyre me rrethet patriotike të krahinave të tjera brenda dhe jashtë Shqipërisë
u shtuan e u forcuan. Lidhje të vazhdueshme u mbajtën sidomos me shoqëritë
shqiptare “Dituria” të Bukureshtit dhe “Dëshira” të Sofjes, nga vinin në Dibër abetare
e libra shqip të rilindasve.
5. Rritja e lëvizjes për arsimin shqip
Rritja e mëtejshme e lëvizjes kombëtare shqiptare në vitet 90 të she. XIX, u shpreh
ndër të tjera edhe me zgjerimin e përpjekjeve për përhapjen e shkollës shqipe. Si
në të gjithë Shqipërinë edhe në Dibër patritotët luftonin e punonin për përhapjen
e ideve kombëtare e të shkrimit shqip, si dhe për sjelljen e shpërndarjen e librave
shqipe. Sipas një informacioni të konsullit Austro-Hungarez të Manastirit, “deri në
fillim të vitit 1899 mësuan të shkruajnë e të lexojnë shqip në Dibër më shumë se 300
veta”. Ndër to një numër i konsiderueshëm ishin gra dhe vajza.Zenepe Hima e bĳa e
patriotit Iljaz Pashë Dibra e më vonë bashkshortja e patriotit Dervish Hima, qe e para
grua që mësoi gjuhën shqipe dhe e para grua që tërhoqi gratë dhe vajzat dibrane
në rrugën ilegale të të mësuarit shqip.Ajo përhapi me dashuri e patriotizëm veprat
e rilindasve tanë sidomos të Naim Frashërit.Ajo bashkë me gjuhën shqipe diti të
përhapë tek nxënësit e saj edhe atdhedashurinë.
Edhe në shtypin e kohës i kushtohej rëndësi arsimimit në gjuhën shqipe të grave,
pasi në qoftë se ato do të dinë të shkruajnë dhe lexojnë gjuhën shqipe, do tua mësojnë
edhe femĳeve të tyre të lexojnë gjuhën e bukur që flasim. Në një artikullin “Zonja,
Jemi dhe ne njerës”, të botuar ne “Kalendarin Kombiar”, pasi flitet për dëshirën e
madhe të grave shqiptarë për të mësuar gjuhën shqipe shkruhet: “...shtëpitë tona ti
bëjmë si shkolla dhe tu mësojmë fëmĳëve të këndojnë gjuhën shqipe”.
Gjithashtu edhe patrioti dibran, Dervish Hima, në artikullin “Gruaja shqiptare” të
botuar në gazetën “Lirĳa”, pasi vë theksin se gratë në Shqipëri kanë mbetur në një
gjendje të ulët arsimimi, ai flet për nevojën e madhe për shkollë çupash në Shqipëri,
shkolla që të lartësojnë shkallën e gruas, se gruaja e qytetëron kombin, “gruaja do të
stërvitnjë djemtë- shkruan Dervish Hima- dhe do ti bëjë njerëz të mbaruar e të urtë.
Ashtu si shumë rilindas të tjerë, u shqua në këtë periudhë për botimet edhe Said
Najdeni, i cili në vitin 1900 mendohet se botoi në Sofje “Abetaren në gjuhën shqipe”
dhe “Ferrëfenjësen e myslimanëve”, botime që treguan dhe njëherë përpjekjet që po
bënin atdhetarët dibranë për përhapjen e mësimit në gjuhën shqipe.
Në vitet 1900-1902, Dibra ishte një ndër vatrat kryesore të lëvizjes kombëtare
shqiptare. Sipas konsullit Austrohungarez Kral: “ Në Dibër gjendej pika e gravitetit të
situatës”, sepse në Dibër kërkohej me ngulm të hapeshin shkolla shqipe. Në të gjitha
shkrimet e shtypit të kohës vlerësohej shumë gjendja e avancuar që kishte mësimi
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shqip në Dibër. Gazeta “Drita” në titullin “Paravajtje në Dibër” shkruante se: “ Si ndë
vise të tjera edhe në Dibër zuri me hyrë dëshirë e mëmëdheut bashkë me të gjuhës.
Sot ndë Dibër të madhe, ndë të vogël,ndë Mat, Rekë e malsi kemi shumë zotni, pleq
të nderçëm që përpiqen për paravajtjen e gjuhës shqipe. Sot i pasur, i varfër, i madh e
i vogël thërrasin: me gjuhë ruhet mëmëdheu, me shkolla përmirsohet kombi”.
Gjatë kësaj kohe, krahas shumë figurave të njohura e personaliteteve të mendimit
shqiptar, dhanë kontributin e tyre edhe publicistët dibranë, patriotët Dervish Hima,
Josif Bageri dhe Jashar Erebara.Në artikujt e ndryshëm të botuar nga Dervish Hima
apo në organet që drejtoi ai, vihen në dukje veç të tjerave edhe lufta për lirinë e gjuhës
dhe të shkollës shqipe.Që në vitin 1896 vjen në Dibër si qeraxhi i veshur malësor me
jakuce e qeleshe për të përhapur librat shqipe të sjella nga Rumania.Gjithashtu edhe
Josif Bageri i kushton një rëndësi të madhe hapjes së shkollave në gjuhën shqipe.Për
Josif Bagerin një problem shqetësues ishte kapërcimi i dasisë fetare. Por duke parë
se dasia fetare nuk mund të kapërcehej mekanikisht duke u bashkuar të gjithë në një
fe të vetme, Josif Bageri shprehet se e vetmja rrugë që duhet ndjekur është hapja e
shkollave në gjuhën shqipe.Edhe Jashar Erebara bën një punë të madhe nëpërmjet
artikujve në faqet e shtypit për përhapjen e shkrimit, të shkollës dhe të shkronjave
shqipe.Arsimin shqip, dĳe, kulturën e sheh si një mjet të fuqishëm për zgjimin e
ndërgjegjes kombëtare, për konsolidimin si komb dhe si një armë të fuqishme në
luftën kundër pushtuesve të huaj.
Përparimet e lëvizjes kombëtare në Dibër u panë me shqetësim të madh nga Stambolli,
i cili ndërmori masa të reja dhe bëri internime atdhetarësh.
Në pranverë të vitit 1901 u dërgua në Dibër, adjutanti i sulltanit, major Nuri Beu,
për të shqyrtuar në vend situatën. Ai solli përshëndetjen e sulltanit dhe sigurimin e
ri se sa prekupohet qeveria për mirqënien e shqiptarëve. Por ashtu siç shkruan edhe
konsulli Austro-Hungarez, Kral në Manastir, në raportin e datës 16 Mars 1903 “…
ky adjutant nuk ka tjetër detyrë veç se të spiunojë, të vëzhgoi shqiptarët, të marrë
vesht piksynimet e tyre të fshehta…”. Nuri Beu posa erdhi në Dibër urdhëroi që
të identifikoheshin shtëpitë e atyre shqiptarëve që mësonin dhe propogandonin
mesimin e gjuhës shqipe. Po në pranverën e vitit 1901 sulltani dërgoi në Dibër një
“Komision Arsimorë” me qëllim që të çelte shkolla të reja turke. Por asnjëri nuk
e përkrahu misionin e këtĳ komisioni qeveritar, megjithëse qëndroi më shumë se
një muaj e gjysëm. Nuri Beu përveç konfiskimit të librave shqipe në Dibër, i dërgoi
vazhdimisht informata Stambollit për persona të ndryshëm, midis tyre edhe për
Hamdi Ohrin, i cili u arrestua përsëri dhe më vonë u internua në vise të ndryshme të
perandorisë. Hamdi Ohri i takonte një plejade atdhetarësh të cilët të ushqyer me idetë
e zjarrta të rilindasve, sakrifikonin edhe jetën edhe familjen për interesat kombëtare.
Gazeta “Drita” e Sofjes i përcillte me vëmendje ngjarjet në Shqipëri. Ajo i kushtoi
kujdes edhe Hamdi Ohrit, duke shkruar për qëndrimin e tĳ në burgim. Në një
artikull me titull “Të këqiat që heq kombi shqiptar” në shkurt të vitit 1903 ajo
shkruan: “Hamdi beu, i cili ka 2 vjet që është mbyllur në burg prej qeverisë për së
dyti...” Në këtë artikull të gjatë e protestues, kritikohet pushteti absolut i sulltanit,
i cili me egërsi të pashoqe sillet ndaj shqiptarëve: “shqiptarët arrestohen, burgosen,
helmohen, dëbohen nga vendlindja, rrihen pa asnjë faj dhe kombit shqiptar i hidhen
hekurat në këmbë, kombit shqiptarë i ndalohet gjuha, i mbyllen shkollat. Përveç
karakterit politik dhe peshën patriotike, ky artikull me koment të redaksisë, ka
edhe një vlerë të madhe pedagogjike: “Një komp mbahet i gjallë, po të ketë gjuhë60

shkrimin e vet, ndryshe humbet, shuhet, vdiret për jetë...fenë gjithkush le ta ketë
në krahruar, po sot është koha për mëmëdhenë...kërkojmë të drejtat tona që na
janë ndaluar nga Turqia...kombin dhe mëmëdhenë tonë...padĳa e ka plakosur pa
masë! Dhe ca shkolla që janë, s’janë në gjuhën tënë, po në gjuhë të huaja: turqisht,
greqisht, sllavisht dhe llatinisht etj”. Pas një analize të hollsishme që bën artikulli
për gjendjen e mjerueshme ekonomike, politike e kulturo-arsimore në Shqipëri, më
në fund porosit që të gjithë shqiptarët të përpiqen të punojnë natë e ditë për arsimin
e popullit: “shkollat duhet të hapen më çdo qytet e më çdo fshat, që të lulëzohet
populli shqipëtar, se si xbukurohet dheu në verë me bimërat e mbleruara dhe me
lulet e lulëzuara, ashtu edhe një komp me gjuhën e vet”.
Të indinjuar nga veprimet e të dërguarit të sulltanit, në mesin e korrikut të vitit 1901,
dibranët i bënë atentat Nuri Beut në mes të pazarit të Dibrës. “Dibranët – shkruante
gazeta “Drita” e Sofjes me 30 nëntor 1901 – nuk e duruan këtë të dërguar të sulltanit
dhe e vranë me atentat... i dërguari i sulltanit... se duroi dot pushkën e shqiptarit...
të cilët vrasin e vriten përShqipërinë dhe për gjuhëne tyre”.
Kjo ngjarje dhe ringjallja e çështjes së “Reformave për Maqedoninë”, e acaruan më
tepër gjendjen në Dibër. Në dhjetor të vitit 1901, dibranët organizuan një kuvend të
posaçëm ku krahas kërkesave me karakter ekonomik dhe politik, ato shtruan edhe
kërkesa arsimore. Kuvendi kërkoi që të lejohej hapja e shkollave shqipe dhe mësimi
shqip të futej në të gjitha shkollat shtetërore. Si zakonisht Porta e Lartë e zvarriti
përgjigjen. Një gjë e tillë i revoltoi dibranët, të cilët nuk pritën më që t’u vinte leja nga
Stambolli për të hapur shkolla shqipe, por vendosën t’i hapnin vetë shkollat shqipe,
madje jo vetem në Shehër, por edhe në fshatrat e trevës.
Në sajë të veprimtarisë që kishin zhvilluar patriotët dibranë, këtu malësorët nuk
kishin mbetur prapa qytetarëve përsa i përket lëvizjes kulturore kombëtare. Dëshirën
dhe përpjekjen e dibranëve për të mësuar gjuhën shqipe na e konfirmon edhe gazeta
“Drita” e Sofjes, e 1 marsit 1902, e cila shkruante: “Dibranët qëndrojnë përballë
turqve për të mësuar shqipen”.
Përfundime
Duke i parë në tërësi përpjekjet për arsimin kombëtar në Dibër në fund të shek. XIX
dhe fillim të shek XX mund të konkludojmë se, për shkak të kushteve tepër të vështira
politike ato u zhvilluan kryesisht në forma ilegale dhe me ritme përgjithësisht të
ngadalshme.
Megjithëkëtë, të para në plan mbarëshqiptarë këto përpjekje në trevën e Dibrës ishin
masive dhe shënuan arritje të mira.
Me gjithë masat e rrepta të qeverisë turke, radhët e patriotëve dibranë u shtuan.
Lidhjet e tyre me rrethet patriotike të krahinave të tjera brenda dhe jashtë Shqipërisë
u forcuan. Lidhje të vazhdueshme u mbajtën sidomos me shoqëritë shqiptare
“Dituria” të Bukureshtit dhe “Dëshira” të Sofjes, nga vinin në Dibër abetare e libra
shqip të rilindasve.
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Edukimi i një mentaliteti të ri lidhur me zgjidhjen e konflikteve do të ishte
domosdoshmëri për familjen dhe shoqërinë e sotme shqiptare
Dr. Marta Topçiu
Universiteti “Aleksandër xhuvani”
Abstrakt
Objekti i këtĳ artikulli s’do të ishin aspakt konfliktet në nivel klasash sociale, komunitetesh,
racash apo fesh, por do të ishin ato në shoqërinë dhe familjen shqiptare. Kjo e fundit së bashku
me institucionin shkollor duhet të edukojnë një mentalitet të ri lidhur me to, duke hequr dorë
nga prirja e përgjithshme që ndaj konfliktit të mbahet qëndrim negativ. Familja sikurse dhe
shkolla duhet të korrigjojnë bindjen se konflikti është diçka e keqe që rrezikon marrëdhëniet
e mira. Krĳimi i kësaj bindjeje bën që konfliktet të krĳojnë të tjera konflikte, duke vërtetuar
se mosmarrëveshjet nuk zgjidhin asgjë. Artikulli fokusohet tek rëndësia e edukimit të një
mentaliteti të ri në zgjidhjen e problemeve, mentalitet që duhet të fillojë të kultivohet në
familje, shkollë, shoqëri ku mësohet gjithçka në raport me njerëzit.
Fjalë kyçe: edukim, mentalitet, konflikt, familje, shkollë.

Hyrje
Konflikti ka lindur bashkë me njeriun.Një situatë jetësore s’mund të përshkruhet
kurrë pa elementët konfliktualë të saj.Konflikti është i pashmangshëm.Bota ka qenë
dhe mbetet pre e një numri të madh konfliktesh që, për çdo kohë, përbëjnëpengesë
serioze në zhvillimin e njerëzimit. Si pjesë e jetës, konfliktet prodhohen nga diskutimet,
debatet midis njerëzve me ide, vlera apo nevoja të kundërta dhe shfaqen kur këta
të fundit, s’janë dakord lidhur me interesat, objektivat apo parimet e tyre.Konflikti
lidhet direkt me përplasje interesash, vlerash, aktesh apo procedurash(Bono, E.,
2007).Problemi qëndron tek mënyra e zgjidhjes së konflikteve.Zgjidhja e tyre
miqësisht kërkon komunikimin e mirë, vëmendjen ndaj tjetrit, dëgjimin real dhe
gjetjen e zgjidhjes duke u orientuar drejt paqes (Potin, I., 2008).Konflikti dhe paqja
bashkëjetojnë.Jo rrallë, momentet më intensive të paqes janë produkt i zgjidhjes së
suksesshme të konfliktit.
“Paqja nuk është mungesa e konfliktit por aftësia për t’i trajtuar konfliktet me mjete
paqësore”.Ronald Reagan
Konflikti ndërpersonal
Të ndalemi tek rasti më i zakonshëm: konflikti ndërpersonal. Kur ai shfaqet në familje,
në punë, në shkollë ne e perceptojmë atë si diçka të keqe. Ai sjell armiqësi, urrejtje,
frikë, madje dhe vuajtje.Për secilin nga ne, ekstrovertë apo të rezevuar qofshim,
situata konfliktuale është një provë e vështirë madje edhe kur e anashkalojmë apo
mundohemi të jemi të qetë në dukje.
Por a jemi vërtet në paqe?
Realisht duke mos e shprehur atë që na “vret”, duke hequr dorë nga dëshirat dhe
duke u udhëhequr nga mirësjellja ne rrezikojmë çekuilibër fizik dhe psiqik. I bëjmë
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emocionet pjesë të të pandërgjegjshmes sonë dhe më keq akoma nuk mësohemi me
trajtimin pozitiv të konflikteve nga varen mirëqenia.gëzimi për të jetuar dhe për t’u
realizuar në jetë.
Kur dikush tregohet indiferent ndaj dëshirave, interesave, vlerave tona është sikur
na thotë : ti s’je asgjë”. Kush mund ta pranojë këtë? Kur dikush nuk bie dakord me
ne, na fyen me të padrejtë, na poshtëron në një debat kjo provokon agresivitet tek ne.
Paaftësia për të reaguar do të na zemëronte me veten.
Por cilat do të ishin reagimet?
- sulmi ndaj kundërshtarit deri në mënyrë të dhunshme,
- evitimi i konfliktit duke mposhtur ndjenjat tona,
- vendosja e komunikimi me tjetrin për t’u marrë vesh, për t’u kuptuar…
Një fjalë e urtë thotë: “Nëse do paqe ia vlen të përgatisësh luftë”. Në rastin e
menaxhimit të konflikteve është e kundërta.“Nëse s’do luftën përgatit paqen”.
Prandaj varianti: vendosja e komunikimit me tjetrin për t’u marrë vesh me të; është
ragimi më konstruktiv që e orienton agresivitetin drejt vetafirmimit dhe respektit
ndaj tjetrit. Pikërisht duke plotësuar nevojat tona dhe marrë në konsideratë ato
të tjetrit arrihet pjekuria e duhur afektive. Të fitosh respektin e tjetrit, ta zbutësh
agresivitetin, të dish të negociosh do të thotë të mësosh atë më të mirën: zgjidhjen
e konfliktit pa dhunë, në mënyrë paqësore. Zgjidhja e konfliktit s’mund të bëhet në
mënyrë paqësore nga të gjithë sepse ky i fundit nuk perceptohet në të njëjtën mënyrë
nga individët për shkak të shumë faktorëve si:
- makro dhe mikromjedisi ku ata janë lindur, rritur dhe edukuar
- stereotipi, paragjykime të kultivuara nga përvojat individuale, familjare apo
sociale.
Për fat të keq, shoqëria shqiptare ndodhet në konflikte të shumta që i vĳnë nga të
gjitha anët dhe që shpesh degjenerojnë në krime të bujshme. Arrihet deri aty sa në
kronikat e zeza, kushtuar vrasjeve dhe intervistave të të afërmve të viktimave, dëgjon
thirrje për hakmarrje dhe vetëgjyqësi1. Po ashtu gjuha e ashpër dhe tejet fyese në
parlament, sulmet, etiketimet fyese ndaj jetës personale të kundërshtarit, agresiviteti
dhe dhuna verbale mes krahëve dhe figurave politike shfaqet dukshëm para gjithë
një populli pa kursyer as të rinj e fëmĳë, duke u përcjellë atyre modelin më të keq
lidhur me qëndrimin ndaj konflikteve.
Në këto kushte, kur klima e përgjithshme është konfliktuale, edukatorëve, prindërve
dhe mësuesve, u bie të përpiqen maksimalisht, të përcjellin modele paqësore
të komunikimit, të flasin e riflasin për rëndësinë e tĳ dhe zgjidhjen e konflikteve
miqësisht. Në këto kushte ata duhet të mos lodhen, të mos mërziten e të mos rreshtin
së bëri këtë gjë në mënyrë të vazhdueshme.
Pikërisht objekti i këtĳ artikulli s’do të jenë konfliktet e shoqërisë shqiptare, të
pranishme vazhdimisht dhe në faqet e gazetave, por edukimi i fëmĳëve dhe i të
rinjve në zgjidhjen dhe menaxhimin e tyre sa më paqësisht nëpërmjet komunikimit
mes palëve, edukim që s’mund ta bëjë askush më mirë se familja dhe shkolla.
Familja përballë konfliktit
Të gjitha familjet, madje edhe ato më të bashkuarat kalojnë periudha tensioni.
Ndonjëherë bëhet fjalë për mosmarrëveshje pa rëndësi, ndonjëherë për probleme
1
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reale.Por mënyra e ragimit të tyre s’është gjithmonë në proporcion me rëndësinë e
situatës.Disa familje, për më të voglin incident bëjnë të pranishme histori të vjetra,
të pashëruara. Të tjera përpiqen ta qetësojnë situatën duke mos e shuar plotësisht
zjarrin e duke ruajtur disi acarimin. Dhe pastaj të tjera që, me dëshirën për paqe
dhe atë për të mos zgjuar mëri të vjetra, preferojnë të mbyllin sytë dhe “të shkuara
të harruara”. Këto të fundit, janë familjet që mendojnë se konfliktet janë të këqia dhe
duhen evituar me çdo kusht. Mirëpo ndodh që zemërimi dhe mëritë të rishfaqen,
shpesh në një mënyrë edhe më destruktive. Idea se njerëzit që duhen nuk do jenë
kurrë në konflikt është e gabuar. Ne s’jemi gjithmonë dakord me atë që thonë apo
bëjnë të shtrenjtët tanë. Shpesh ne gjendemi në konflikt sepse duhemi.Zakonisht
s’kemi konflikte me njerëzit që nuk i duam.
Nga mënyra si familja i rregullon konfliktet varet nëse ato do të kenë efekte pozitive
apo të dëmshme në të ardhmen. Të mësosh t’i zgjidhësh mirë konfliktet do të thotë
t’i bësh më harmonike marrëdhëniet familjare. Konfliktet që prodhohen në një
ndërrmarrje familjare marrin ngjyrim më intim dhe më të thellë. Kur dy vëllezër
përfshihen në një konflikt, i çfarëdo lloji qoftë, ata i kthehen së shkuarës. Shpesh ata
i zgjidhin konfliktet me mënyrën që i zgjidhnin kur ishin fëmĳë.Prandaj ka rëndësi
familja.Ajo mund t’u mësojë anëtarëve të saj se s’është nevoja të përleshen për të
rregulluar situatën dhe se është domosdoshmëri të gjejnë mënyra për ta trajtuar dhe
larguar konfliktin.
Por konfliktet kanë edhe pjesën e tyre të mirë. Duke i shprehur pikëpamjet e
kundërta dhe duke i konfrontuar ato mund të gjenden metoda të reja edhe më të
mira. Aty ku s’ka konflikt, s’ka opinion ndryshe, s’ka mendim të pavarur.Por kujdes;
edhe pse është normale të ketë konflikte nuk jemi duke thënë se situatat konfliktuale
janë të këndshme.Konflikti shkakton stres.Sekreti është të mësojmë t’i zgjidhim ato
siç duhet.Familjet që preokupohen për këtë funksionojnë në një mjedis afektiv të
shëndetshëm.Konfliktet familjare të pazgjidhura rrezikojnë të vazhdojnë dhe të
dëmtojnë marrëdhënien midis anëtarëve të saj.Të ftosh familjarët, veçanërisht fëmĳët,
t’i konsiderojnë problemet si miq, çon drejt emancipimit, çlirimit nga mendësitë për
një familje dhe një shoqëri pa mosmarrëveshje, pa konflikte.
Prandaj parimet bazë për mënyrën e funksionimit të një shoqërie në mënyrë
produktive dhe të suksesshme individi i mëson që në familje.Këto parime zgjerohen,
krahasohen, analizohen dhe fillojnë të zbatohen pikërisht në shkollë.
Roli i shkollës në zgjidhjen e konfliktit
Shkolla ka për detyrë t’i ofrojë individit edukimin dhe njohuritë e duhura, që i
nevojiten atĳ për më tej.Rolin kryesor në marrjen e këtyre njohurive shkollore, shumë
të rëndësishme për një individ, e luan mësuesi.Ai e bënë këtë në mënyrë të organizuar
dhe institucionale.Në mjediset shkollore ka konflikte nga më të ndryshmet.Ato
mund të jenë midis nxënësve dhe mësuesve,midis djemve dhe vajzave, midis vetë
vajzave apo vetë djemve.Nuk mund të kuptohet shkolla pa nxënësit dhe mësuesit,
pa harmoninë dhe divergjencat midis tyre.
Këto konflikte vĳnë për motive të ndryshme duke filluar nga: thashethemet, shakatë
e tepruara, paragjykimet për origjinën, veshjen, sjelljen etj. Ka edhe mësues, të cilët
të pakualifikuar sa duhet në lëndët përkatësepërpiqen t’u imponojnë autoritetin e
tyre nxënësve duke u përfshirë në konflikte me ta. Ky imponim bëhet shkak për
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mosmarrëveshje. Mësuesi e fiton autoritetin me sjelljen dhe qëndrimin e tĳ në
klasë.Një mësues i aftë profesionalisht dhe i formuar psikologjikisht di t’i trajtojë
nxënësit në mënyrë bashkëkohore sipas veçorive individuale të zhvillimit moshor
dhe situatave rastësore. Autoriteti i diktuar krĳon probleme konflikte (Dervishi,
Z.,2005). Konformiteti është sjellja që përputhet me normat e vendosura të një grupi
ose shoqërie (Giddens, A.,2007).
Të ndërmjetësosh në jetën e shkollës, dhe veçanërisht, të menaxhosh mosmarrëveshjet
dhe konfliktet që ndodhin mes grupmoshave shkollore, do të thotë të luash më shumë
se rolin e mësimdhënësit duke ofruar shprehi jetësore, që i ndihmojnë nxënësit të
menaxhojnë jetën e tyre individuale dhe atë në grup.
Në kushtet kur shkolla funksionon në “shoqërinë e hapur”, shoqëri e cila priret
të udhëhiqet sipas parimit “të gjithë kanë të drejtë” shkolla ka për detyrë t’i ofrojë
nxënësit thellësisht dhe qëllimshëm përmasën sociale, atë të mbĳetesës së individit
në kushtet e kësaj shoqërie. Mënyra se si çdo individ e kupton dhe përcjell tek vetja
këtë parim që udhëheq “shoqërinë e hapur”, bën që kjo e fundit të zhvillohet përmes
mosmarrëveshjeve, konflikteve dhe përmes procesit të ndërmjetësimit. Ky proces
ndërmjetësimi duhet t’u japëtë rinjve mesazhin se konfliktet janë pjesë e rritjes së
individit dhe grupit ku ai bën pjesë. Prandaj duhet dëshmuar pjekuri dhe arsyetim
i drejtë.
Krĳimi i mjedisit jokonfliktual
Si mund të kontribuojmë në krĳimin e një mjedisi jokonfliktual?Fëmĳët i zgjidhin
shpesh konfliktet e tyre nëpërmjet britmash, të qarash, grushtash sepse s’njohin
mënyra të tjera.Pikërisht për këtë u duhet mësuar t’i rregullojnë konfliktet në mënyrë
paqësore. Nëse do të punonim fort me fëmĳën për ta bërë një të rritur mëndjehapur,
për ta mësuar t’i zgjidhë konfliktet në mënyrën e duhur, nga konfliktet s’do të kishte
të mundur (Thiriet,J-F., 2014).Kjo kërkon kohë dhe energji nga i rrituri.Sa më social
të jetë një fëmĳë aq më tepër e afrojnë shokët. Që në moshën 2 vjeç fëmĳët mund të
udhëhiqen për të ndrequr konfliktet në mënyrë paqësore.
Kur ata përfshihen në një konflikt është mirë:
- t’u afrohemi shpejt e me qetësi për t’u treguar mosaprovimin tonë lidhur me situatën
- të njohim emocionet e përjetura nga ta në këtë konflikt dhe t’u kërkojmë çfarë ka
ndodhur, si ka filluar mosmarrëveshja
- ta riformulojmë problemin, situatën, të shohim zgjidhjet e mundshme dhe të
aplikojmë atë më të përshtatshmen
-t’i lavdërojmë ata për përpjekjet dhe t’i inkurajojmë për të vepruar gjithmonë në
këtë mënyrë.
U duhet treguar fëmĳëve se zgjidhja e konflikteve nuk konsiston, me çdo kusht,
në evitimin e tyre.U duhet shpjeguar po ashtu se qëndrimi pozitiv ndaj zgjidhjes
së tyre, ndihmon në krĳimin e lidhjeve solide kudo; në familje, shkollë, punë. Të
mësosh të zgjidhësh konfliktet në mënyrë paqësore është një kompetencë sociale e
rëndësishme që fëmĳët do ta përdorin gjatë gjithë jetës. Mjetet që të rriturit përdorin
për të administruar konfliktet e fëmĳëve kanë efekte të fuqishme në sjelljet e këtyre
të fundit. Prindërit, mësuesit mund t’i ndihmojnë fëmĳët ta shohin konfliktin si një
problem që mund të zgjidhet nëpërmjet kuptimit të dy pikpamjeve dhe gjetjes së
një zgjidhjeje lidhur me to. Kur vetë prindërit, mësuesit imponojnë një zgjidhje,
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rezultati është i sigurt, madje brenda një kohe të shkurtër, por s’janë marrë në
konsideratë opinionet e fëmĳëve, nxënësve. Në fakt, këta të fundit duhen ndihmuar,
orientuar për të dhënë kontributin e tyre në zgjidhjen e problemeve. Vetëm kështu
ata do të përfitojnë kompetencat e nevojshme dhe efikase për ti zgjidhur sa më mirë
konfliktet më vonë. Deri sa fëmĳët të zhvillojnë kompetencat e tyre për menaxhimin
e konflikteve në mënyrë efikase, pjesa më e madhe e tyre kanë nevojë për orintimin
dhe ndihmën e të rriturve.
Që nga mosha tre vjeçare ekziston mundësia që qetësisht t’i udhëheqim fëmĳët t’i
zgjidhin vetë konfliktet. Aftësitë e fëmĳëve zhvillohen nëpërmjet praktikës, prandaj
ata kanë nevojë fillimisht për ndihmën tone. Me kalimin e kohës ata do të zhvillojnë
shkathtësitë e tyre në zgjidhjen e konflikteve. Disa situata apo konflikte të vështira për
t’u ndrequr do të kenë gjithsesi nevojë për ndërhyrjen tonë. Me të zhvilluar aftësitë e
duhura, fëmĳët do të jenë të aftë vetë të reflektojnë siç duhet ndaj mosmarrëveshjeve
apo kontradiktave të jetës së përditshme.
Është e rëndësishme që prindër dhe mësues të kenë kërkesa të njëjta në orientimin
e fëmĳëve, adoleshentëve apo të rinjve drejt menaxhimit të konfliktit në mënyrë
miqësore dhe pozitive.Për këtë prindër, mësues, anëtarë të komunitetit duhet
të ndërgjegjsohen lidhur me rolin e tyre në edukimin, formimin dhe pasurimin e
eksperiencave të fëmĳëve në lidhje me komunikimin.
Të punojmë të gjithë sëbashku për të krĳuar një mjedis ku mosmarrëveshjet të mos
degjenerojnë në konflikte të ashpra!
Kur lidhjet tona ndërtohen mbi besimin, respektin dhe mbi zgjidhjet krative të
problemeve ne u japim të rinjve shembullin e duhur në krĳimin e një mjedisi
familjar apo shkollor të hapur dhe human. Një mjedis i tillë ndihmon në mënyrë
të konsiderueshme në zgjidhen e konflikteve shpejt dhe me paanësi si edhe shmang
degjenerimin e tyre. Në një ambient të tillë, njerëzit ndihen të mirëpritur, të vlerësuar
dhe të sigurt. Ata dëshmojnë respekt për njëri-tjetrin dhe ndërgjegjësohen përrolin
që duhet luajtur në kërkimin e zgjidhjeve.
Edhe pse mësuesit apo prindërit kanë opinionet, pikëpamjet e tyre ata kanë një interes
dhe një objektiv të përbashkët: të edukojnë në mënyrën më të mirë të mundshme!
Është e rëndësishme që mësuesit t’i njohin dhe respektojnë avantazhet e bashkëpunimit
me prindërit të cilët mund të ushtrojnë ndikim të madh në mjedisin shkollor. George
J. Michel në librin e tĳ të titulluar “Building Schools” pranon se sjellja, suksesi dhe
disiplina e nxënësve mund të përmirësohet në mënyrë të vazhdueshme kur prindërit
marrin pjesë në vendimet që merr shkolla, madje ai arrin në përfunimin se rezultatet
e nxënësve, në të gjitha drejtimet, përmirësohen duke përfshirë prindërit dhe duke
punuar me ta.
Prandaj prindër dhe mësues duhet t’u mësojnë adoleshentëve, të rinjve se:
• konflikti s’është as i mirë e as i keq
• konflikti s’është domosdoshmërisht dukuri negative
• konflikti mund të sjellë rezultate të mira ose pasoja negative të tejskajshme
• konflikti mund të sjellë diskriminime gjinore, racore, fetare madje edhe tronditje të
karakterit global apo luftëra
• mungesa e tolerancës dhe frymës së bashkëpunimit sjell vetëm acarime
• gjithkush do të dridhej kur të shihte se si një zënkë, në dukje banale, do të
përfundonte në një krim që i merr jetën një adoleshenti apo të riu.
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Kjo e fundit ka ndodhur jo rrallë në shoqërinë tonë duke marrë një jetë dhe duke na
lënë një mesazh:T’i vlerësojmë konfliktet dhe të pajtohemi me zgjidhjen e tyre në
mënyrë paqësore.
Për këtë duhen mësuar të rinjtë të:
- bashkëpunojnë duke besuar, ndihmuar dhe ndarë gjithçka me njëri-tjetrin
- komunikojnë mes tyre me kujdes dhe në mënyrë korrekte
- mësohen të respektojnë dhe të vlerësojnë ndryshimet ndërmjet individëve
- kuptojnë paragjykimin, shkaqet dhe mënyrat e veprimit e të shfaqjes së tĳ
- shprehin pozitivisht emocionet duke i kontrolluar ndjenjat
- të sillen ndaj konfliktit në mënyrë krĳuese.
Kur prindërit dhe edukatorët i ndihmojnë adoleshentët, fëmĳët, të rinjtënë zgjidhjen
e konflikteve këta të fundit bëhen më tëndjeshëm ndaj nevojave dhe ndjenjave të të
tjerëve.Kur fëmĳët mësojnë t’i zgjidhin konfliktet në mënyrën e duhur zhvillojnë
në të njëjtën kohë besimin në vetvete duke u bërë tëdobishëm për familjen dhe
shoqërinë në të cilën jetojnë.
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Abstrakt
Artikulli ka për qëllim të nxjerrë në pah elementët kryesorë që influencojnë në transformimin
e adoleshentit në një të rritur.Kjo trajektore duhet të udhëhiqet domosdoshmërisht nga
modele orientuese që mund të përcillen nga familja, shkolla, shoqëria. Për më tepër ai
synon të paraqesë domosdoshmërinë e marrjes sa më shpejt, nga ana e adoleshentit, të një
informacioni të mjaftueshëm, për të lehtësuar shndrrimin e tĳ në një të rritur me maturinë,
përgjegjshmërinë dhe kompetencat prindërore. Gjithsesi ky transfomim ka vështirësitë e veta.
Për vetë problemet që kalon shoqëria shqiptare, në shumicën e rasteve, të rinjtë shkojnë përtej
kufijve normalë të këtĳ stadi moshor, pa pasur ende pavarësinë e një të rrituri.
Fjalë kyçe: orientim, adoleshent, i rritur, familje, shoqëri.

Hyrje
Të bëhesh “i rritur” është sfidë! Mosha 14 deri 24vjeç është një periudhëplot mundësi
e rreziqe për fëmĳët dhe prindërit.Këta të fundit duhet të jenë të pranishëm në jetën
e fëmĳëve të tyre duke i mësuar të marrin në dorëkontrollin e saj.Ndodh që edhe
fëmĳët model tëçoroditen në adoleshencë. Akoma më keq ata me probleme qëua
vështirësojnë detyrën prindërve edhe më shumë.Prindërit i duan fëmĳët dhe bëjnë
gjithçka për t’i shpëtuar nga provate vështira në jetë.Ata dëshirojnë fëmĳë të pjekur,
të përgjegjshëm që administrojnë sjelljen e tyre dhe krĳojnë lidhje të qëndrueshme
me të tjerët.Kjo gjë s’është gjithmonë e lehtë.
“Midis prindërve dhe adoleshentëve është një histori e gjatësepse:
vetëadoleshenca zgjat,
është vazhdim i fëmĳërisë së adoleshentit
ështëvazhdim i historisë familjare të secilit nga dy prindërit e tĳ.
Pra histori qëpërsëritet, ripërsëritet dhe shtyn caqet e dikurshëm.(Patrice HUERRE,
Laurent RENARD 2005)
Laurent Renard1dhe Patrice Huerre2na kujtojnë se në çdo kohë ka qenë e vështirë
të jesh prind adoleshenti por sot shqetësimi i të rriturve ndaj adoleshentëve
është amplifikuar edhe mëpër shkak tëevolucionit tëshoqërisë, të familjes si edhe
tëshpejtësisë marramendëse tëprogreseve teknologjike. Konfliktet, qofshin ato
midis brezave, kulturave apo eksperiencave theksojnë në mënyrë të paevitueshme
diferencat dhe nxjerrin në pah përkatësinëe çdo brezi.Prindërit që jetojnë aktualisht
këtë etapë dëshmojnë se kalimi drejt moshës adulte nuk bëhet në mënyrë progresive
dhe konstante por shpesh ecet dy hapa para, njëprapa. Çdo fëmĳë arrin pjekurinë
mendore, fizike, sociale sipas mënyrës së vet.Për këtë arsye është domosdoshmëri
1
2

Laurent Renard, psikiatër i fëmijëve dhe adoleshentëve.
Patrice Huerre, psikiatër i fëmijëve, specialist i adoleshentëve .
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vendosja e një komunikimi sa më të mirë prind-fëmĳë. Por asgjë s’është e garantuar.
Rezultati nuk varet vetëm nga prindërit.E vetmja gjë që u takon atyre është të bëjnë
më të mirën e mundshme.
Adoleshenca
Adoleshenca është periudha e rritjes dhe zhvillimit human midis fëmĳërisë dhe
moshës adulte.Ajo paraqet një periudhë tranzicioni kritik në jetë dhe karakterizohet
nga një ritëm i rëndësishëm rritjeje dhe ndryshimi që është më i lartë vetëm në
fëmĳërinë e hershme.Proceset biologjike kushtëzojnë aspekte të shumta të kësaj
rritjeje dhe të këtĳ zhvillimi.Shfaqja e pubertetit është shenjë e rëndësishme e kalimit
nga fëmĳëria në adoleshencë.
Përcaktuesit biologjikë të adoleshencës janë universalë; por kohëzgjatja dhe
karakteristikat e kësaj periudhe ndryshojnë në kohë, në varësi të kulturave dhe
situatave socio-ekonomike. Në shekullin e fundit janë vënë re ndryshime të shumta
të kësaj periudhe moshore të cilat lidhen me shfaqjen e parakohshme të pubertetit,
moshën më të madhe për t’u martuar, urbanizimin, komunikimin në nivel botëror
dhe zhvillimin e qëndrimeve apo sjelljeve seksuale.Thuhet që është mosha më e bukur
e jetës, dhe shpesh është kështu.Thuhet qëështë mosha më e trazuar nga shqetësimi,
revolta, shkeljet ligjore, nevoja për identitet apo utopi dhe kjo është mëse e vërtetë.
Eksperiencat kryesore të adoleshentëve në planin e zhvillimit
Adoleshenca është një periudhë përgatitjeje për moshën adulte gjatë së cilës kanë vend
etapa kyçe të zhvillimit. Përveç maturimit fizik dhe seksual, në këtë stad moshor kërkohet
pavarësi sociale, ekonomikedhe flitetpër zhvillim të identitetit dhe kompetencave tëtë
rriturit. Ky stad dallon edhe për aftësinë e të menduarit abstrakt. Nëse adoleshenca është
një moment i veçantërritjeje dhe zhvillimi,ajo është po ashtu një moment ku risqet janë
tëpranishme dhe ku konteksti social ka ndikim përcaktues.
Shumë adoleshentë duhet t’u bëjnë ballë presioneve.Ata nxiten të konsumojnë alkool, të
pinë duhan, tëpërdorin droga, të kenë marrëdhënie seksuale në moshë të parakohshme
çka i ekspozon para një rreziku të lartë traumash të vullnetshme apo të pavullnetshme,
shtatzanish të padëshiruara dhe infeksionesh seksualisht të transmetueshme.Shumëmes
tyre njohin po ashtu probleme të shumta të shëndetit mendor apo të përshtatjes
individuale.Mënyrat e të sjellurit gjatë këtĳ procesi, të tilla si konsumimi ose moskonsumimi i drogave, mbrojtja apo mosmbrojtja gjatë marrëdhënieve seksuale mund të
kenë efekte pozitive ose negative mbi shëndetin dhe mirëqenien e tyre për një kohë të
gjatë.Prandaj ndikimi i të rriturve në këtëstad mund të jetë vendimtar.
Adoleshentët dallojnë nga të rinjtë dhe të rriturit.Në mënyrë të veçantë ata nuk janë
plotësisht të aftë tëzbërthejnëkoncepte komplekse, të kuptojnë pasojat e sjelljeve
të tyre, apo të ndiejnëshkallën e përgjegjësisë lidhur me marrjen e vendimeve
nëaspektin shëndetsor, përfshirë aty edhe sjelljet seksuale.Ky qëndrim mund t’i
bëjëtejet vulnerabël ndaj shfrytëzimit seksual apo sjelljeve me rrezikshmëri të lartë.
Kultura dhe organizimi i adoleshentëve
Pjekuria më e madhe seksuale dhe vështirësitë në realizimin profesional të të
rinjve bëjnë që endeku mes pjekurisë seksuale dhe asaj sociale të thellohet.Kultura
70

adoleshente zhvillohet përmes librash, filmash, muzikës, gjuhëve, veshjes; gjurmë të
të cilave sheh kudo ku ka adoleshentë.Për vajzat dhe djemtë, grupi i të ngjashmëve
është përcaktues. Sëbashku ata ndajnë vlera, norma, mirënjohje,dashuri, shqetësime,
problemeapo pasione. Ky grup vepron si një vend ku mësohen aftësi dhe shkathtësi
sociale dhe shërben më së miri si suport i përpjekjeve të tyre për emancipim.
Djemtë e përdorin atëpër të vendosur një farë distance me familjen ndërsa vajzat
e konsiderojnësi një vend kontakti afektiv duke qenë se e preferojnë më pak
autonominë ndaj familjes. Në adoleshencë besimi reciprok ështëkusht për miqësi.
Për adoleshentët kjo e fundit do të thotësinqeritet, ndershmëri, besim.
Adoleshenca, fenomen individual, social apo kulturor?
Me sa duket të treja njëkohësisht. Ta njohësh veten dhe ta pranosh në një trup të ri të
pajisur me një seksualitet është individuale. Të jesh i detyruar të modifikosh raportet
me prindërit është familjare dhe sociale. Të evoluosh në shoqëri duke qenë nga sot e
tutje një burrë apo një grua ështëkulturore.
Adoleshenca i përket gjithë familjes: kur fëmĳa bëhet adoleshent, prindërit e tĳ
s’mund t’ia plotësojnë të gjitha dëshirat. Adoleshenti fillon ta kërkojë kënaqësinë
jashtë familjes.Për këtë ekziston një papajtueshmëri themelore midis familjes dhe
adoleshentit.Familja mendon që ekuilibri i arriturbrenda saj duhet, me çdo kusht,
të ruhet. Por adoleshenti, me një “un” tëribiologjik,i rrëmbyer nga ndryshimet,
risitë, zbulimet, nuk e duron dot këtë ekuilibër madje e konsideron shpesh atë si një
zgjedhë të vërtetë.
Por a ështëdomosdoshmërishtadoleshenti në konflikt me familjen? Si sillen prindërit
në këtë rast?
Disa adoleshentë e konsiderojnë familjen si një vend mbrojtës dhe shpesh
komunikojnëshumë mirë me prindërit. Ky mirëkuptim është një ndër faktorët
kryesorë të kënaqësisë së tyre. Për ta prindërit janënjerëzit me të cilët duhet folur
për problemete përditshme.Por shumica eadoleshentëve nuk e kanë këtëdëshirë.Ata
preferojnë t’u hapen shokëve të tyre.S’ka asgjë racionale, por paradoksi është pjesë e
adoleshencës.Sot, për mjaft adoleshentë, raportet familjare janë të këndshme, fluide
dhe kontradiktore.Megjithatëduhet theksuar se janë të rrallë prindërit që refuzojnë
të gjitha kërkesat e adoleshentëve pa negociuar më parë me ta.
Adoleshenca shënon kalimin nga bregui fëmĳërisë në atë të të rriturit. Hyrja në
moshëne rritur fillon me fundin e adoleshencës.Në këtë moment adoleshenti kupton
se s’është më fëmĳëpor as i rritur.Ai nuk di çfarë është realisht dhe ku kërkon të
shkojë sëbashku me problemet e veta. Në fakt, cilado qofte origjina e problemeve
të adoleshentit dhe manifestimet e tyre, duhet energji e brendshme dhe kushte të
favorshme që të realizohet kalimi i vështirë nga adoleshenca tek mosha e rritur.
Kur fillon mosha e rritur?Me çfarë përkon ajo?
Me atë që quhet moshë madhore?Me studimet e larta?Me hyrjen në punë?Me
martesën apo largimin nga prindërit?
Cfarë të bën të rritur?
Kush e përcakton hyrjen nëkëtë moshë?
Nëse kalimi nga fëmĳëria në adoleshencë ështënjë kalim i qartëme eksperiencat
sekrete, trupine ndryshuar, apo marrëdhëniet e tronditura, kalimi në moshën adulte
është më i pasigurt sidomos kur bëhet krahasimi me të shkuarën.Nëse mosha e hyrjes
në adoleshencë është pranuar në mënyrë konsensuale, çështja e daljes prej saj apo
e hyrjes në moshën e rritur mbetet e diskutueshme, veçanërisht në epokën e sotme.
Vështirësitë e kalimit në moshën adulte
Të jesh i rritur do të thotë të pranosh limitet
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Rregulli i fëmjërisëështë“pushteti i plotë”: fëmĳa e beson veten “të “gjithfuqishëm”.
Nëse e them këtë, nëse e dua këtë, kjo do të bëhet, mendon ai.Por duke u rritur, duke
shkuar drejt moshës adulte, zbulohet që s’mjafton të duash diçka që kjo të realizohet.
Zbulohen limitet.
Të jesh i rritur do të thotë të pranosh ralitetin, të pranosh që nuk je superhero.
I riu, në këtë tranzicion, duhet të pranojë ralitete që do t’i imponohen dhe qëshpesh
janëtë ndryshme nga ato tëuniversit të tĳ fëmĳëror. (familja e tĳ, miqtë, bota e tĳ). I
duhet të përballet me to për të avancuar. Adoleshenti e katë vështirë ta pranojë këtë,
ai s’e pranon dot të mos jetëi gjithfuqishëm.
Të jesh i rritur do të thotë të jesh autonom
Një tjetër element i rëndësishëm ështëjo pavarësia (sepse jemi qenie sociale të
pavarura nga njëra tjetra), por autonomia në raport me prindërit. Sikurse shprehet
Françoise Dolto3adoleshenti bëhet i rritur kur shqetësimet, brengat e prindërve
s’kanë më efekte frenuese tek ai”. Domethënë kur ai vepron lirshëm, pa frikën se
kjo do i shqetësojë prindërit. Ky i rritur nuk është më i nënshtruar ndaj autoritetit
prindëror, aimbetet djali apo vajza, por s’është më “fëmĳa” e tyre në kuptimin e
termit, “in-fans, ai që nuk ka fjalë”.
Për të rriturin është esenciale autonomia e të menduarit
Të jesh autonoms’do të thotë vetëm të jetosh e t’ia dalësh me punën tënde.Mbi të
gjitha, të jesh autonom do të thotë: të jesh i lirë mendërisht. Autonomia e të menduarit
ka të bëjë me lirinë e të vepruarit, jodomosdoshmërisht në kundërshtim me familjen,
por ndryshe: të gjesh mënyrën tënde për të organizuar kohën dhe shfaqur vlerat e
tua, të kesh mënyrën tënde të bashkëpunimit me miqtë, të kesh mënyrën tëndë për ta
organizuar jetën duke u projektuar në të ardhmen si i rritur qëpërparon.Të mendosh
për jetën siçe dëshiron: të martohesh, të krĳosh familje, të rrish beqar apo të kesh
tëtjera kërkesa të veçanta…
Të jesh i rritur s’është çështje moshe por experience dhe pavarësie.Nuk është trupi
që bën dallimin, më pak akoma normat dhe ritet kolektive si ato të gjyshërve
dhe stërgjyshërve tanë. Më shumë se një tranzicion,i rritur do të thotë aventurë
paradoksale: je më i lirë të investosh në jetë sipas mënyrës tënde. I lirëpor përballë
shumë vështirësish e përgjegjësish.Në realitetin e sotëm kur kushtet ekonomike po
bëhen të pasigurta madje të paqëndrueshme hyrja në moshën adulte është më e
vonshme, jeta adulte më e pasigurtpër shkak edhe të mosstabilitetit bashkëshortor
apo papunësisë, ndërsa ambicja për realizim personal është më e fortë se kurrë.
Si në të gjitha moshat,edhe kriza nëmoshën adulte s’ka të bëjë me zhdukjen e saj
por me vështirësinë e të qenit i rritur.Sot konstatohet një “zgjatje e rinisë” si rezultat
i zgjatjes së shkollimit dhe aksesit në një jetë aktive stabël më të vontë. Nëse kalimi
në jetën adulte është kthyer në një objekt kërkimi, kjo vjen pikërisht sepse ky
tranzicion ka pësuar modifikime tëkonsiderueshme.Këto modifikime shoqërohen
me brishtësinë, pasigurinëprofesionale të të rinjve dhe për pasojë me varësinë e tyre
nga familja për një kohë më të gjatë.
Në këto kushte prindërit shihen në një pozicion të dyfishtë: i duan fëmĳët të rritur
por s’i trajtojnë gjithmonë sitë tillë. Ekspertët e kuptojnëkëtë pozicionpor nuk e
justifikojnëatë. E vërteta është se sa mëtë pranishëm emocionalisht dhe materialisht
prindërit ndaj të riut, aq më të pakta shanset e këtĳ të fundit për të ndërtuar
prindin brenda tĳ(Anne-Catherine Pernot-Masson, 2010).I rrethuar me përkujdesje
prindërore, i pa ekspozuar ndaj risqeve normale të kësaj periudhe i riu bëhet më
vulnerabël nëvend që të aftësohet për t’ia dalë mbanë në çdo situatë, për të bërë
3
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zgjedhjet e duhura në çdo moment, për të zhvilluar mendimin e pavarur dhe për
të respektuar veten apo të tjerët. Ai nuk mund të njohëkonturetesenciale të nocionit
“përgjegjësi” qëe ndihmojnëatë (Patrice Huerre, 2006):
tëkujdeset për veten pa harruar të tjerët,
të vlerësojë aftësitë e tĳ pa harruar limitet
të bëjë kompromise pa harruar realitetin ku jeton.
Përfundime
Shpesh prindërits’janë të sigurt nëse mbështetja qëi kanë dhënë fëmĳës nëecurinëdrejt
të rriturit ka qenë apo jo efikase. Pakënaqësinë ndaj tĳ ata e shprehin duke thënë:
• duhet tëjetë i zoti ta bëjëvetë këtë
• unë s’i besoj atĳ
• nëse s’i marr unë gjërat në dorë, ai s’ia del mbanë, do të jetë një katastrofë
• jam i trishtuar, i zemëruar, marrëdhënia jonëështë dëmtuar
• kur kisha moshën e tĳ ...
Për t’i kaluar vështirësitë dhe për ta pasur ndërgjegjen e qetë gjatë këtĳ tranzicioni,
vetë prindërit duhet të mësohën:
•
ta perceptojnë fëmĳën si të rritur dhe ta trajtojnë si të tillë
•
të pranojnë nevojën e tĳ për komunikim me prindin si “i rrituri me të rriturin”
•
ta ndihmojnëtë zhvillojë, ushtrojë shpirtin kritik dhe aftësinë e të menduarit
abstrakt
Ky edukim bëhet duke i ofruar fëmĳës dashuri por edhe duke ivendosur kufij. Për më
tepër kjo arrihet duke e mësuar atëtë mendojë mirë para se të veprojë. Të menduarit
thellëështëcillësia esenciale dhe problemi kryesor i këtĳ stadi zhvillimi.
•
I rritur do të thotë: ilire i arsyeshëm,i përgjegjshëm!
I rritur do të thotë të heqësh dorë nga lumturia sidomos nga ajo qëke ëndërruar
në moshën 16- vjeçare dhe qës’e beson mëpër veten dhe bashkëmoshatarët. Por
nëse ke fëmĳës’mund të mos e mendosh dheshpresosh për ta.Ky paradoksështë i
bukur. Është pjesë e marrëzisë, e pasionit të të rriturit.Është pjesë e fëmĳërisësë të
rrituritqëështë ende aty por e projektuar tek njëqenie tjetër, tek fëmĳa yt i cili do
tërritet e do të ketë fëmĳë. Gjithçka vazhdon. Gjithçka do të vazhdojë pavarësisht
vështirësive (André Comte-Sponville, 2005).
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On unlawful deprivation of liberty (Article 110 of the Criminal Code)
Mirela Kostaqi
Introduction
Enlightenment and revolution that characterized Europe in the late XVIII-th century
until the mid XIX-th century, characterized by restriction of the power of Dominus,
was also associated with the flourishing of civil society that placed emphasis on
individual and human fundamental freedoms.
A new era was born, where freedom of the individual was considered as an
independent value that should be protected.
Individual freedom is a basic condition to be generally enjoyed by every human
being. The deprivation from this basic right may cause direct and indirect eﬀects
regarding the right to enjoy many other individual rights, ranging from the right to
family and private life to the rights of freedom of assembly, association, expression,
and further on, with the right to free movement. The “right to freedom and security”1
is a unique right as this expression should be interpreted as a whole. “Security of the
person” must be understood in the context of physical liberty.
Following this concept, the lawmaker provided the oﬀense of “unlawful deprivation
of liberty” in the Criminal Codes of 1928, 1952, 1977, and also in the existing criminal
code.
Upon the decree of 3 June 1927, A. Zogu adopted the Albanian criminal code together
with the law on application of the Criminal Code. These two acts entered into force
on the first of January 1928. The new Criminal Code consisted of 561 articles and was
divided into three parts.
The group of “criminal oﬀences against individual liberty” was provided for in
“Chapter III”, starting with Article 161 which provided that “Any person, who
places another person into a detention condition or other similar situations, shall
be severely sentenced by twelve to twenty years of imprisonment”. The same logic
is followed by article 162 of this Criminal Code providing that “any person, who
illegally deprives any other person of personal liberty, shall be subject to severe
punishment of imprisonment from one month to 5 years and a heavy fine of up to
1000 golden francs”.
This is an initial but safe step towards establishment of legal provisions of “unlawful
deprivation of liberty.” In contrast to current provision, the above law does not cite
forms and modalities of the commission of this criminal oﬀense, such as detention
or isolation.
Article 162 continues with the specified forms of this criminal oﬀense “Any person,
who illegally deprives another person of personal liberties, shall be subject to severe
punishment by one month to five years of imprisonment and a fine up to 1000 golden
francs”.
If the defendant, when committing the criminal oﬀence, uses intimidations, tortures,
frauds, or commits the criminal oﬀence for purposes of revenge or illegal profits, or
for malicious religious excuses, or forces a person to join a military service outside
1
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the country, shall be subject to severe punishments from three to eight years of
imprisonment and a fine from 500 to 3000 golden francs.
If this criminal oﬀence is committed against any of the parents or the spouse or
against a member of the legislative chambers, or against a State employee because
of his job position, or when the person himself or his health or wealth are seriously
injured or damaged by the criminal oﬀence, the defendant shall be subject to serious
punishment from 5 to 15 years of imprisonment and a fine from 1000 to 5000 golden
francs.
The punishment is remitted by one sixth up to half, when the defendant at his own
free will releases the person under detention/isolation before the initiation of any
prosecution actions, before any objectives are reached and before any injuries or
damages are caused”.2
The Criminal Code of 1952 has provided for the unlawful deprivation of liberty by
Article 169 with the provision stating that “unlawful deprivation of personal liberty,
committed by an individual, is sentenced: “by correctional labor or imprisonment
up to two years”.
If this criminal oﬀence causes risk to the life and health of the aggrieved party or
causes physical suﬀering, it is sentenced: “by up to five years of imprisonment.3
Compared to the Criminal Code of 1928, which legal definition of this criminal
oﬀence did not mention the modus operandi of these type of oﬀences (for example,
detention or isolation), the Criminal Code of 1952 is introduced in the form of illegal
prevention of people to freely move within the country at their own will.4
According to this Code, the figure of the criminal oﬀence of “unlawful deprivation
of freedom” could be committed in two forms: The simple form, which could be
committed only with “unlawful deprivations of personal liberty” and the qualified
form, which could be committed in cases when the life or health are in danger or
when physical suﬀering is caused.
Compared to the Criminal Code of 1928, the latter code is more complete because it
includes specific cases of actions for profit purposes, for religious reasons or when
the persons were targeted to join foreign military services abroad etc.
In the Criminal Code of 1977, the criminal oﬀence of “unlawful deprivation of liberty”
is provided by Chapter IV, Section II, Article 94:
“Unlawful deprivation of freedom at the expense of some people, or when risking
the life and health of persons or causing physical suﬀering, shall be sentenced by up
to five years of imprisonment.5
For the first time, the “unlawful deprivation of liberty” is considered as a criminal
oﬀense by article 181 of this Code, where: “Unlawful deprivation of liberty of a
person is sentenced by correctional labor or up to one year of imprisonment.”6
For the existence of this criminal oﬀense, the lawmaker required some specific
consequences to occur, such as the oﬀense was committed against several persons;
physical suﬀering was caused etc. The lawmaker did not consider cases of
psychological violence as a result of this oﬀense.
Unlike the Criminal Codes of 1928 and 1952, the Criminal Code of 1977 considered
Albanian Criminal Code, Publishing House “Dielli”, 1929, p.87.
Criminal Code of 1952, pg.87.
4
Commentary of the Criminal Code of RPS of Albania, special chapter, volume II, Tirana, 1964, p.180-181.
5
Criminal Code of 1977. p. 47.
6
Criminal Code of 1977. p. 80.
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this criminal oﬀence an easier form of oﬀence, giving the form of a contravention.
This is obviously associated with a light term of punishment, only one year of
imprisonment. Despite the levels of this oﬀense, conditio cine qua non was the fact
that the action taken was deemed illegal.
In the Criminal Code of 1996, the criminal oﬀence of “unlawful deprivation of
liberty” is provided for by Article 110, where: “unlawful deprivation of someone’s
liberty constitutes a criminal oﬀense and is sentenced by a fine or by up to one year
of imprisonment.
If this criminal oﬀence endangers life or is accompanied by serious physical suﬀering,
the sentence shall be up to five years of imprisonment.7
Compared to the Criminal Code of 1977, we see that the consequences of committing
this crime are reduced; this crime must be now accompanied by severe physical
suﬀering or must have risked the life of the person.
The fact we encounter in the same article, namely Article 110, contravention and
criminal oﬀence of unlawful deprivation of liberty is a new aspect to be taken into
account.
The second paragraph of Article 110 is amended by Law No. 8733, dated 24.01.2001
which provides that: “unlawful deprivation of liberty of a person constitutes a
criminal oﬀense and is sentenced by fine or up to one year of imprisonment.
If this criminal oﬀence is accompanied by serious physical suﬀering, when committed
in complicity, when carried out against several persons, or when committed more
than once, is sentenced by three to seven years of imprisonment.”8
With the changes brought by Law no. 8733, the consequence of the criminal oﬀense is
added in the second paragraph by providing in addition to the existing forms, other
forms such as the complicity against several persons or recidivism of the criminal
oﬀence more than once, which are associated with the change of the punishment
terms. Now, the punishment terms under the second paragraph are not “up to five
years of imprisonment” but “from three to seven years of imprisonment.”
As mentioned above, the overall social development created new standards of
criminal behavior aﬀecting the individual liberties. Despite the evolution of society,
the criminal oﬀense of “unlawful deprivation of liberty” has been subjected to
reduction since the criminalization of this oﬀense.
Analysis of the figure of criminal oﬀense
Unlawful deprivation of liberty of a person constitutes a contravention/ criminal
oﬀense and is sentenced by fine or by one year of imprisonment.
If this criminal oﬀence is associated with serious physical suﬀerings, when committed
in complicity, carried out against several persons, or committed more than once, it is
sentenced by three to seven years of imprisonment.
The subject of criminal oﬀenses are the legal relations established to ensure personal
freedom, free movement of persons enshrined in the Constitution and specifically
protected by the legislation from criminal actions or omissions.
In the legal-criminal theory, there are two opposing views concerning the subject of
this criminal oﬀense. The debate revolves around the question whether the person
7
8
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enjoying freedom can or cannot realize himself the freedom of movement, such as a
baby or a paralyzed person/disabled person etc. According to the dominant theory,
supported by the principles of legality and humanity, the subject of criminal oﬀense
of “unlawful deprivation of freedom/liberty” may be also the freedom of persons
who are not able to exercise this right by themselves, but by means of other people
and instruments.
From an objective perspective, the oﬀense of unlawful deprivation of liberty is
committed by actions or omissions, in diﬀerent forms and ways, in order to prevent
someone to move freely and force him to stay in a certain place without his own will,
but also by means of fraudulent actions, aiming at the prevention of his right to move
freely.9
This criminal oﬀence is committed by omissions by responsible entities or institutions
charged with the protection and security of the individual liberty.10
The objective side of the crime figure represents distinguishing features compared with
the contravention of the first paragraph. The diﬀerence is that unlawful deprivation
of liberty is associated with severe physical suﬀering. These circumstances require
their related consequences and this is proved by the forensic report.
The second qualifying circumstance is the case when the criminal oﬀense of unlawful
deprivation of liberty is committed in complicity between two or more persons.
Another qualifying circumstance is the case when this criminal oﬀence (in its second
paragraph) is committed against several persons simultaneously.
The fourth qualifying circumstance is when it is committed more than once, at
diﬀerent periods of time.
The above circumstances are mostly realized by active actions, but there are other
cases when this criminal oﬀense is committed through omissions. It goes without
saying that actions or omissions are relevant in criminal matters and they should be
against the law.
The Article is ambiguous when it comes to the duration of deprivation of liberty.
Referring to Prof. Ismet Elezi, the criminal oﬀense of unlawful deprivation of liberty
is committed since the moment when the individual, against his own will, is deprived
of liberty. Based on this viewpoint, it does not matter how long the duration of the
restriction of liberty is. It is worth mentioning that injured persons by this criminal act
may also be infants, despite the fact that they fail to be “masters” of their movements
due to their age.11 Freedom of movement of infants or children is provided by their
parents or legal custodian. When they are not required the permission, we can admit
that their liberty is restricted under the Article 110 of the Criminal Code.
Subject of the criminal oﬀense could be any person who has reached the age for
criminal liability and is accountable of his actions.
From a subjective perspective, criminal oﬀenses are committed with direct intentions.
Issues encountered in judicial practices and theory
(Solutions provided by the unifying decision of the Supreme Court)
By unifying decision of the Joint Benches of the Supreme Court no. 1, dated 25.03.2005,
the Court concluded that the analysis of the subjective side of criminal oﬀenses is

Ismet Elezi, Criminal Law, special part, p. 134.
Decision of Joint Benches of the Supreme Court, no 1, dated 18.02.2011.
11
The case is judged by the Cassation Court in Italy by virtue of the decision no. 6220 dated 18.02.2011.
9
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crucial to the decision for a precise qualification of the criminal oﬀence.
Elements of the subjective side, being examined and analyzed jointly with other
elements and circumstances of the objective side, can make it possible to distinguish
criminal oﬀences of unlawful deprivation of liberties from other criminal oﬀenses.
In order to reach their conclusions and for the purpose of unification of judicial
practice, the Joint Benches, have deemed necessary the conduct of analysis and
interpretation of elements of the figure of three criminal oﬀenses, such as kidnapping
or taking someone as a hostage (Article 109), unlawful deprivation of liberty (Article
110) and legal self-revenge (Article 277).
Unlawful deprivation of liberty, Article 110 of the Criminal Code, provides for the
protection of general freedom of the individual against any deprivation, violation
and physical suppression by anyone, because these actions are not authorized or
permitted by law.
The reasons, actions or omissions of the perpetrator of these criminal oﬀences are not
of an expressly defined nature by him. Unlawful deprivation of liberty can be achieved
through actions (active), including but not limited to the exercise of violence against
the person being kidnapped, taken hostage, associated with blocking, handcuﬃng,
etc or other forms such as the injection of drugs that disable normal reaction and
behavior of injured victims, psychological violence and threats through the use or
pointing weapons to victims.
Unlawful deprivation of liberty does not exclude the use of forms of fraud and
lie, aiming at violation of freedom or self-deprivation of the victim of his personal
freedom due to his certain condition in situations of an incurable, serious or
contagious disease etc, or in situations of a risk (which in fact does not exist), setting
suggestiveness or superstition situations etc.
This oﬀense could be committed even by inactions when unlawful deprivation
of liberty is caused and realized between them. In these cases, application of the
provision lies on those people (perpetrators) who are charged or have as duty to
protect and guarantee the individual liberty of the victim.
From the subjective perspective, unlawful deprivation of liberty (Article 110 of
the Criminal Code) is realized for the purpose and motives that are not contained
in Article 109 of the Criminal Code, regardless of whether they are or allegedly
considered as right and legitimate and regardless of whether they are of property
nature, material nature or other nature or relationship that are not qualified as such.
From the objective perspective, unlawful deprivation of liberty (kidnapping
and taking a individual hostage), irrespective of how it is committed, shall be
understood as deprivation of liberty of movement of the individual in space, as per
the circumstances and his subjective price. Inviolability of the individual, liberty
of personal movement, in order not to be deterred or kept physically, but also
psychologically bound by an unlawful and violent situation, is a universal, natural
right, one of the fundamental liberties guaranteed by the Constitution.
With regard to the establishment of unlawful deprivation of liberty, the arrival of the
eﬀect and extent, it is important to determine a measurable and suﬃcient duration
of deprivation of liberty, which does not necessarily have to be long. Verification of
this objective situation does not constitute unlawful deprivation of liberty in a given
or temporary moment, motivated and in the commission of a specific action.
In addition, qualification of the oﬀense of unlawful deprivation of liberty is not
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aﬀected by the relative or absolute deprivation of liberty, neither by the nature
of obstacles, blocking of the use of other ways that make relatively or completely
excluded or unable to overcome them by the victim, or the possibility of his selfliberation.
The oﬀense of unlawful deprivation of liberty, regardless of the duration and
explanations laid down above is considered concluded at the moment when the time
and place of execution of deprivation and violation of liberty are verified.
Kidnapping or taking an individual as hostage, Article 109 of the Criminal Code
aims at protecting primarily the liberty of the individual. Correct interpretation and
application of this provision requires the consideration, inter alia, of two essential
elements:
a)
unfair benefit of realization of other unlawful interests in terms of cases
provided by the provision; and
b)
the release of the victim against the receipt of this benefit.
Though established under Section VII “oﬀenses against liberty of the individual”,
Article 109 aims not merely at the protection of personal liberty but also at the
inviolability and protection of property. The actions and motives of the perpetrators
of the oﬀense turn the victim into an aﬀected instrument, “object” as a human being
and his property or non-property interests. There is a close link between the scope of
the oﬀence, benefit and release of the individual for this reason. He is exchanged, left
free, only against the realization of profits of property, benefits and other purposes
envisaged in the provision.
In terms of subjective perspective, the existence or not of a prior agreement or
relationship between the victim and the oﬀender may constitute the reason for
committing the oﬀense of kidnapping or taking an individual as hostage, but this
aspect should be considered included in the final objective of the implementation of
an unfair and unlawful benefit, as a price, compensation for the victim’s release, or
even to mitigate the condition of the injured that was deprived his liberty unlawfully.
Article 109 is clear in this regard, because the lawmaker has defined as crucial in
terms of subjective viewpoint the achievement of the purpose “... to gain wealth or any
other benefit ....” and not its cause. Therefore, the purpose of the benefit and the release
of the victim against the realization of this objective, constitute essential elements of
this oﬀense at the same time.
Article 109 of the Criminal Code (as well as Article 110 thereof) shall be considered
conducted by the unlawful deprivation of liberty, kidnapping or taking the victim
as hostage, whether the perpetrator has achieved or not to realize the benefits and
objectives set forth in the act and against which he will release the victim.
If during the trial it is proven the unfair nature of the benefit as a motive for the
kidnapping or hostage, we are facing the case where an individual is deprived of
liberty, i.e., abducted or held hostage and claimed an unfair advantage against his
release. In this case, it is clearly identified the close link between the actions carried
out, the purpose of unfair benefit and the demand for the release of the victim against
the benefit. Therefore, in these cases, the Joint Benches consider that the figure of the
oﬀense that should be applied is the one of abduction or kidnapping of an individual,
article 109 of the Criminal Code.
In addition, the fact that there existed a previous search or relationship even
unlawfully between the oﬀender and the victim, serves only to identify the type and
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degree of punishment, but not other aspects of the subjective viewpoint required by
Article 109 of the Criminal Code, specifically the implementation of an unfair benefit
against the release of the victim.
One of the specific elements, that is typical and defining qualification of oﬀense
under section 109 or section 110 of the Criminal Code, is related to its subjective
viewpoint, only for the purpose, the motive of the oﬀender and that is related to the
realization of a property profit, benefits or other purposes (similar). This situation
derives from understanding of Article 109 of the Criminal Code, where the benefits
and objectives shall be unfair and constitute an unlawful interest for themselves or
for others, against the release of the victim. The motive and purpose of the oﬀense
under section 109 of the Criminal Code is related to fair or unfair implementation
of a material benefit, of another unlawful purpose or unlawful modality, including
other purposes similar to those expressly cited in this provision.
Meanwhile, unlawful deprivation of liberty has not determined the motives in terms
of subjective viewpoint, which means they are not included in Article 109 of the
Criminal Code or other oﬀenses.
By analyzing the content of Article 109 of the Criminal Code, there are two crucial
issues regarding the objective viewpoint of this oﬀence. Thus, the behavior and
actions of the perpetrator under Article 109 of the Criminal Code are: “Kidnapping
or hostage-taking”, which in itself are nothing else but actions that have the same
meaning or the eﬀect of unlawful deprivation of liberty of the victim. From the
objective viewpoint, this oﬀense has not any significant diﬀerence with that of
kidnapping, although the two provisions contain diﬀerent terms in view of language,
“kidnapping or hostage” and “unlawful deprivation of liberty”. Even in the case of
Article 110, from the objective viewpoint, it is implied that the unlawful deprivation
of liberty includes per se the exercise of violence, conducting of such actions that lead
to deprivation of liberty and the inability of an individual to “move” in liberty. These
actions do not even exclude, but include the cases of holding an individual hostage
and kidnapped, as well as other forms of deprivation of liberty without physical
violence, mentioned above in the interpretation of Article 110 of the Criminal Code.
Both in Article 109 and in Article 110 (and Article 109 / b) of the Criminal Code,
the verification of the realization of appropriate purpose and motive, the arrival
of consequences provided by them do not constitute determining elements for the
existence or not of the oﬀense, but it is considered concluded from the moment of
deprivation of liberty of the individual.
Analyzing the above circumstances of fact and the elements of the oﬀenses under
review, the Joint Benches of the Supreme Court have reached the following unifying
conclusions:
If unfair benefit is lacked, i.e. it is claimed or aimed to achieve a legitimate interest,
against the termination and violation of liberty (kidnapping or hostage taking of
the victim), then we are facing the oﬀense of unlawful deprivation of liberty, Article
110 of the Criminal Code which competes with the oﬀence of self-judgment, Article
277 of the Criminal Code. Fair or unfair nature of the benefit or interest should be
considered not on the basis of personal assessment of the oﬀender, but based on the
objective evaluation of all the circumstances that bring the judgment of the case.
In the case of Articles 109 and 110, the individual is infringed his right to the enjoyment
of his personal liberty. Kidnapping or hostage taking are forms of psychological
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abuse associated or not with other elements of psychological violence, which aim
at and bring a single result: the unlawful deprivation of personal liberty. For these
reasons, despite the diﬀerence in terms of subjective viewpoint, these two oﬀenses
do not compete with each other.
Neither Article 109 / b, nor Article 110 of the Criminal Code compete with each other,
because in the first case we are dealing with actions or omissions of the oﬀender,
with the motive of the provision of undue benefits, but without depriving the liberty
of the victim. Further, in the case of Article 110, although the motive of the oﬀense is
not concrete (cases not included in Article 109), it is essential to have it committed by
unlawfully depriving the liberty of the victim.
Article 110 and Article 277 compete with each other for the main reason that selfjudgment, Article 277, is committed for the protection of a right or legitimate interest,
without referring the case to the competent body. Notwithstanding the legitimate
right and interest to be protected, the actions of the perpetrator of any form, are
directed towards an individual or objects arbitrarily. If these actions are being
associated with forms of deprivation of liberty, then the perpetrator has committed
another criminal oﬀense, unlawful deprivation of liberty, Article 110 of the Criminal
Code.12
Comparative overview: Italian criminal law and unlawful deprivation of liberty
The Italian Criminal Code does not provide an oﬀense titled “Unlawful deprivation
of liberty” but in terms of form and content with the oﬀense of “unlawful deprivation
of liberty” in the Albanian Criminal Code, it is a similar oﬀense provided for in the
second section of the Italian Criminal Code. Specifically the section “Oﬀences against
personal liberty” in Article 605 of the Italian Criminal Code, provides the oﬀense of
“Kidnapping of a individual”13. According to the legal provision of this rule:
“... Anyone who deprives an individual from his personal liberty shall be punished
from six months to eight years of imprisonment.
The sentence from one to ten years of imprisonment is imposed if:
a)
The act is committed against an predecessor, successor or spouse;
b)
The act is committed by a judicial oﬃcer when the latter abuses his oﬃce.
According to the case law, the objective element of the crime of “Kidnapping” consists
of deprivation of personal liberty, which means restricting the right of movement. It
is not mandatory that the restriction of liberty be total but it suﬃces the fact that the
passive subject is not able to freely possess the right of movement. For this purpose,
the length of deprivation of liberty does not matter.14
According to the doctrine, the liberty of the individual that is placed under protection
by Article 605 of the Criminal Code shall not be recognized as the right to move and
act, but as the right to be free from “physical limitations”. This concept seems more
plausible and consistent with constitutional rights that shift the focus on the right
of personal liberty as inalienable right. This right is also inviolable except in cases
provided by law and court decision.
Any individual can be an active subject of the oﬀense of “Kidnapping”, without the
need to have a subjective qualification.
Any individual can be a passive subject who, because of special conditions of
Analysis made during the judgment of individuals Edi Biba, Tonin Pjetri and Paulin Prenga.
Original title “Sequestro di individuala”.
14
The Court of Cassation’s decision dated May 4, 2009, no, ced cassazione rv.244050; Also, Court of
Cassation, section V, 12 May 1980, ni.5907, in CPMA 1981, 365.
12
13
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physical or psychological nature, is not able to move freely or to possess the right to
move freely.
In fact, problems are practically encountered in infants and individuals who have
a physical disability but also the people who are not able to have a clear concept
regarding liberty of movement (e.g. delirium individuals or sleepy individuals), or
individuals who have restricted personal liberty because of sentence serving.
For these cases, the doctrine establishes that Article 605 of the Italian Criminal Code
aims at defending the right to liberty of movement and the right of an individual to
those who enjoy this right at the moment of its restriction.
The question arises, what happens when the baby from the cradle is removed liberty
unlawfully? Is this an oﬀense, and if so what kind of criminal oﬀense?
“Removing the baby from the mother through kidnapping does not constitute a
restriction of liberty and restriction of liberty of movement because the baby is not
able to understand and freely possess the right to move. This oﬀense is provided for
in Article 574 of the Italian Criminal Code”.15
In the case the minor had an age to judge, then we would face the commission of the
oﬀense of “Kidnapping”. Articles 574 and 605 of the Italian Criminal Code have in
common only the unlawful deprivation of liberty but the modus operandi changes.
The individual aﬀected by the criminal oﬀense of “Kidnapping” may be an individual
who is able to express his non-consent (healthy individual) but also the individual
who is serving a coercive measure. According to the Court of Cassation of Italy, the
psychological element of the oﬀense consists of “consciousness and a desire to cause
the victim unlawful restriction of liberty of movement even in a limited space such
as the penitentiary institution.16
The objective element: in general the oﬀense of “Kidnapping” is carried out through
active actions, but this does not exclude the fact that this criminal oﬀence is done by
inactions.
Italian doctrine has generally stipulated that there are two cases of “Kidnapping” by
omissions:
a)
The case in which the passive subject is in a state of deprivation of legitimate
liberty (a subject who has been voluntarily shut in the room);
b)
The case in which the deprivation of liberty, made lawfully, is extended in
time unlawfully, by an individual who is obliged to release this subject.
In both cases, the fact is a criminal oﬀense only if the individual who has the legal duty
to interfere does not behave so, with the intent to cause suﬀering to the individual
aimed at restricting liberty of the latter.
For this purpose, it is not required that the victim be from the beginning against
the restriction of his liberty, but it would suﬃce that at some point the conflict is
visible between the will of the victim and behavioral objective of his companions,
who obstruct even if by passive violence. This fact should be extended in time and
not be merely temporary.17
Regarding the forms of commission of this oﬀense, it is said that this oﬀense does not
require any specific legal form but it can also be done through deception and nonThe removal of parental authority or custody of individuals with disabilities. Article 574 of the Italian
Criminal Code
16
Court of Cassation, section V, decision dated 4 June 1986, no.4717, 1987, 1358).
17
Court of Cassation, section V, decision dated February 1993, no.848, 1993).
15
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violent means (e.g. locking the bedroom, hiding clothes after having the shower in
order to prevent the individual to get out of the toilet)18.
Is the oﬀence duration of any importance?
According to the Italian Criminal Court of Cassation “Unlawful deprivation does
not require duration but should not be merely temporary. It would be suﬃcient to
have unlawful deprivation of the individual’s liberty.”
In this field, it would matter the decision of the Italian Court of Cassation dated
May 2, 1988, no.4133 Ius and Lex 2004, according to which “Anyone who wishes to
hospitalize an individual in a mental institution by using a false medical certificate
commits the oﬀense of “kidnapping”. It is an accomplice the individual who has
issued the medical certificate and has knowledge of what this medical certificate
will be used for. The medical personnel who have issued a false medical certificate
without examining the patient, is not responsible in quality of accomplice for the
oﬀense of “kidnapping”. This is justified by the fact that the aim was “curing of the
individual.”
Does the oﬀense of “kidnapping” compete with the oﬀense of “persecution”?
Both these oﬀenses have in common an aggression against psychological liberty of a
individual, but while the oﬀense of persecution is related to the violation of the right
to self-determination, the oﬀense of “kidnapping” violates the right of movement,
thus threatening the “kinetic” autonomy.
Both these oﬀenses have in common the fact that oﬀense duration does not matter
for the qualification of oﬀense.
Preventive measures to protect liberty of the individual and conclusions
Protecting the society from crime is one of the fundamental concerns of human
society and unlawful actions can be shown in diﬀerent ways. In order to prevent
and eliminate unlawful acts in primis, there is a need for protection of individual
rights and liberties. In this connection, I believe we should take some preventive
measures19, where the main ones are presented as follows:
Adherence to the principle of legality;
Improvement of the legal framework associated with the oﬀense of “unlawful
deprivation of liberty”;
Unifying positions in the judicial practice associated with contemporary reforms;
Adequate legal- criminal protection of the individual’s liberty;
I believe that after amendments made by Law 8733 dated 24.01.2001 which are still
in force, the notion of the oﬀense of “unlawful deprivation of an individual” should
be subjected to some amendments that consist of:
- Clear definition of the term “Unlawful Deprivation of liberty”.
- Expansion of conditions for the legal qualification of this oﬀence by adding some
of the conditions set out in the criminal code of 1928, such as committing this oﬀense
by fraud.
- The specific provision of the slight form of this crime by avoiding the general
provision made in the first paragraph of Article 110 of the Criminal Code

Mantovani.
Criminal offenses against the freedom of the individual in the comparative plan, Prof.Dr.Ali Bajgora,
Pristine 1999.
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-Provision of a severe form of this oﬀense when committed against minors and
pregnant women or people who cannot realize the right to move freely, the so-called
“vulnerable” people, such as paralyzed individuals/people with disabilities, babies
etc.
- Provision as an aggravating circumstance when the oﬀense is committed against
the predecessor, successor or spouse.
- Provision of psychological violence besides physical violence in the second
paragraph of the oﬀense.
- The legal provision of the subjective viewpoint of the oﬀense.
- Defining a clear-cut line between Article 109 and 110 of the Criminal Code. Are
these oﬀenses mutually exclusive?
- Consolidated case law to determine whether the continuation of unlawful
deprivation of liberty is important for the legal classification of the oﬀense.
- This oﬀense shall be judged by the Court for Serious Crimes20, just as it has been
proceeded with the oﬀenses referred to in Articles 109, 109 / b and 110 / a of the
Albanian Criminal Code, etc.
If the above items are exhausted, a new starting point in penal policy will be marked.

20

Amended by Law 99/2014 dated 31.07.2014.
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Gjendja dhe perspektiva e zhvillimit të arsimit profesional në Kukës
Mexhit Hajdari
Universiteti i Tiranës, Filiali Kukës
Abstrakt
Qëllimi
Një analizë e situatës së arsimit profesional në bashkinë e Kukësit për vitet e fundit dhe
rekomandime për zhvillimin e mëtejshëm të tĳ, në përputhje me interesat e nxënësve e
familjeve të tyre si dhe duke marrë në konsideratë kërkesat e tregut të punës.
Arsyet e realizimit të punimit
Në një kohë që tregu i punës ka nevoja të konsiderueshme për punonjës të kualifikuar për të
realizuar shërbime cilësore të kërkuara nga qytetarët, nga autoritetet vendore dhe qendrore
të arsimit dhe të kujdesit social kërkohet që arsimi dhe formimi profesional të vlerësohet e të
organizohet në përputhje me këto nevoja, por edhe sipas kërkesave e preferencave të nxënësve
e të familjeve të tyre. Punimi pretendon të tërheqë vëmendjen e faktorëve përgjegjës për të
zhvilluar më mirë arsimin profesional në Kukës, si rajoni më i varfër i vendit jo vetëm nga
pikëpamja ekonomike, por edhe nga pikëpamja e kapaciteteve profesionale për të realizuar
shërbime cilësore në përputhje me kërkesat e qytetarëve.
Pikat kryesore të punimit
Punimi përbëhet nga hyrja, një analizë e preferencave të nxënësve e të prindërve të tyre ndaj
arsimit profesional, gjendja e arsimit professional në Kukës, pikat e forta dhe problemet si
dhe nga përfundimet e rekomandimet.
Metodologjia
Punimi është kryer duke u mbështetur në anketime me nxënës që mbarojnë arsimin 9-vjeçar e
prindërit e tyre, në raportet e drejtorisë arsimore e të shkollës së mesme për gjendjen e arsimti
profesional si dhe në diskutimet e zhvilluara me specialistë të degëve profesionale në Kukës.
Gjetjet kryesore
Punimi evidenton se arsimi profesional në Kukës, është pak i zhvilluar, përkundrejt rëndësisë
së madhe që po i kushtohet në politikat e qeverisë qendrore e vendore. Preferencat e nxënësve
e të prindërve të tyre për arsimin profesional janë në kuota të ulëta, për shkak të mungesës së
konsolidimit të këtĳ drejtimi të arsimit të mesëm. Në Kukës nuk ka një shkollë profesionale,
por degët e këtĳ drejtimi funksionojnë në kuadër të gjimnazit të qytetit, duke paraqitur
vështirësi në menaxhimin dhe konsolidimin e arsimit profesional, në përputhje me rëndësinë
që ka. Me gjithë punën e mirë që po bëhet në këto degë, ka nevojë për marrjen e masave
strukturore, menaxhuese e promovuese që të rritet cilësia e arsimit profesional.
Fjalë kyçe: arsim profesional, preferenca, mësimdhëmës, praktika, punësim, konsolidim.

Hyrje
Vitet e fundit qeveria shqiptare, në kuadër të reformës në arsim, i ka mëshuar me
forcë zhvillimit të arsimit profesional. Deri në vitin 2011, në shkallë vendi, arsimi
profesional rekrutonte shumë pak nxënës, në krahasim me arsimin e mesëm të
përgjitshëm. Vetëm 44 shkolla funksiononin me një numër nxënësish rreth 13 000.
Shpenzimet për arsimin profesional ishin vetëm 5,9%, ose pjesa më e ulët në gjithë
sistemin arsimor, ndërsa arsimi i mesëm i përgjithshëm 13,3%. (Strategjia kombëtare
për punësim dhe aftësi 2014-2020).
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Gjatë viteve të fundit, në zbatim të ndryshimeve në Ligjin për arsimin dhe formimin
profesional, arsimi profesional u kalua nën përgjegjësinë e Ministrisë së Punës dhe
të Mbrojtjes Sociale. U konsoliduan shkollat profesionale dhe u rrit numri i nxënësve
që i vĳojnë.
Analiza e tregut të punës tregoi se bizneset dhe shërbimet për qytetarët kanë nevojë
për fuqi punëtore, por kuaklifikimi professional i punëkërkuesve nuk u përgjigjet
këtyre nevojave. Prandaj u theksua nevoja e një kthese të fortë në zhvillimin e arsimit
e të formimit profesional të të rinjve e të rejave në Shqipëri, në një anë, për të ulur
nivelin e papunësisë e të varfërisë në vend dhe, në anën tjetër, për të përmirësuar
shërbimin ndaj qytetarëve si edhe për të ndihmuar moshën e re të popullsisë të
integrohet me sukses në vendet e BE, ku ata emigrojnë për punë.
Edhe në Kukës pati shenja të përmirësimit të këtĳ lloj arsimi, por në nivele të
pamjaftueshme. Kukësi është zona më e varfër e vendit, me papunësi të theksuar dhe
me nivel varfërie në rritje. Për të reduktuar këto dukuri negative, është e nevojshme
t`i jepet një impuls i ri zhvillimi arsimit dhe formimit profesional edhe në këtë rajon
me probleme.
Preferencat e prindërve dhe të nxënësve për vĳimin e arsimit të mesëm

Nr
1

Emërtimi
Prindër

Për gjimnazin
138

%
91

Për shkollën profesionale
13

%
9

2

Nxënësit

179

89

23

11

U anketuan nxënës të klasave të nënta të shkollave të qytetit të Kukësit dhe prindërit
e tyre.
Nga tabela duket se shumica e theksuar e nxënësve dhe e prindërve të tyre, rreth 90
përqind pëlqejnë të vĳojnë gjimnazin, përkundrejt rreth 10 përqind që dëshirojnë
shkollën e mesme profesionale.
Raporti djem vajza për gjimnazin është 50 përqind me 50 përqind dhe për shkollën
profesionale djemtë 62 përqind dhe vajzat 38 përqind.
Arsye për të ndjekur gjimnazin, nxënësit
Në arsyetimet e tyre për preferencat për të ndjekur shkollën e mesme të përgjitshme,
gjimnazin, nxënësit orientohen nga vizioni i tyre për të ardhmen, për profesionin,
karrierën, formimin dhe kompetencat akademike e sociale.
Shumica nisen nga synimi për të ndjekur arsimin e lartë. Kështu, ata mendojnë se
në këtë mënyrë mund të bëhen dikush në jetë, se e ardhmja është më e qartë, statusi
social më i privilegjuar, punësimi më i sigurtë, paga më e mirë.
Një pjesë e mxëmësve preferojnë gjimnazin përkundrejt arsimit profesional nga që
mendojnë se marrin një kulturë të përgjithshme, zhvillojnë shumë lëndë formuese.
Këta nxënës, si rregull, janë të suksesshëm në mësime, kanë pasion lëndët shkencore
e ato shoqërore dhe synojnë të thellojnë njohuritë për të arritur një formim të
gjithamshëm akademik e kulturor. Kanë më shumë mundësi zgjedhjeje në jetë dhe
procesi i zgjedhjes mund të jetë më rezultativ, pasi nxënësuit e realizojnë atë kur janë
më të rritur, më të pjekur dhe më të formuar e më të informuar.
Një shtysë tjetër e nxënësve drejt preferencave për gjimnazin është fakti se ata e
konsiderojnë atë si një sfidë, konkurencë.
Bien në sy se për disa nxënës orientimi drejt gjimnazit përcaktohet nga fakti se
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arsimi profesional është i pakonsoliduar, ndërsa në gjuimnaz kushtet e mësimit janë
më normale, mësuesit janë më të mirë, ka rregulla që zbatohen, zhvillohen shumë
aktivitete.
Nuk mungojnë edhe arsyet sociale për parapëlqimin për të ndjekur gjimnazin, Ka
nxënës që e dëshirojnë këtë se gjimnazin e pëlqejnë shumica e nxënësve dhe se
vazhdojnë ta kenë shoqërinë e krĳuar në arsimin bazë më afër dhe mund të krĳojnë
njohje me shumë njerëz.
“Dua të vazhdoj gjimnazin se shokët e mi do të jenë në gjimnaz…”
Arsye për të ndjekur gjimnazin, prindërit
Edhe prindërit e nxënësve janë, pthuajse, në të njëjtat linja arsyetimi pse fëmĳët e tyre
duhet të ndjekin gjimnazin përkundrejt arsimit profesional.
Sipas tyre, në gjimnaz fëmĳa zhvillon dĳet për degën që do të zgjedhë, zhvillon lëndët
që ka prirje, i ofrohen më shumë shanse e mundësi zgjedhjeje për në universitet, do
të ketë një të ardhme më të mirë, të krĳon mundësipër të vazhduar më tej rrugën e
dĳes, është shkollë e suksesshme për studime të larta, merr njohuri të përgjithshme
të vlefshme për jetën, realizon prirjet për lëndët shkencore.
Gjimnazi ka më shumë përvojë në mësimdhënie, ka kushtë më të mira mësimi e
argëtimi si dhe mësues më të përkushtuar. Në arsimin profesional nuk ka laboratorë
për zhvillimin e praktikave që do ta aftësojnë fëmĳën për profesionin që mund të
zgjedhë.
Ka prindër, të cilët, thjesht, duan që fëmĳa i tyre të ndjekë arsimin e lartë, të realizojnë
dëshirën e fëmĳës dhe të respektojnë zgjedhjen e tyre.
Prindërit mendojnë se gjimnazi i jep fëmĳës më shumë largpamësi, edukatë më të
mirë, ka më shumë aktivitete, dhe nxënësi zhvillohet më mirë. Me gjimnazin ka të
ardhme të sigurt dhe kjo shkollë i ofron më shumë alternative për punë dhe ka kohën
e nevojshme për të gjetur veteveten në profesion.
Arsye për të ndjekur arsimin profesional, nxënësit
Nëse do të zgjidhja arsimin profesional do të preferoja degën e parukerisë se më pëlqen e
bukura. Kam mundësi të vetëpunësohem dhe të kem fitime të konsiderueshme.
Nëse do të zgjidhja arsimin profesional do të preferoja degën për hidraulike ore përpunim
druri se janë profesione të kërkuara në tregun e punës. Kam mundësi të vetëpunësohem dhe
të kem fitime të konsiderueshme.
Nxënësit që preferojnë të vazhdojnë arsimin profesional arsyetojnë se kjo shkollë
ka më shumë shanse e mundësi punësimi dhe, nga ana tjetër, të jep edhe bazën e
njohurive për shkollën e lartë. Me përfundimin e shkollës profesionale merr shpejt
drejtim për jetën, siguron një punë më shpejt, merr njuri por edhe përfiton një zanat,
siguron jë punë më të sigurtë, i vjen më shpejt në ndihmë familjes nga pikëpamja
ekonomike.
Sipas nxënësve, vĳimi i shkollës profesionale të jep mundësi të hapësh biznesin tënd,
të vetëpunësohesh, të punosh për vete, për të qenë i pavarur dhe për të ndërtuar të
ardhmen sipas vizionit personal.
Një pjesë e nxënësve e konsiderojnë të dobishme të ndjekin arsimin profesional
përtej interesave vetiake. “Vendi ka nevojë për këtë lloj arsimi, sepse ndihmon zhvillimin
ekonomik të vendit e të rajonit”.
Arsye për të ndjekur arsimin profesional, prindërit
Edhe prindërit e nxënësve që preferojna arsimin professional mendojnë se duke u
përfshirë në këtë lloj shkolle del më i përgatitur për jetën, Të kesh një profesion është
një plus për punësim. Nga ana tjetër, të jep edhe bazën e njohurive për shkollën
e lartë, të jep më shpejt drejtimin për jetën, bëhesh dikushi në profesion, plotëson
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nevojat për të ardhura dhe ka kosto arsimimi më të ulët.ekonomike, i vjen shpejt në
ndihmë familjes. Një punonjës i kualifikuar profesionalisht hyn më shpejt në tregun
e punës, vende pune ka, por kërkohet kualifikimi i duhur.
“Do të doja si prind që vajza ime të merrte profesionin e rrobaqepëses, është e përshtatshme
për aftësitë e fëmĳës, është i kërkuar në tregun e punës dhe sjell të ardhura të konsiderueshme”.
Një nxënës që përfundon me sukses arsimin professional ka mundësi të hapë
biznesin e vet, të përshtatet me tregun e punës, të përballojë vetë jetesën, pa i mbajtur
sytë te qeveria, ka mundësi të specializohet më tej, është i kërkuar në tregun e punës,
në një kohë që pak vetë e zgjedhin këtë lloj arsimimi, ndërsa vendi po shkon drejt
papunësisë së skajshme.

Në këtë grafik pasqyrohen preferencat e nxënësve për degët e arsimit professional
që dëshirojnë të ndjekin.
Gjendja aktuale e arsimit profesional në Kukës
Arsimi profesional në Kukës ka një histori që ka filluar në vitin 1970 dhe vazhdon dhe
sot. Gjatë kësaj periudhe kohore janë hapur dhe kanë funksionuar degë profesionale
të ndryshme si miniera, mekanike, hidraulike, elektrike, TIK (teknologji informacioni
dhe komunikimi), pedagogjike dhe ekonomi administrim..
Aktualisht, funksionojnë degët profesionale Arsim i kombinuar (përpunim
druri, mekanike dhe elektroteknikë), Teknologji informacioni e komunikimi dhe
Administrim biznesi
Kukësi, aktualisht, nuk ka një shkollë të mirëfilltë profesionale, por deget e arsimit
profesional jane te bashkuara me gjimnazin në shkollën “Havzi Nela”.
Dega Arsimi i kombinuar
Kjo degë është hapur ne vitin 2009 dhe aktualisht ka klasen e XI me 26 nxënës, dy
klasa të X me nga 23 nxënës. Nxënësit e degës Arsimi i Kombinuar dy vitet e para,
nivelin e parë e realizojne në këtë shkolle dhe nivelin e dytë dhe të tretë e realizojnë
në shkolla të tjera të vendit, kryesisht në Shkodër.
Për këtë degë shkolla ka në dispozicion tre reparte për praktikën: për përpunim druri,
për mekanikën dhe për elektroteknikën. Nxënësit, krahas kësaj, dy muaj praktikë i
zhvillojnë në biznese locale, në bazë të marrëveshjeve që shkolla ka me to. Kjo gjë ka
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shërbyer që nxënësit të marrin njohuri dhe të jenë shumë afër me kërkesat e tregut
të punës. Një pjesë e mirë e nxënësve janë punësuar në këto biznese.
Dega TIK (Teknologji informacioni dhe komunikimi)
Kjo degë ka filluar ne shtator të vitit 2009 me 27 nxënës dhe zhvillohet me dy nivele
2+2 dhe aktualisht vazhdon me tri klasa, përkatësisht: klasa e X me 23 nxënës, klasa
e XI me 20 nxënës, klasa e XII 14 nxënës. Shkolla ka dy laboratorë kompjuterash të
kompletuar.. Nxënësit e kësaj dege kanë arritur të punësohen në sektorin privat dhe
shtetëror. Një pjesë e tyre kanë vazhduar studimet e larta për Informatikë, TIK dhe
programe të tjera studimi të lidhura me TIK.
Dega Ekonomi – biznes
Kjo degë ka filluar funksionimin në vitin 2009 dhe aktualisht vazhdon vetëm me
klasën XIII me 12 nxënës. Për këtë degë shkolla ka në dispozicion një laborator
kompjuterash për zhvillimin e praktikës, Edhe nxënësit e kësaj dege, dy muaj në
përfundim të ciklit, i zhvillojnë në institucionet lokale dhe në biznese.
Numri i nxënësve sipas disa viteve
Viti shkollor 2013-2014
Nr

Dega

Nxënës gjithësej

Femra

1

Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK) (Viti 1)

24

0

2

Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK) (Viti 2)

28

4

3

Mbështetje të përdoruesve të TIK (Viti 3)

29

7

4

Ekonomist - Biznes (Viti 1)

14

11

5

Ekonomist - Biznes (Viti 2)

14

14

6

Llogari (Viti 3)

19

19

7

Llogari (Viti 4)

27

27

8

Arsim i kombinuar teknik (Viti 1)

41

0

9

Arsim i kombinuar teknik (Viti 2)

27

0

Nxënës total

233

82

Viti shkollor 2014-2015
Nr

Dega

Nxënës gjithësej

Femra

1

Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK) (Viti 1)

0

0

2

Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK) (Viti 2)

20

4

3

Mbështetje të përdoruesve të TIK (Viti 3)

16

0

Mbështetje të përdoruesve të TIK (Viti 4)

18

4

4

Llogari (Viti 3)

11

11

5

Llogari (Viti 4)

17

17

6

Arsim i kombinuar teknik (Viti 1)

35

0

7

Arsim i kombinuar teknik (Viti 2)

18

0

Nxënës total

135

36

Viti shkollor 2015-2016
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Nr

Dega

Nxënës gjithësej

Femra

1

Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK) (Viti 1)

26

0

2

Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK) (Viti 2)

0

0

3

Mbështetje të përdoruesve të TIK (Viti 3)

20

4

Mbeshtetje te perdoruesve te TIK (Viti 4)

14

0

4

Llogari (Viti 3)

0

0

5

Llogari (Viti 4)

11

11

6

Arsim i kombinuar teknik (Viti 1)

46

0

7

Arsim i kombinuar teknik (Viti 2)

31

0

Nxënës total

135

30

Disa pika të forta të arsimit profesional në Kukës
Stafi mësimdhënës i kualifikuar
Mësuesit dhe specilaitët e arsimit profesional që mbulojnë lëndët e përgjithshme dhe
lëndët profesionale e praktikat janë të mjaftueshëm, të kualifikuar dhe të profilizuar
për realizimin e funksionit që kryejnë.
Trajnimi i vĳueshëm i stafit mësimdhënës për ngritjen e kapaciteteve mësimdhënëse
në shërbim të formimit më të mirë profesional të nxënësve përbën një përparësi të
rëndësishme. Mësuesit dhe specialistët e shkollës kanë ndjekur trajnime përkatëse
për ngritjen e tyre profesionale te ofruara nga GIZ, AlbVET, British Council etj.,
gjë që i ka ndihmuar ata në përvetësimin e teknikave dhe të metodave më efikase
për bartjen e njohurive tek nxënësit. Mbajtja e trajnimeve të tilla tregon efektet
dhe ngritjen e nivelit dhe të produktivitetit të mësimdhënësve në transmetimin e
njohurive dhe shprehive e aftësive tek nxënësit. Vĳimi në të ardhmen i trajnimeve
nga ana e mësimdhënësve është një mundësi e mirë për ngritjen e tyre profesionale
dhe për ngritjen e cilësisë së arsimit në shkollë.
Zhvillimi i praktikave profesionale në kushte të përshtatshme
Mësimi në kabinete (repartet e punës)
Mësimi në kabinete përbën një përparësi, pasi kabinetet e lehtësojnë dhe e mundësojnë
punën praktike dhe shërbejnë që mësimi të jetë më interaktiv dhe më atraktiv për
nxënësit. Kjo bën që nxënësi të ndjejë kënaqësi gjatë mësimit dhe, njëkohësisht, të
fitojë eksperiencë dhe njohuri të reja të vlefshme për të ardhmen e tĳ profesionale.
Mundesite që ofron shkolla për kryerjen e praktikës profesionale në kabinetet e
shkollës janë të mira.
Bashkëpunimi me sektorin publik-privat
Mbi bazën e marrëveshjeve me institucuione shtetërore e kompani private po
realizohet relativisht mirë praktika profesionale e nxënësve, sipas profesioneve për
të cilat përgatiten. Bashkëpunimi i mirë i shkollës me sektorin privat eshte gjithmonë
një kusht i rëndësishëm që mundëson krĳimin e një partneritet të shëndoshë mes
shkollës dhe sektorit privat, ndihmon në krĳimin e besueshmërisë së ndërsjelltë,
gjë që lehtëson hapjen e rrugëve që nxënësit e shkollës të punësohen me lehtë në
ndërmarrjet përkatëse. Vizitat nëpër kompani private dhe institucione publike janë
të dobishme, sepse hapin mundësinë e krĳimit të një partneri bashkëpunues të
shkolles me kompanitë private edhe për të ardhmen. Në këtë mënyrë, nga njëra anë,
nxënësit, duke ushtruar punën praktike rrisin nivelin e dĳes dhe marrin eksperiencë
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të vlefshme për të ardhmen e tyre profesionale dhe, nga ana tjeter, ndihmohet edhe
sektori privat, duke qenë se shkolla ndihmon në prodhimin e resurseve njerëzore
të kualifikuara për profilet për të cilat vetë ndermarrjet kanë nevojë. Pos kësaj,
bizneset private kursejnë kohë dhe të holla, duke qenë se nuk kanë më nevojë të
marrin punëtorë të pakualifikuar në ndërmarrjet e tyre. Ofrimi i drejtimeve atraktive
për tregun e punës përbën një nga elementet më të nevojshme për përmbushjen e
nevojave të tregut të punës.
Punësimi
Punësimi i nxënësve që kanë përfunduar arsimin e kombinuar teknik
Nxënësit që kanë përfunduar asrimin e kombinuar teknik (mekanik, elektroteknik,
përpunim druri) janë punësuar në sektorin privat si dhe në atë shtetëror. Konkretisht,
në Fabrikën e pasurimit të kromit në Kalimash janë punësuar 12 ish-nxënës të
profesionit mekanik dhe 4 ish-nxënës të profesionit elektrik. Në nënstacionin
elektrik të Kalimashit dhe hidrocentralet në Grykën e Vanave dhe Ura e Lapave
janë punësuar rreth 14 elektricistë. Shumë prej nxënësve janë punësuar në subjektet
private të qytetit. Një pjesë e tyre kanë marrë iniciativa personale duke nisur biznese të
vogla në fushën e tyre profesionale, si servis mjetesh transporti dhe riparime elektromekanike. Numri i lartë te mobilerive ka favorizuar nxënësit që mbarojnë profilin
përpunim druri të punësohen pranë tyre. Këta nxënës e ushtrojnë profesionin e tyre
edhe individualisht.
Punësimi i nxënësve që kanë përfunduar arsimin profesional TIK (teknologji
informacioni dhe komunikimi)
Nxënësit që kanë përfunduar arsimin profesional, profili TIK në Kukës janë punësuar
në sektorin privat dhe në atë shtetëror në fushën e teknologjisë së informacionit dhe
komunikimit. Duke patur avantazhet që ofron kjo degë shumë nxënës e kanë patur të
lehtë të nisin aktivitetet e tyre private, pasi kostoja për nisjen e një bisnesi të vogël për
këtë degë është e vogël. Një pjesë e tyre ofrojnë shërbime mirëmbajtjeje për sistemet
e TIK në internet, duke ofruar ndërtim të faqeve ëeb dhe ndërtim aplikacionesh peë
pajisje mobile. Një veçori për nxënësit e kësaj dege është dhe lehtësia që kanë ata në
shkollën e lartë, pasi, që në shkollë të mesme njihen me fjalorin teknik të profesionit
dhe zbatimet në praktike të tĳ.
Punësimi i nxënësve që kanë përfunduar arsimin profesional Administrim biznesi
Nxënësit e shkollës që kanë përfunduar këtë degë janë punësuar, kryesisht, në
sektorin privat, por edhe në atë shtetëror. Ata kane asistuar familjarët e tyre në
administrimin e mirë të bisneseve të tyre. Nxënësit e kësaj dege janë punësuar si
ekonomistë të mesëm, si magazinierë të shitjes me shumicë dhe pakicë dhe nje pjesë
e tyre kane preferuar të ndjekin arsimin e lartë.
Nxënësit që kanë vazhduar arsimin profesional në Kukës forminin e tyre profesional
e kanë vënë në punë edhe jashtë vendit, kryesisht në Gjermani etj. Kjo falë interesit
që nxënësit kanë shfaqur për tërheqjen e diplomave dhe çertifikatave të fomimit
profesional, të cilat u janë kërkuar nga organet punëmarrëse në këto vende. Kemi
raste të shumta të tërheqjes së diplomave si edhe infomacione të tjera gojore, që
dëshmojnë se nxënësit janë punësuar me përparësi.
Problematikat dhe vështirësitë e arsimit profesional në Kukës
Degët e arsimit profesional në Kukës kanë funksionuar nën ombrellën e shkollës
së mesme “Havzi Nela”, së bashku me gjimnazin. Kjo ka krĳuar ecuri jo të mirë në
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aspektin menaxherial. Duke qenë se numri i nxënësve në gjimnaz ka qenë dukshëm
më i lartë, se gjimnazi është konsideruar më i rëndësishëm nga drejtoria e shkollës,
drejtoria rajonale dhe nga prindërit, problemet e degëve të arsimit profesional
kanë kaluar në plan të dytë. Për pasojë, në shumë raste nuk ka patur koordinim
dhe përditësim me politikat, udhëzimet, raportimet dhe orientimet e nevojshme me
Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe me hallkat e tjera e donatorët që mbështesin
zhvillimin e arsimit profesional. Kështu, nuk janë dërguar ose janë dërguar me
vonesë parashikimet buxhetore për degët e arsimit profesional, nxënësve nuk u
është mundësuar pjesëmarrja në aktivitetet e organizuara nga Ministria dhe agjensi
të tjera, shkolla nuk është përfaqësuar në konferenca e seminare kushtuar arsimit
profesional, mësuesit nuk janë njoftuar për trajnime apo evente të ngjashme, nuk
është bërë e mundur pjesëmarrja e shkollës në panairin e arsimit dhe formimit
profesional etj.
Mungesa e një shkolle të mirëfilltë profesionale si njësi më vete ka komplikuar
ecurinë e degëve të arsimit profesional. Varësia e dyfishtë e shkollës së mesme të
qytetit nga dy ministri, mungesa e statutit të shkollës me llogari më vete etj., kanë
ndikuar edhe në interesimin e donatorëve që kanë mbështetur arsimin professional
në Kukës. Vĳimi I formimit të nxënësve në nivele të tjera në qytetet e shkolla të tjera
profesionale ka bërë që prindërit të ngurrĳnë të dërgojnë fëmĳët në këtë shkollë, për
arsye të shpenzimeve shtesë, të cilat nuk mund t`i përballojnë.
Ndërgjegjësimi i nxënësve e i prindërve për ndjekjen e shkollës profesionale është
në nivele të ulëta, krahasuar me preferencat ndaj gjimnazit. Për më tepër, në degët
profesionale po regjistrohen nxënës me rezultate jo të mira, gjë që ndikon negativisht
në cilësinë e shkollës. Ka vend për më shumë promovim të avantazheve të arsimit
professional nga drejtoria e shkollës, specialistët e arsimit professional. Por edhe nga
autoritetet vendore të menaxhimit të arsimit. Pas një fushate të zhvilluar kohët e
fundit nga stafi i mësuesve të degëve profesionale, numri i nxënësve që pëlqejnë
arsimin professional po rritet. Anketimet e fundit japin të dhëna shpresuese.
Përfundime dhe rekomandime
Arsimi profesional në Kukës, ashtu si në të gjithë Shqipërinë po zhvillohet në një
klimë shumë të favorshme, falë mbështetjes dhe prioritetit që i ka dhënë qeveria
shqiptare nëpërmjet Ministrisë se Arsimit e të Spoteve dhe Ministrisë së Mirëqenies
Sociale. Gjithashtu edhe qeverisja vendore është e angazhuar plotësisht për
mbarëvajtjen e arsimit profesional ne Kukës, duke vënë në dispozicion ambientet
e nevojshme dhe duke siguruar zhvillimin e mësimit me një turn. Edhe komuniteti
i biznesit ka paraqitur interes dhe ka ofruar mbështetje për arsimin profesional për
investime dhe për realizimin e praktikave profesionale të nxënësve.
Kjo klimë pozitive dhe interesimet e shprehura nga aktorë të ndryshëm mund të
aktualizohen nëse autoritetet e arsimit në Kukës dhe Ministritë përkatëse do të marrin
disa masa favorizuese për shpejtimin e ritmeve të zhvillimit të arsimit profesional në
Kukës.
Ngritja e një shkolle profesionale si njësi më vete, me drejtorinë e saj, do të ishte hapi
i parë dhe më i rëndësushëm në këtë proces. Kjo do të krĳonte kushtet e duhura për
një menaxhim efektiv të arsimit profesional, do të forconte lidhjen me Ministrinë e
Punëve Sociale, do të mundësonte autonominë menaxheriale e financiare të shkollës
dhe do të rriste cilësinë e formimit profesional të nxënësve.
Mendojmë që autoritetet arsimore vendore dhe stafi i shkollës profesionale mund
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të bëjë më shumë për promovimin e arritjeve të degëve profesionale për të nxitur
interesimin e nxënësve dhe të prindërve për t`u regjistruar në këto degë. Kjo mund
të realizohet përmes veprimtarive të ndryshme që synojnë lidhjen e shkollës me
shkollat 9-vjeçare të qarkut, kontakte të shpeshta midis nxënësve të profesionales
dhe nxënësve të arsimit 9-vjeçar, evidentimit të rasteve e historive të suksesit të
nxënësve që kanë mbaruar arsimin profesional dhe që janë punësuar ose kanë hapur
biznes privat etj.
Falenderime
Kemi kënaqësinë të falenderojmë nxënësit e prindërit që iu përgjigjën ftesës sonë për
anketim, Drejtorinë Arsimire Rajonale e drejtorinë e shkoollës së mesme “H. Nela”
për mbështetjen si dhe specialist të shkollës profesionale për mendimet e vlefshme
që na dhanë.
Referenca
Kuvendi i Shqipërisë – Ligji nr, 8872, datë 29.03.2012, ndryshuar me Ligjin nr. 63, datë 26.06.2014
“Për srsimin dhe formimin profesional”
Ministria e Punës e Mbrojtjes Sociale dhe e Rinisë – Strategjia kombëtare per punësim dhe aftësi
2014-2020

93

Roli i menaxherëve të arsimit dhe nevoja për formimin e tyre
PhD (C.) Nexhmedin Z Bardhi
Ligjërues -Kolegji “Humanistica“ Ferizaj
Abstrakt
Nevojat për formimin e menaxherëve të arsimit rezulton të jetë e menjëhershme marrë si
referencë rezultatet në të gjitha nivelet e arsimit. Për të menaxhuar një institucion arsimor,
janë të mishëruara të gjitha situatat profesionale që menaxheri do të përballet me to. Gjatë
punës, ballafaqimi me gjendje të ndryshme e të komplikuara ku na imponohen situata të
papritura, për këtë menaxhimi kërkon aftësitë intelektuale të nivelit të lartë nga ana e
menaxherëve. Në këtë studim paraqesim rezultatet bazuar në literaturën e trajtuar, lidhur
me nevojat për formimin e menaxherëve të shkollave, rezultateve të studimit bazuar në pesë
shkollat e komunës së Vitisë duke nxjerrë konkluzionet konform gjendjës. Menaxherët duhet
të jenë të aftë që të gjitha obligimet që dalin në realizimin e projektit ti finalizojë në përputhje
me orientimet e institucionit arsimor.
Fjalët kyçe: Menaxhim, institucion arsimor, vlerësim, performancë.

Hyrje
Format e para, të paorganizuara, të menaxhimit hasen shumë herët, qysh në Kinën
e lashtë kur bëhej mbikëqyrja e ndërtimit të Murit Kinez. Ndërsa, format e para
të shkrimeve për menaxhimin i hasim në shekullin XVIII, në kohën e Revolucionit
Industrial në Angli. Kështu, të gjitha organizatat e mëdha apo të vogla, private apo
publike, profitabile apo joprofitabile, dhe pavarësisht nga veprimtaria e tyre, kanë
nevojë për t’u menaxhuar. Duke qenë një proces mjaft i ndërlikuar dhe i cili është i
pranishëm pothuaj në çdo situatë të jetës sonë, po ashtu edhe përkufizimi i termit
menaxhim është mjaft i vështirë dhe i ndryshëm, varësisht nga autorë të ndryshëm
dhe nga situata të ndryshme.
Themelimi i një profesioni
Themelimi i një profesioni sipas Pelletier (Pelletier, 2008, 21) bazohet në ekzistencën
e katër elementeve themelore si në vĳim:
1.Prania e aktiviteteve komplekse të njohura, ku si të tilla për të arritur realizimin e
tyre kërkohen aftësi të larta.
2. Njohja e një statusi të veçantë e dallon këtë profesion nga tjerët, apo të përafërtë, si
psh. rastin e mësimit dhe menaxhimt të arsimit.
3. Ekzistimi i ekipit me përgatitje shkencore evulutive dhe pragmatike, që mundëson
njohjen e praktikave të konsideruara më të mira dhe ti kodifikojnë për qëllime komunikimi.
4. Ekzistenca e praktikave të socializimit dhe të trajnimit, u mundësojnë njerëzve që
gjatë ushtrimit të profesionit të tyre, ti përvetësojnë dhe të jenë në gjendje ti zbatojnë,
duke krĳuar ndërtimin evulutiv të identitetit personal.
Ashtu si Pelletier dhe Brassard (Brassard, 2004), nga qëndrimi i adaptuar këtu, del
se koncepti i themelimit dhe profesionalizimit të menaxherëve të institucioneve
shkollore mbulon disa realitete. Nuk ka asnjë dyshim që ky profesion ka një
shumëllojshmëri të aktiviteteve komplekse, menaxhimin e situatave profesionale
i cili duhet të shoqërohet me një veprim autonom duke u bazuar në gjykimin
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professional e etikë të menaxherit.
Profesionalizimi bazohet në dy principe logjike. I pari i referohet profesionalizimit
duke përdorur racionalizimin e njohurive, për të ndërtuar aftësitë e nevojshme
në ushtrimin e punës profesionale. Principi i dytë logjik është i lidhur me
profesionalizimin, mbron interesat, vlerat si dhe statusin e një profesioni në shoqëri
(Uwamariya & Mukamurera, 2008, 22).
Drejtuesit e institucioneve dhe ata të cilët aspirojnë mund të vendosin të bëhen
profesionist, ku për ta bërë këtë, ata duhet domosdoshmërisht të angazhohen
në procesin e fitimit dhe zhvillimit të aftësive të njohura shoqërore, posedimin e
mundësive për të evoluar në hapsirat e parapara për profesionalizim, duke pasur
parasysh që personeli mësimdhënës paraqet potencialin bazë, për tu zgjedhur
menaxher i institucioneve arsimore, atëherë profesionalizimi i menaxherit do ishte i
mirëfilltë duke valorizuar personelin mësimdhënës në shkollë.
Menaxhimi i integruar në një institucion bazohet në veçanti në aftësinë e menaxherit,
për të vëzhguar dhe kontrolluar të gjitha situatat, proceset. Me një fjalë menaxhimi
i integruar rrjedh nga një vizion sistematik i strukturës organizative, i cili përfshinë
edhe marrdhëniet në mes të nënsistemeve të ndryshme të menaxhimit. Kjo pikëpamje
lejon menaxherin ose institucionin që nga një menaxhim pak nga pak të hyjë në një
regjim më të unifikuar efikas dhe të suksesshmëm të menaxhimit.
Kompetenca është aftësia për të reaguar në një situatë që shfaqet në aspektin e
punës profesionale, veprimet e bëra në drejtim të organizimit me synim arritjen e
rezultateve të pritura.
Duke e patur parasysh që ballafaqimi me gjendje të ndryshme e të komplikuara gjatë
punës na imponohen situata të papritura, menaxhimi kërkon aftësitë intelektuale të
nivelit të lartë nga ana e menaxherëve. Udhëheqja e institucionit arsimor gjatë punës
së përditshme, duhet të krĳojë lidhjet mes elementeve të ndryshme në kuadër të
struktures shkollore (ligjet, programet e trajnimit, rregullorën e shkollës,, politikat
arsimore, projektet e shkollës, planin e suksesit dhe përgjegjëshmërinë) dhe të
ketë një vazhdimësi në mes të aktiviteteve si dhe planeve për të arritur suksesin e
nxënësve si dhe të mbështet kohezionin e ekipeve lidhur me realizimin e projektit.
Komunikimi është mjeti thelbësor për të mobilizuar akterët e arsimit rreth zgjedhjës
së objektivave dhe rezultateve të synuara duke ndërtuar një kuptim të përbashkët,
një gjuhë të përbashkët, një vizion të përbashkët, të bëjë të kuptojë dhe të mundësoj
pranimin e planit të institucionit, të bëjë evaluimin e praktikave arsimore dhe
kolektive.
Rezultatet e pyetësorit për Shfmu”Njazi Rexhepi “Sllatinë e Epërme
Vlerësimi i nivelit të përgatitjes dhe organizimi të institucionit shkollor, kanë qenë
10 pyetje, ku për synim kishim të kuptojmë i nivelit të përgatitjes dhe organizimi
të institucionit shkollor, në plotësimin e pyetësorit kanë qenë të përfshirë 23
mësimdhënës. Pyetjet ishin të formuluara në atë formë që kërkohej të përgjigjeshin
rreth asaj se sa institucioni shkollor është i përgatitur, nivelin e organizimi të tĳ, ku
në këtë pyetje kemi marrë një vlerësi me notë 3.21 /5.
Pyetjet tjera kishin të bënin me komunikimin, bashkëpunimin, etikën ku për këtë
grup pyetjesh patëm një vlerësim mesatar 3.22 /5. Rezultatet lidhur me orientimin e
politikave të institucionit, vlerësimit dhe rezultateve të pritura rezultojnë të jenë 3.06
/5. Kështu si rezultat përfundimtar i pyetësorit në Vlerësimn e nivelit të përgatitjes
dhe organizimit të institucionit shkollor, është 3.16 /5. Sigurisht se synimet ishin më
të larta por me gjasë, objekti i vjetër i shkollës deri para dy muajsh ka ndikuar që
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edhe niveli i organizimit të jenë në nivel jo të knaqshëm.
- Menaxhimi i kontributeve individuale të anëtarëve të personelit në institucion,
kanë qenë 18 pyetje, në plotësimin e pyetësorit kanë qenë të përfshirë 23 mësimdhënës.
Pyetjet ishin të formuluara në atë formë që kërkohej të përgjigjeshin rreth cilësisisë
së menaxhimit , përgatitjes së stafit, kushtet e punës së mësimdhënësve si dhe niveli
i organizimi të institucionit shkollor, ku u vlerësua me notën 2.91 /5. Pyetjet tjera
kishin të bënin me komunikimin, bashkëpunimin, etikën ku për këtë grup pyetjesh
patëm një vlerësim mesatar 3.34 /5. Rezultatet lidhur me orientimin e politikave të
institucionit, vlerësimit dhe rezultateve të pritura rezultojnë të jenë 2.99 /5. Kështu
si rezultat përfundimtar i pyetësorit në vlerësimi i menaxhimit të kontributeve
individuale të anëtarëve dhe personelit në institucion., është 3.07 /5. Sigurisht
se shqetësuese e shohim gjendjen sa i përketë cilësisë së menaxhimit, kushtet e
punës së mësimdhënësve ku vlerësimi ishte 2.91/5, poashtu shqetësues është edhe
vlerësimi lidhur me orientimin e politikave si dhe vlerësimin e rezultateve të pritura,
ku vlerësohet me një note 2.99/5. Këtu vlerësojmë se menaxhmenti i shkollës duhet të
jetë i formuar dhe të jetë shtytësi kryesor në rezultatet më të mira.
- Menaxhimi, zhvillimi i stafit në institucion, kanë qenë 22 pyetje, në plotësimin
e pyetësorit kanë qenë të përfshirë 23 mësimdhënës. Pyetjet ishin të formuluara
në atë formë që kërkohej të përgjigjeshin rreth njohurive menaxheriale, vĳimi i
kurseve të ndryshme për menaxherë, si dhe vlerësimit se a kanë plane lidhur me
kualifikimin e stafit pedagogjik, ku u vlerësua me notën 2.91 /5. Pyetjet tjera kishin të
bënin me komunikimin, bashkëpunimin, etikën ku për këtë grup pyetjesh patëm një
vlerësim mesatar 3.12/5. Rezultatet lidhur me orientimin e politikave të institucionit,
vlerësimit dhe rezultateve të pritura rezultojnë të jenë 3.35 /5. Kështu si rezultat
përfundimtar i pyetësorit lidhur me vlerësimin e menaxhimit dhe zhvillimit të
stafit në institucion,
është 3.32 /5. Sigurisht se shqetësuese e shohim gjendjen sa i përketë njohurive
menaxheriale, vĳueshmërisë së kurseve për formin dhe përgatitje të stafit pedagogjik
ku vlerësimi ishte shumë i ulët 2.91/5. Duke u bazuar edhe në tabelat më lartë e
shohim një nivel brengosës
në këtë shkollë.
g

Në diagramin nr. 1. Kemi paraqitjen e rezultateve për Shfmu “Njazi Rexhepi” Sllatinë
e Epërme, si rezultat i pyetësorit në Vlerësimn e nivelit të përgatitjes dhe organizimit
të institucionit shkollor, është 3.16 /5. Sigurisht se synimet ishin më të larta por me
gjasë, objekti i vjetër i shkollës deri para dy muajsh ka ndikuar që edhe niveli i
organizimit të jenë në nivel jo të knaqshëm. Kurse rezultati i pyetjës së dytë që kishte
të bënte me vlerësimin dhe menaxhimin e kontributeve individuale të anëtarëve dhe
personelit në institucion., është 3.07 /5. Sigurisht se shqetësuese e shohim gjendjen
sa i përketë cilësisë së menaxhimit, kushtet e punës së mësimdhënësve poashtu
shqetësues është edhe vlerësimi lidhur me orientimin e politikave si dhe vlerësimin
e rezultateve të pritura.. Këtu vlerësojmë se menaxhmenti i shkollës duhet të jetë
96

i formuar dhe të jetë shtytësi kryesor në rezultatet më të mira. Kështu si rezultat
përfundimtar i pyetësorit, pyetja e tretë lidhur me vlerësimin e menaxhimit dhe
zhvillimit të stafit në institucion., është 3.32 /5. Sigurisht se shqetësuese e shohim
gjendjen sa i përketë njohurive menaxheriale, vĳueshmërisë së kurseve për formin
dhe përgatitje të stafit pedagogjik ku vlerësimi ishte shumë i ulët. Duke u bazuar
edhe në tabelat më lartë e shohim një nivel brengosës në këtë shkollë, bazuar edhe
në mesataren 3.18/ 5.
Rezultatet e pyetësorit të përpunuara, për Shfmu”Hysen Tërpeza” Tërpezë

Në diagramin nr. 2. Kemi paraqitjen e rezultateve për Shfmu “Hysen Tërpeza”
Tërpezë, si rezultat i pyetësorit në Vlerësimn e nivelit të përgatitjes dhe organizimit
të institucionit shkollor, është 2.97 /5. Sigurisht se synimet ishin më të larta por
me gjasë, niveli i organizimit ka qenë në nivel jot ë knaqshëm. Kurse rezultati i
pyetjës së dytë që kishte të bënte me vlerësimin dhe menaxhimin e kontributeve
individuale të anëtarëve dhe personelit në institucion., është 2.68 /5. Sigurisht se
shqetësuese e shohim gjendjen sa i përketë cilësisë së menaxhimit, kushtet e punës
së mësimdhënësve poashtu shqetësues është edhe vlerësimi lidhur me orientimin e
politikave si dhe vlerësimin e rezultateve të pritura.. Këtu vlerësojmë se menaxhmenti
i shkollës duhet të jetë i formuar dhe të jetë shtytësi kryesor në rezultatet më të mira.
Kështu si rezultat përfundimtar i pyetësorit, pyetja e tretë lidhur me vlerësimin
e menaxhimit dhe zhvillimit të stafit në institucion., është 2.93/5. Sigurisht se
shqetësuese e shohim gjendjen sa i përketë njohurive menaxheriale, vĳueshmërisë
së kurseve për formin dhe përgatitje të stafit pedagogjik ku vlerësimi ishte shumë i
ulët. Duke u bazuar edhe në tabelat më lartë e shohim një nivel brengosës në këtë
shkollë, ku nota mesatare arrinë 2.86 /5.
Rezultatet e p
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Në diagramin nr. 3. Kemi paraqitjen rezultateve për Shfmu “Vëllezërit Gërvalla”
Lubishtë, në Vlerësimn e nivelit të përgatitjes dhe organizimit të institucionit
shkollor, është 4.03/5. Sigurisht se është një nivel i knaqshëm. Kurse rezultati i
pyetjës së dytë që kishte të bënte me vlerësimin dhe menaxhimin e kontributeve
individuale të anëtarëve dhe personelit në institucion., është 3.98 /5. Sigurisht se
gjendja sa i përketë cilësisë së menaxhimit, kushtet e punës së mësimdhënësve edhe
vlerësimi lidhur me orientimin e politikave si dhe vlerësimin e rezultateve të pritura
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janë të mira,por munden edhe më mirë. Këtu vlerësojmë se menaxhmenti i shkollës
është i formuar dhe shtytësi kryesor në rezultatet e arritura.
Kështu si rezultat përfundimtar i pyetësorit, pyetja e tretë lidhur me vlerësimin
e menaxhimit dhe zhvillimit të stafit në institucion., është 3.89/5. Sigurisht se
gjendjen sa i përketë njohurive menaxheriale, vĳueshmërisë së kurseve për formin
dhe përgatitje të stafit pedagogjik ku vlerësimi ishte i ulët. Duke u bazuar edhe në
tabelat më lartë e shohim një nivel të mirë në këtë shkollë, ku nota mesatare arrinë
3.96 /5.
Rezultatet e pyetësorit të përpunuara, për Shfmu “Kenan Halimi” Skifteraj

Në diagramin nr. 4. Kemi paraqitjen e rezultateve për Shfmu “Kenan Halimi”
Skifteraj, në Vlerësimn e nivelit të përgatitjes dhe organizimit të institucionit
shkollor, është 4.32/5. Sigurisht se është një nivel i knaqshëm. Kurse rezultati i
pyetjës së dytë që kishte të bënte me vlerësimin dhe menaxhimin e kontributeve
individuale të anëtarëve dhe personelit në institucion., është 4.39 /5. Sigurisht se
gjendja sa i përketë cilësisë së menaxhimit, kushtet e punës së mësimdhënësve edhe
vlerësimi lidhur me orientimin e politikave si dhe vlerësimin e rezultateve të pritura
janë të mira. Këtu vlerësojmë se menaxhmenti i shkollës është i formuar dhe shtytësi
kryesor në rezultatet e arritura. Kështu si rezultat përfundimtar i pyetësorit, pyetja
e tretë lidhur me vlerësimin e menaxhimit dhe zhvillimit të stafit në institucion.,
është 4.59 /5. Duke u bazuar edhe në tabelat më lartë e shohim një nivel të shumë
mirë në këtë shkollë, ku nota mesatare arrinë 4.43 /5.
Rezultatet e pyetësorit të përpunuara, për Shfmu “ Halil Alidema” Pozhoran

Në diagramin nr. 5. Kemi paraqitjen e rezultateve për Shfmu “Halil Alidema”
Pozhoran, si rezultat i pyetësorit në Vlerësimn e nivelit të përgatitjes dhe
organizimit të institucionit shkollor, është 3.57 /5. Sigurisht se synimet ishin më të
larta por me gjasë, objekti i vjetër i shkollës ka ndikuar që edhe niveli i organizimit
të jenë në nivel jo të knaqshëm. Kurse rezultati i pyetjës së dytë që kishte të bënte me
vlerësimin dhe menaxhimin e kontributeve individuale të anëtarëve dhe personelit
në institucion., është 3.45 /5. Sigurisht se shqetësuese e shohim gjendjen sa i përketë
cilësisë së menaxhimit, kushtet e punës së mësimdhënësve poashtu shqetësues është
edhe vlerësimi lidhur me orientimin e politikave si dhe vlerësimin e rezultateve
të pritura. Këtu vlerësojmë se menaxhmenti i shkollës duhet të jetë i formuar dhe
të jetë shtytësi kryesor në rezultatet më të mira. Kështu si rezultat përfundimtar
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i pyetësorit, pyetja e tretë lidhur me vlerësimin e menaxhimit dhe zhvillimit të
stafit në institucion., është 3.50 /5. Sigurisht se shqetësuese e shohim gjendjen sa i
përketë njohurive menaxheriale, vĳueshmërisë së kurseve për formin dhe përgatitje
të stafit pedagogjik ku vlerësimi ishte i ulët. Duke u bazuar edhe në tabelat më lartë
e shohim një nivel brengosës në këtë shkollë, bazuar edhe në mesataren 3.50/ 5.
Pyetësori i plotësuar nga menaxherët e shkollave
Janë përfshirë 50 menaxherë dhe personel tjetër udhëheqës në shkolla, ku përfshirja
ka qenë më e gjerë, duke patur parasysh se pesë shkollat e përfshira në këtë studim nuk
e plotësojnë numrin e menaxherëve të kërkuar (kërkohet sa më gjithëpërfshirës) janë
përfshi shumica e menaxherëve të arsimit në kuadër të Komunës së Vitisë.
- Përgatitja dhe organizimi i institucionit shkollor, kanë qenë 10 pyetje, ku për
synim kishim të kuptojmë i nivelit të përgatitjes dhe organizimi të institucionit
shkollor, në plotësimin e pyetësorit kanë qenë të përfshirë 50 menaxherë. Pyetjet
ishin të formuluara në atë formë që kërkohej të përgjigjeshin rreth asaj se sa
institucioni shkollor është i përgatitur, nivelin e organizimi të tĳ, ku në këtë pyetje
kemi marrë një vlerësi me notë 3.22 /5. Pyetjet tjera kishin të bënin me komunikimin,
bashkëpunimin, etikën ku për këtë grup pyetjesh patëm një vlerësim mesatar 3.56
/5. Rezultatet lidhur me orientimin e politikave të institucionit, vlerësimit dhe
rezultateve të pritura rezultojnë të jenë 3.57 /5. Kështu si rezultat përfundimtar
i pyetësorit në Vlerësimn e nivelit të përgatitjes dhe organizimit të institucionit
shkollor, është 3.42 /5. Sigurisht se niveli i organizimit, mungesa e formimit të
menaxherëve ka sjellë një gjendje të tillë në shkollat e Komunës së Vitisë.
- Menaxhimi i kontributeve individuale të anëtarëve të personelit në institucion,
kanë qenë 18 pyetje , në plotësimin e pyetësorit kanë qenë të përfshirë 50 menaxherë.
Pyetjet ishin të formuluara në atë formë që kërkohej të përgjigjeshin rreth cilësisisë
së menaxhimit , përgatitjes së stafit, kushtet e punës së mësimdhënësve si dhe niveli
i organizimi të institucionit shkollor, ku u vlerësua me notën 3.52 /5. Pyetjet tjera
kishin të bënin me komunikimin, bashkëpunimin, etikën ku për këtë grup pyetjesh
patëm një vlerësim mesatar 3.70 /5 Rezultatet lidhur me orientimin e politikave të
institucionit, vlerësimit dhe rezultateve të pritura rezultojnë të jenë 3.55 /5. Kështu
si rezultat përfundimtar i pyetësorit në vlerësimi i menaxhimit të kontributeve
individuale të anëtarëve dhe personelit në institucion., është 3.61 /5. Sigurisht se
shqetësuese e shohim gjendjen sa i përketë cilësisë së menaxhimit, kushtet e punës
së mësimdhënësve ku vlerësimi ishte 3.52/5, poashtu edhe vlerësimi lidhur me
orientimin e politikave si dhe vlerësimin e rezultateve të pritura, ku vlerësohet me
një note 3.55/5. Këtu vlerësojmë se menaxhmenti i shkollës duhet të jetë i formuar
dhe të jetë shtytësi kryesor në rezultatet më të mira.
- Menaxhimi, zhvillimi i stafit në institucion, kanë qenë 22 pyetje, në plotësimin
e pyetësorit kanë qenë të përfshirë 50 menaxherë. Pyetjet ishin të formuluara në atë
formë që kërkohej të përgjigjeshin rreth njohurive menaxheriale, vĳimi i kurseve të
ndryshme për menaxherë, si dhe vlerësimit se a kanë plane lidhur me kualifikimin
e stafit pedagogjik, ku u vlerësua me notën 2.50/5. Pyetjet tjera kishin të bënin me
komunikimin, bashkëpunimin, etikën ku për këtë grup pyetjesh patëm një vlerësim
mesatar 3.52 /5.
Rezultatet lidhur me orientimin e politikave të institucionit, vlerësimit dhe rezultateve
të pritura rezultojnë të jenë 3.57 /5. Kështu si rezultat përfundimtar i pyetësorit
lidhur me vlerësimin e menaxhimit dhe zhvillimit të stafit në institucion., është 3.52
/5. Sigurisht se shqetësuese e shohim gjendjen sa i përketë njohurive menaxheriale,
vĳueshmërisë së kurseve për formin dhe përgatitje të stafit pedagogjik ku vlerësimi
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ishte shumë i ulët 2.50 /5. Duke u bazuar edhe më lartë e shohim një nivel brengosës
në institucionet shkollore të komunës së Vitisë.
Paraqitja e rezultateve të pyetësorit nga Menaxherët e shkollave

Në diagramin nr. 6. Kemi paraqitjen e rezultateve për Menaxherët e shkollave,
si rezultat i pyetësorit në Vlerësimn e nivelit të përgatitjes dhe organizimit të
institucionit shkollor, është 3.42 /5. Sigurisht se se performance e dobët dhe mungesa
e formimit të menaxherëve ka ndikuar në një organizim jo të knaqshëm. Kurse
rezultati i pyetjës së dytë që kishte të bënte me vlerësimin dhe menaxhimin e
kontributeve individuale të anëtarëve dhe personelit në institucion., është 3.61 /5.
Sigurisht se shqetësuese e shohim gjendjen sa i përketë cilësisë së menaxhimit,
kushtet e punës së mësimdhënësve poashtu shqetësues është edhe vlerësimi lidhur
me orientimin e politikave si dhe vlerësimin e rezultateve të pritura. Këtu vlerësojmë
se menaxhmenti i shkollës duhet të jetë i formuar dhe të jetë shtytësi kryesor në
rezultatet më të mira. Kështu si rezultat përfundimtar i pyetësorit, pyetja e tretë
lidhur me vlerësimin e menaxhimit dhe zhvillimit të stafit në institucion., është 3.52
/5. Sigurisht se shqetësuese e shohim gjendjen sa i përketë njohurive menaxheriale,
vĳueshmërisë së kurseve për formin dhe përgatitje të stafit pedagogjik ku vlerësimi
ishte i ulët. Duke u bazuar edhe më lartë e shohim një nivel brengosës në institucionet
shkollore të komunës, bazuar edhe në mesataren 3.51/ 5.

Shkollat
Nota
mesatare

SHFMU
“Njazi Rexhepi” Sllatinë
3.18

SHFMU “Hysen Tërpeza”
Tërpëzë

SHFMU
“Vllezërit Gërvalla” Lubishtë

2.86

3.96

SHFMU “Kenan
Halimi”Skifteraj

SHFMU “Halil
Alidema”
Pozhoran

4.43

3.5

Në diagramin nr. 7. Kemi paraqitjen e rezultateve nga pesë shkollat e përfshira në
studim, ku rezulton me një notë mesatare të përgjithshme, 3.58/5, niveli i performancës
bazuar në pyetjet e parashtruara, si: Vlerësimi i nivelit të përgatitjes dhe organizimit të
institucionit shkollor, pyetja së dytë kishte të bënte me vlerësimin dhe menaxhimin
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e kontributeve individuale të anëtarëve dhe personelit në institucion dhe pyetja e
tretë lidhur me vlerësimin e menaxhimit dhe zhvillimit të stafit në institucion. Në
bazë të rezultateve del si vĳon: Shfmu “Hysen Tërpeza” Tërpezë është në një gjendje
shumë të rëndë me një mesatare vetëm 2.86/5, pasjat vĳon Shfmu “Njazi Rexhepi
“Sllatinë e Epërme me një mesatare 3.15/5, në pozitën e tretë sipas rezultateve na
radhitet Shfmu” Halil Alidema” Pozhoran, me një mesatare prej 3.50/5, në radhë
me një performance dukshëmmë të knaqshme kemi Shfmu” Vëllezrit Gërvalla”
Lubishtë, me një mesatare 3.96/5, dhe në fund kemi Shfmu” Kenan Halimi” e cila
sipas rezultateve radhitet në mesin e shkollave më të mira në komunën e vitisë
bazuar gjithmonë në rezultatet e pyetësorit me një mesatare shumë të mirë 4.43/5.
Udhëheqësit e shkollave ushtrojnë lidershipin e tyre, ku duhet të jenë në gjendje
mobilizojnë anëtarët e ekipit të shkollës rreth një projekti të përbashkët. Një udhëheqje
e institucioninit në aspektin e politikave duhet të ketë informimin e duhur për
gjendjen e institucionit dhe të mbështetë qëllimet dhe një strategji të përshtatshme.
Me qëllim që aktivitetet e shkollës të jenë më të dobishme dhe me bashkëpunim të
frytshëm, menaxheri i institucionit vendos krĳimin dhe mirëmbajtjen e strukturës
së punës me kushte të favorshme bashkëpunimi. Vlerësimi i praktikës së vetë
profesionale janë procese të pandashme e procesit të profesionalizimit.. Megjithatë
përdorimi sistematik dhe rigoroz në vlerësim favorizon arsimin efektiv dhe të
vazhdueshëm duke rritur rëndësinë e praktikave profesionale duke vendosur
mekanizma dhe analiza të monitorimit që mundësojnë të mirren masa në zvoglimin
e ndryshimit midis rezultateve të arritura dhe atyre të synuara. Menaxheri i shkollës
vepron me integritet, drejtësi dhe moral të lartë, kupton dhe ka njohuri për: Qëllimin
e arsimit dhe rolin e udhëheqjes në shoqërinë modern. Një veprim kyç merret në
një kontekst të caktuar, kombinohet dhe lidhet me veprimet e tjera në mynyrë për të
arritur një rezultat të veçantë.
Në kuadër të studimit tonë, duke gërshetuar edhe aspektin teorik të trajtimit dhe
punës së menaxherëve si dhe nevojën e avansimit të profesionalizimit të tyre, kemi
mbarështruar një pyetësor, gjithëpërfshirës dhe përcaktues lidhur me çështjet që i vemë
para vehtes.Në kuadër të pyetësorit ngritëm çështjen e përgatitjës dhe organizimit të
institucionit shkollor, marrë për bazë, specifikat e pergjithëshme si qasjen orientimin
e politikave bashkëpunimin si dhe evaluimin. Poashtu edhe në pyetjen e dytë
menaxhimi i kontributeve individuale të anëtarëve të personelit në institucion, me
analizën e metodës së veprimit, orientimin e politikave, bashkëpunimin,vlerësimin,
etikën dhe pritjet. Për të vazhduar me të fundit menaxhimi, zhvillimi i stafit në
institucion, marrë për bazë qasjen, formën e realizimit, nivein e komunikimit,
evaluimin si dhe rezultatin e pritur.
Konkluzione/ Rekomandime
Siç u cek edhe më lartë se nevoja për formimin e menaxherëve të institucioneve
arsimore ëshë një urgjencë. Lëvizjet e rëndësishme të bëra në kontekstin strategjik
shoqërohen edhe me sfida në rrugëtimin e formësimit të menaxherëve të shkollave
ku secili duhet të jap kontributin e tĳ duke ofruar shërbimet cilësore në institucionin
që e drejton si dhe zbatimit të praktikave profesionale.
Duke u bazuar në rezultatet e studimit hasim një gjendje jo të mirë në shkollat e
përfshira në studim, por marrë për bazë edhe karakteristikat e përgjithëshme
të shkollave në komunën e Vitisë konkludojmë që ky nivel i performances jo të
knaqëshme i shkollave të përfshira na e jep një pasqyrë reale, që institucionet
komunale si dhe më lartë duhet sa më parë të ndërmarrim masa ta sanojnë këtë
gjendje.
Për të menaxhuar institucionin duhet të bazohet në burimet njerëzore si dhe cytjës
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së tyre të japin kontributin maksimal në edukim gjë që është një sfidë në vehte, ku
kjo sfidë lidhet me udhëheqjen dhe menaxhimin. Për të arritur sukses duhet të
krĳohen raporte të besimit të ndërsjellë si dhe krĳimit të hapsirave të hapura për
dialog me të vetmin qëllim realizimit të objektivave dhe implimentimin e projekteve
të përbashkëta duke u bazuar në përvojat e tyre mësimore si dhe akterëve tjerë të
përfshirë në organizimin e saj.
Bashkëveprimi i vazhdueshëm me anëtarët e grupit duhet të jetë i bazuar kryesisht
në besimin e ndërsjellë , komunikim të duhur dhe ndëgjim aktiv. Menaxherët
duhet të besojnë në aftësitë e grupit të tĳ por edhe grupi duhet besoj në aftësitë e
menaxherit. Tek çështja e besimit na paraqitet si lloj kredibiliteti, të njohjës së tjetrit
si dhe synimeve të tĳ në realizimin e objektivave.
Mobilizimi i individëve dhe ekipeve rreth misionit arsimor, gjithnjë duke rrespektuar
rregulloret dhe marrveshjet kolektive.
Sfidë e menaxhimit të një institucioni arsimor është edhe miratimi i një vizioni
gjithpërfshirës ku ndjenja e misionit edukimi bëhet burim i angazhimit për aktorët
përgjegjës.
Sfidë për menaxhmentin e shkollën paraqet edhe përqëndrimi në zhvillimin e një
ndjenje të madhe kolektive ku kontributi i ç’do individi do jetë i vlerësuar dhe i
njohur.
Duke marrë për bazë rezultatet gjatë studimit lidhur me organizimin, menaxhimin
e institucioneve shkollore, strukturimin e institucionit arsimor të fokusuara në
nevojat edukative të
nxënësve , del si urgjencë që me ligj shteti të sanksionon formimin dhe
profesionalizimin e menaxherëve të arsimit. Ku vizioni i tyre duhet orientuar drejt
strukturimit të një institucioni arsimor të fokusuar në nevojat edukative të nxënësve.
Ku një menaxher i formuar do ishte në gjendje të:
Strukturojnë institucionin arsimor duke u bazuar nga të dhënat e analizës së kryer.
- Menaxhojnë zbatimin e projektit, të një strukture organizative që rrespekton
krĳimin e projektit konform kërkesës së kornizës kombëtare.
- Paraqet një vizion të qartë të strategjisë për arritjen e objektivave të synuara.
- Rregullisht bënë rishikimin dhe përshtatjen e ndryshimeve të organizimit
shkollor në bazë të nevojave të ndryshme për nxënësit e dalluar të institucionit
- Të mundësojë përdorimin e burimeve sipas prioriteteve të përcaktuara nga plani
i suksesit.
- Të sigurojë mbështetje dhe trajnim të stafit në fazën fillestare të punës profesionale.
- Të njoftojë duke argumentuar para stafit të institucionit, për zgjedhjen e
prioriteteve të institucionit të miratuara nga komisioni i shkollës.
- Inkurajon iniciativat dhe risitë pedagogjike për tu përgjigjur nevojave të nxënësve.
- Duhet të jetë i vëmendshëm, ndaj shenjave që pasqyrojnë klimën e brendshme në
institucion, e në raste specifike të intervenojë.
- Shoqërimi i ekipeve të punës në kërkimin dhe aplikimin e strategjive më të
mira arsimore.
- Të ndërhyjë nëse është e nevojshme, në kontrollin e procesit të ndonjë ekipi
punues me vështërsi në funksionim.
- Të ndihmojë bashkëpunimin Brenda dhe jashtë bordit të shkollës.
- Vendos dhe e ruan ekuilibrin në mes të jetës personale dhe profesionale.
- Të ketë parasysh influencën e mundur nga rrjetet e ndryshme në bordin e
institucionit.
- Ndërhynë për të maksimalizuar potencialin e secilit anëtar të personelit.
- Ndërhynë në situata të vështira, bazuar në përvojën e tĳ pozitive.
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Zbatimi dhe zhvillimi i kulturës së trajnimit të vazhdueshëm në kuadër të
institucionit.
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Ngritja dhe funksionimi i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar si një
organizëm i vlefshëm për përmirësimin e cilësisë në edukim
Mexhit Hajdari
Universiteti i Tiranës, Filiali Kukës
Abstrakt
Qëllimi
Ekspozimi i disa mendimeve e sugjerimeve për ngritjen dhe funksionimin e Këshillit Vendor
të Arsimit Parauniversitar (KVAP) si dhe për hartimin e rregullores së tĳ në dobi të arsimimit
më cilësor të fëmĳëve.
Arsyet e realizimit të punimit
Megjithëse në dokumentet zyrtare dhe në propagandën e përditshme flitet për një menaxhim
të ri të sistemit arsimor parauniversitar përmes hapjes së tĳ ndaj publikut dhe përmes
aktivizimit të organizmave që përfaqësojnë publikun në hartimin dhe zbatimin e politikave
zhvillimore të edukimit, ky rol ende është i dobët dhe nuk po jep ndikimin e nevojshëm për
arsimimin më të mirë të fëmĳëve. Veprimtaria menaxhuese në edukim është kufizuar brenda
mureve të autoriteteve arsimore e të shkollave dhe nuk ka forcën e duhur të ndikimit në
hartimin e politikave e strategjive rajonale të edukimit dhe në përfshirjen e masës së gjerë të
aktorëve të interesuar në zgjidhjen e problemeve të edukimit. Nisur nga parimi se plotësimi
i misionit të edukimit nuk mund të bëhet vetëm nga shkolla e mësuesit, por ka nevojë për
angazhimin edhe të faktorëve të tjerë, midis të cilëve, qeverisja vendore dhe komuniteti
kanë një rol të pazëvendësueshëm, punimi mund të japë një sugjerim për mënyrën më të
përshtatshme të ngritjes e të funksionimit të Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar për
plotësimin e standardeve bashkëkohore të menaxhimit të edukimit.
Pikat kryesore të punimit
Hyrje, qëllimi i ngritjes së KVAP-ve dhe tiparet bazë të tyre, baza logjike e ligjore, përzgjedhja
e anëtarëve dhe rregullorja e, mënyra e funksionimin të KVAP-ve, tematika e takimeve të tyre
dhe përfundimet përkatëse.
Metodologjia
Punimi është kryer duke u mbështetur në shqyrtimin e dokumentacionit zyrtar të
administratës si ligje, udhëzime si dhe në analizën e përvojave të mëparshme në qarkun e
Kukësit për ngritjen e funksionimin e Këshillit Rajonal të Arsimit parauniversitar..
Gjetjet kryesore
Punimi evidenton se KVAP -të pranë këshillit të qarkut përbëjnë një element të ri, të
sanksionuar me ligj, për menaxhimin e procesit të edukimit, duke ndihmuar vendimmarrjen
e autoriteteve rajonale të edukimit në dobi të arsimimit më cilësor të fëmĳëve.
Zgjedhja e anëtarëve të këtyre këshillave, organizimi i veprimtarisë së tyre, problematika
që shqyrtohet, marrëdhëniet me autoritetet e edukimit dhe me komunitetin janë të tilla që
karakterizohen nga fryma demokratike, bashkëpunimi si dhe angazhimi i organizuar për të
prodhuar kontribute të vlefshmë për shkollimin më të mirë të fëmĳëve. Këtë e tregon edhe
fakti se përvojat e grumbulluara kanë shërbyer për të zgjidhur më mirë problemet e edukimit
si dhe kanë rritur përfshirjen e prindërve në edukim.
Fjalë kyçe: këshilla vendore, qeverisje vendore, rol këshillimor, politika arsimore, rregullore,
përzgjedhje,funksionim.
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Hyrje
Gjatë procesit të hartimit të Strategjisë së zhvillimit të Arsimit për të gjithë të qarkut
të Kukësit 2016-2015 është parë e nevojshme dhe është përcaktuar si hap veprimi
ngritja dhe funksionimi i një Këshilli Rajonal të arsimit parauniversitar pranë këshillit
të qarkut, i cili do të koordinonte veprimtarinë e të gjithë aktorëve të interesuar për
zhvillimin e arsimit dhe përmirësëimin e cilësisë së tĳ.
Në qarkun e Kukësit po bëhen përpjekje të suksesshme në kuadrin e reformës
arsimore. Implementimi i Strategjisë së APT të qarkut të Kukësit ka përfshirë
punën e mësuesve, të drejtuesve të shkollave dhe të DAR-së e ZA-ve. Drejtoritë e
shkollave po punojnë me Planin vjetor me format të ri, i cili fokusohet në shpalljen
e përgjegjësisë para nxënësve e prindërve dhe në arritjet reale të nxënësve. Mësuesit
janë angazhuar në rritje e përmirësëimin e kompetencave të zhvillimit e të arritjeve
të nxënësve. Menaxhimi i shkollës po kryhet i bazuar në tregues të rëndësishëm të
arsimit në nivel shkolle. Statistikat po bëhen një mjet efikas për analizën profesionale
të gjendjes dhe për vendimmarrje efektive për zgjidhjen e problemeve.
Tashmë është bërë e qartë se zgjidhja e problemeve rajonale të arsimit nuk mund të
bëhet vetëm me përpjekjet e institucioneve arsimore. Ajo që kërkohet është hapja më
e madhe e arsimit ndaj faktorëve të tjerë të shoqërisë dhe koordinimi i përpjekjeve
të aktorëve të interesuar për zhvillimet arsimore. Në këtë udhë, Këshilli Vendor i
Arsimit Parauniversitar mund të marrë përsipër rolin e një këshilluesi efikas dhe të
mbështetjes së nevojshme për zbatimin e suksesshëm të reformës arsimore.
Nëpërmjet ngritjes dhe funksionimit së këtĳ këshilli realizohen qëllimet e mëposhtme:
Hapja e arsimit ndaj komunitetit dhe shoqërisë, demokratizimi i tyre.
Decentralizimi nëpërmjet pjesëmarrjes së aktorëve të edukimit në formulimin e
politikave arsimore në rajon.
Koordinimi i kontributeve të aktorëve për zgjidhjen e problemeve të edukimit në
qarkun e Kukësit.
Misioni i KVAP Kukës
KVAP përfaqëson një organizëm ndërinstitucional me përfaqësues të aktorëve që
kanë interesa në edukim, veçanërisht nga qeverisja vendore dhe figura të njohura
për kontribute publike..
Misioni i KVAP është rritja e cilësisë së arsimit për të gjithë në Qarkun e Kukësit
nëpërmjet demokratizimit, decentralizimit dhe koordinimit të kontributeve të të
gjithë aktorëve të edukimit.
Baza ligjore
Ngritja dhe funksionimi i Këshillit vendor të Arsimit Prauniversitar në qarkun e Kukësit
mbështetet në një bazë ligjore të qartë, për të siguruar efikasitetin e këtĳ organizmi.
Në legjislacionin e këshillit të qarkut ka patur edhe më parë hapësira që legjitimojnë
ngritjen dhe funksionimin e këshillit vendor të arsimit. Këshilli i qarkut ka si
përgjegjësi hartimin e politikave rajonale edhe në fushën e arsimit. Ky organizëm
i pushtetit vendor në nivelin e dytë, koordinon veprimtarinë e njësive të qeverisjes
vendore në nivelin e parë. Në draftin final të hartuar nga qeveria për ngritjen
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e strukturave të partneritetit në nivel qarku për zbatimin e strategjive rajonale të
zhvillimit, parashikohet ngritja e Këshillit të Partneritetit të Qarkut. Ky dokument ka
qenë një bazë e mirë ligjore e mbështetëse për ngritjen e këshillit rajonal të arsimit, si
pjesë e Këshillit të Partneritetit për fushën e edukimit.
Sipas Ligjit të ri të Arsimit Parauniversitar, funksionet e qarkut janë ndërtimi e
zbatimi i politikave rajonale, harmonizimi i tyre me politikat shtetërore, në nivel
qarku, si dhe çdo funksion tjetër i dhënë me ligj.
Me miratimin e Ligjit të ri të Arsimit Parauniversitar hapet drita jeshile për
legjitimitetin e një strukture të re vendore, këshillimore, që do të japë kontribut me
vlerë në përcaktimin dhe zbatimin e politikave vendore për zhvillimin e edukimit.
Në nenin 31 të Ligjit për sistemin arsimor parauniversitar sanksionohet ngritja
e këshillit vendor të arsimit parauniversitar. Ky organizëm përcaktohet si organ
këshillimor në nivel qarku për politikat e zhvillimit të arsimit parauniversitar
brenda juridiksionit të qarkut.
Këshilli vendor i arsimit parauniversitar krĳohet me vendim të kryetarit të këshillit
të qarkut dhe funksionon sipas rregullores së miratuar prej tĳ
Këshilli vendor i arsimit parauniversitar kryesohet nga kryetari i këshillit të qarkut
dhe përbëhet nga përfaqësues të qeverisjes vendore dhe personalitete të njohura për
kontribute në jetën publike. Kriteret dhe procedurat për përzgjedhjen e anëtarëve të
këshillit vendor të arsimit parauniversitar përcaktohen me udhëzim të ministrit.
Ministri i Arsimit dhe i Sportit, me udhëzimin nr. 6, datë 15.04.2016 përcakton kriteret dhe
procedurat për përzgjedhjen e anëtarëve të këshillit vendor të arsimit parauniversitar.
Kriteret
Në pikën 2 të këtĳ udhëzimi, veç kritereve administrative, përcaktohen si kritere
disa pika të rëndësishme. Keshtu, kandidati për anëtar i këshillit vendor të arsimit
parauniversitar duhet të ketë jo më pak se 10 vjet përvojë drejtuese në institucionet
arsimore të sistemit arsimor parauniversitar si edhe të ketë përvojë pedagogjike në
mësimdhënie. Kandidati duhet të ketë, si autor i parë, botime, studime, vëzhgime, analiza
etj. në fushën e edukimit si dhe të ketë marrë pjesë në simpoziume, kongrese, konferenca
ose në kërkime shkencore brenda dhe jashtë vendit në fushën e arsimit parauniversitar.
Procedurat
Aplikimi për anëtarë të këshillit vendor të arsimit parauniversitar bëhet pranë
qarkut. Kandidatët konkurojnë me dosje personale.
Një komision i ngritur në nivel qarku përzgjedh kandidadatët përmes një raporti të
vlerësimit të kandidatëve dhe i propozon kryetarit të këshillit të qarkut kandidatët e
përzgjedhur për anëtarë të këshillit vendor të arsimit parauniversitar.
Përbërja dhe përfaqësimi
Ligji për sistemin arsimor parauniversitar krĳon hapësira të gjera për të ngritur një
këshill vendor të arsimit të dobishëm për zhvillimin cilësor të arsimit parauniversitar.
Pjesëmarrja e përfaqësuesve të qeverisjes vendore si edhe e figurave me kontribut
publik të dallueshëm në fushën e arsimit parauniversitar.
Brenda këtyre kornizave, për të garantuar efikasitetetin e këtĳ organizmi, mund të
sugjerojmë që në përbërje të KRA të përfshihen përfaqësues nga:
Institucionet arsimore, stafet pedagogjike, stafet e drejtimit e të menaxhimit të arsimit
(DAR, ZA, drejtoritë e shkollave)
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Njësitë e qeverisjes vendore të nivelit rajonal
Komuniteti i prindërve: bordi këshillimor i prindërve atje ku funksionon, këshillat e
prindërve, bordet e shkollave dhe shoqatat e prindërve
Qeveritë e nxënësve dhe forumet rinore shkollore
Organizatat dhe shoqatat e vendit dhe të huaja që veprojnë në edukim
Biznesi vendor
Media vendore
Arsyet pse ne mendojmë për këtë konfiguracion përfaqësimi qendron në nevojën që
këshilli vendor i arsimit parauniversitar të ketë hapësira për trajtimin e një game të
gjërë të nevojave të arsimit në qark, për kapacitete të fusheve e aspekteve sa më të
gjëra për trajtimin e problemeve të edukimit si edhe për të siguruar një rol e kontribut
të larmishëm të aktorëve sipas profilit të tyre.
Numri i anëtarëve të këshillit vendor të arsimit parauniversitar mendojmë të jetë 15.
Përfaqësimi i aktorëve në këshill do të bëhet sipas përzgjedhjes që do të bëjë komisioni
i ngritur për këtë qëllim nga kryetari i këshillit të qarkut, pas vlerësimit të dosjeve
personale të kandidatëve. Sugjerojmë që përfaqësimi i aktorëve në këshillin vendor
të arsimit të jetë në këto raporte:
Arsimi, 3 persona (DAR Kukës, ZA Has, ZA Tropojë)
Qeverisja vendore, 4 persona (Qarku Kukës, Bashkitë Kukës, Krumë, B,Curri)
Shoqëria civile , 1 person
Komuniteti i prindërve, 4 persona (një shoqatë prindërish, një kryetar bordi i shkollës/
këshilli të prindërve të shkollës dhe 2 persona nga Bordi Këshillimor i Prindërve)
Biznesi vendor, 1 person
Media vendore, 1 person
Figura publike të rajonit, 1 person
Përzgjedhja e personave përfaqësues, mendojmë, të mos i lihet spontaneitetit. Është
e nevojshme që disa përcaktime të bëhen, me qëllim që të sigurohet përfaqësimi i
aktorëve të duhur në Këshill. Kështu, këshilli vendor i arsimit mund të përbëhet nga:
Kryetari i këshillit të qarkut
Drejtori i DAR, ose/person i autorizuar prej tĳ.
Përgjegjësit e ZA, ose/persona të autorizuar prej tyre.
Kryetarët e Bashkive të qarkut ose/persona të autorizuar prej tyre.
Aktorët e tjerë do të paraqesin në Këshillin e qarkut kandidaturat e tyre, të
përzgjedhura në mënyrë demokratike. Ka vend që përfaqësuesit e aktorëve të tjerë
si anëtarë të këshillit vendor të arsimit të marrin autorizimin e institucioneve pjesë
e të cilëve janë nëpërmjet një vlerësimi institucional dhe zbatimit të procedurave
demokratike të përfshirjes, duke patur në konsideratë edhe votimin. Kjo vlen për
shoqërinë civilë, shoqatat e prindërve, këshillat e prindërve, komunitetin e medias e
të biznesit dhe strukturat e qeverisë së nxënësve.
Vendimin për ngritjen dhe përbërjen e Këshillit Rajonal të Arsimit e merr kryetari i
Këshillit të qarkut.
Përgjegjësitë e Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar dhe fushat e veprimit
Të nxisë dhe të koordinojë veprimtarinë e aktorëve të edukimit për përmirësimin e
cilësisë së arsimimit të fëmĳëve.
Të miratojë politikat rajonale të zhvillimit të arsimit, mbështetur në treguesit bazë
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arsimorë, përdorimi i të cilëve do të jetë praktikë pune e manaxherëve të këshillit
rajonal te arsimit.
Të kërkojë informacion periodik nga institucionet arsimore, organet e qeverisjes
vendore dhe aktorët e tjerë të edukimit për zbatimin e reformës në arsim.
Të vlerësojë punën e drejtuesve të institucioneve arsimore dhe të bëjë propozime për
përmirësimet e mundshme.
Të japë mendim institucional për shpërndarjen e investimeve në arsim në qarkun e
Kukësit.
Të lobojë pranë institucioneve të qeverisjes qendrore e vendore, organizatave e
institucioneve financiare të vendit e të huaja dhe pranë biznesit për mbështetjen me
fonde të sistemit të edukimit në qark.
Të bëjë analiza dhe vlerësime e sugjerime për zbatimin e Planit të veprimit për
mbrojtjen e fëmĳëve në qarkun e Kukësit.
Të monitorojë zbatimin e Strategjisë së APT të qarkut Kukës dhe të vlerësojë situatën
në edukim.
Të hartojë vetë projekte dhe të miratojë e të mbështesë projektet e aktorëve të
interesuar për përmirësimin e cilësisë së arsimit në qarkun e Kukësit.
Të miratojë dhe të zbatojë Rregulloren e funksionimit të tĳ.
Zgjedhja e organeve drejtuese dhe përgjegjësitë e tyre
Kryetari i këshillit vendor të arsimit parauniversitar është kryetari i këshillit të
qarkut, i përcaktuar me udhëzim të Ministrit të Arsimit dhe të Sportit
Kryetari i KVAP emëron zëvendëskryetarin dhe sekretarin e KVAP.
Përgjegjësitë e kryetarit e të KVAP.
Përgjigjet për të gjithë veprimtarinë e KVAP.
Përfaqëson KRA në marrëdhëniet me të tjerët dhe me publikun.
Drejton mbledhjet e KVAP.
Firmos vendimet dhe dokumentet e prodhuara nga KVAP si dhe marrëveshjet me
aktorët e tjerë.
Thërret mbledhjen e KVAP dhe përcakton rendin e ditës, pas konsultimit me anëtarët e tĳ.
Menaxhon, sipas ligjeve në fuqi, fondet e KVAP.
Përgjegjësitë e nënkryetarit të KVAP
Nënkryetari i KRA plotëson të gjitha përgjegjësitë e përshkruara më sipër, në
mungesë dhe me autorizimin e kryetarit të KVAP.
Sekretari i KRA kryen detyrat e mëposhtme:
Mban protokollin e mbledhjeve e të takimeve.
Bën njoftimet e anëtarëve për mbledhje.
Pajis anëtarët e këshillit me materialet e nevojshme.
Përgatit dokumentet e KVAP për firmë, i vulos ato dhe i dërgon në destinacionet e
caktuara.
Menaxhon zyrën e punës të KVAP.
Zhvillimi i mbledhjeve të KVAP, funksionimi
KVAP funksionon nëpërmjet mbledhjeve të tĳ si dhe veprimtarisë së grupeve të
punës të ngarkuar prej tĳ
108

KVAP, si rregull, mblidhet një herë në tre muaj
Data, ora dhe vendi i mbledhjes, së bashku me axhendën përkatëse dhe materialet
që do të shqyrtohen, u bëhen të njohura me shkrim anëtarëve të KRA 7 ditë para
mbledhjes.
KVAP mblidhet në sallën e Këshillit të Qarkut. Në raste të veçanta, me miratimin e
anëtarëve, mund të mblidhet në një vend tjetër.
Në mbledhje, sipas axhendës, paraqiten dhe diskutohen materiale me shkrim, së
bashku me projekt-vendimet përkatëse.
Mbledhja e KVAP është e ligjshme, kur marrin pjesë shumica e anëtarëve.
Materialet, rezlutat detyrat e KVAP merren me shumicën e votave të anëtarëve
pjesëmarrës.
Materialet, detyrat e KVAP u përcillen zyrtarisht aktorëve përkatës.
Detyrat e KVAP janë të detyrueshme për t`u zbatuar nga aktorët e përfaqësuar në
këtë organ.
Përzgjedhja dhe largimi i anëtarëve të KRA
Përzgjedhja e anëtarëve të KVAP që përfaqësojnë institucionet arsimore dhe njësitë e
qeverisjes vendore bëhet automatikisht, në bazë të pozicionit zyrtar.
Përzgjedhja e anëtarëve që përfaqësojnë grupimet dhe institucionet e pavarura bëhet
nga vetë këto të fundit, nëpërmjet procedurave demokratike.
Një anëtar i KVAP mund të largohet kur:
Ndryshon pozicionin zyrtar të përfaqësimit.
Subjekti ose grupimi që e ka zgjedhur kërkon ta zëvendësojë. Në këtë rast, subjekti
ose grupimi i interesuar paraqet me shkrim në KVAP propozimin e largimit dhe
propozimin e ri, të arsyetuar dhe të shoqëruar me dokumentacionin e votimit si dhe
kandidati i interesuar paraqet për vlerësim dosjen personale.
Ratifikimin e ndryshimeve në KVAP e bën kryetari i Këshillit të Qarkut.
Marrëdhëniet e KVAP me aktorët e tjerë
KVAP respekton përgjegjësitë ligjore të institucioneve shtetërore dhe pavarësinë e
subjekteve të pavarura.
Funksionimi i KVAP
KVAP funksionon mbi bazën e Planit të veprimit vjetor dhe mujor, që harton vetë.
KVAP punon në zyrën e tĳ në mjediset e Këshillit të Qarkut Kukës.
Mbështetja financiare e KVAP
KVAP funksionon me mbështetjen financiare të qeverisjes vendore, të organizatave
të vendit e të huaja dhe të donatorëve të mundshëm.
KVAP nënshkruan me Qarkun e Kukësit dhe me 3 bashkitë qendër nënprefekture
marrëveshjen për financimin e veprimtarisë së vet për çdo vit financiar.
Anëtarët e KVAP marrin shpërblim për veprimtarinë e tyre, sipas vendimit të
Këshillit të Qarkut Kukës.
Anëtari i KVAP nuk merr shpërblimin mujor kur mungon në mbledhje ose kur nuk
jep kontribut në grupin e punës për muajin përkatës.
Menaxhimi dhe administrimi i fondeve të KVAP bëhet mbi bazën e legjislacionit në fuqi.
Përfundime
KVAP përfaqëson një organizëm ndërinstitucional me përfaqësues të aktorëve që
kanë interesa në edukim, veçanërisht nga qeverisja vendore dhe figura të njohura
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për kontribute publike..
Misioni i KVAP është rritja e cilësisë së arsimit për të gjithë në Qarkun e Kukësit
nëpërmjet demokratizimit, decentralizimit dhe koordinimit të kontributeve të të
gjithë aktorëve të edukimit.
Sipas Ligjit të ri të Arsdimit Parauniversitar, funksionet e qarkut janë ndërtimi e
zbatimi i politikave rajonale, harmonizimi i tyre me politikat shtetërore, në nivel
qarku, si dhe çdo funksion tjetër i dhënë me ligj.
Me miratimin e Ligjit të ri të Arsimit Parauniversitar hapet drita jeshile për
legjitimitetin e një strukture të re vendore, këshillimore, që do të japë kontribut me
vlerë në përcaktimin dhe zbatimin e politikave vendore për zhvillimin e edukimit.
Ligji për sistemin arsimor parauniversitar krĳon hapësira të gjera për të ngritur një
këshill vendor të arsimit të dobishëm për zhvillimin cilësor të arsimit parauniversitar.
Pjesëmarrja e përfaqësuesve të qeverisjes vendore si edhe e figurave me kontribut
publik të dallueshëm në fushën e arsimit parauniversitar.
Brenda këtyre kornizave, për të garantuar efikasitetetin e këtĳ organizmi, mund të
sugjerojmë që në përbërje të KRA të përfshihen përfaqësues nga:
Institucionet arsimore, stafet pedagogjike, stafet e drejtimit e të menaxhimit të arsimit
(DAR, ZA, drejtoritë e shkollave)
Njësitë e qeverisjes vendore të nivelit rajonal
Komuniteti i prindërve: bordi këshillimor i prindërve atje ku funksionon, këshillat e
prindërve, bordet e shkollave dhe shoqatat e prindërve
Qeveritë e nxënësve dhe forumet rinore shkollore
Organizatat dhe shoqatat e vendit dhe të huaja që veprojnë në edukim
Biznesi vendor
Media vendore
Arsyet pse ne mendojmë për këtë konfiguracion përfaqësimi qendron në nevojën që
këshilli vendor i arsimit parauniversitar të ketë hapësira për trajtimin e një game të
gjërë të nevojave të arsimit në qark, për kapacitete të fusheve e aspekteve sa më të
gjëra për trajtimin e problemeve të edukimit si edhe për të siguruar një rol e kontribut
të larmishëm të aktorëve sipas profilit të tyre.
Ndër detyrat kryesore të Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar janë të nxisë
dhe të koordinojë veprimtarinë e aktorëve të edukimit për përmirësimin e cilësisë
së arsimimit të fëmĳëve dhe të miratojë politikat rajonale të zhvillimit të arsimit,
mbështetur në treguesit bazë arsimorë, përdorimi i të cilëve do të jetë praktikë pune
e manaxherëve të këshillit rajonal te arsimit.
KVAP funksionon mbi bazën e një rregulloreje të miratuar nga kryetari i këshillit të qarkut.
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Shqiptarët në Konferencën e Londrës dhe 100 vite pas saj
PhD (C.) Xhemail Limani
Abstrakt
Dalja e çështjes shqiptare në planin diplomatik është pasoj e drejtpërdrejt e zhvillimit të
lëvizjes kombëtare. Ajo merr një dimension të ri në çerekun e fundit të shekullit XIX dhe
fillim të shekullit XX, që është periudha vendimtare e Rilindjes. Rilindja ka gjetur shprehjen e
saj jo vetëm në planin e brendshëm nëpërmjet betejës për kulturën, shkollën e gjuhës shqipe,
por edhe në planin ndërkombëtar duke tërhequr vëmendjen e Fuqive të Mëdha të kohës edhe
për çështjen shqiptare, si element të situatës ballkanike. Lëvizja kombëtare e kësaj periudhe
shënon dy ngjare madhore:Lidhjen e Prizrenit dhe Shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë.
Çështja shqiptare po piqej si një çështje e një kombësie që kishte fituar tanimë vetëdĳen e një
fati historik të veçantë nga ai i Perandorisë Osmane, bashkë me perspektivën për të dalë si
shtet më vete. Si i tillë ajo e çau rrugën dhe u ngritë përpara diplomacisë evropiane pikërisht
në kohën e krizës lindore.
Fjalët kyçe: Si të kuptojme rëndësin e Lidhjes së Prizrenit dhe Shpalljen e Pavarsisë së
Shqipërisë.

Hyrje
Sipas parametrave statistikorë të botës së sotme shqiptarët janë popull relativisht
i vogël për kah numri, por i shpërndarë gati në të gjitha anët e globit. Thuhet
relativisht për shkak se kjo varet nga qasja dhe definicioni i asaj që nënkuptohet me
fjalët popull dhe komb. Po t’i qaseshim problemit p.sh. nga aspekti antropologjik,
atëherë shqiptarët do të bënin pjesë ndër popujt mesatarë për kah numri, madje,
ndoshta ndër popujt mesatarisht të mëdhenj për kah numri dhe do ta zinin një vend
sigurisht jo ndër popujt e fundit. Xheson Klej, një antropolog i angazhuar në studimin
e çështjeve që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të njeriut, kombet i definon si
“grupe njerëzish me identitet të forte kulturor dhe politik që janë vetë-definuara dhe
të njohura nga tjerët, grupe të cilat kanë ushtruar kontrollin politik të fatit të tyre në
të kaluarën (gjer në njëfarë shkalle) dhe të cilat kontrollin e tillë të fatit të tyre akoma
e shohin si strategji të mundshme të së ardhmes .
Nga ana tjetër, territori ku jetojnë sot shqiptarët rreth kufijve të shtetit amë, për kah
sipërfaqja (mbi 10.000km/2. Vetëm në Kosovë;.km/2. Në Maqedoninë Perëndimore
dhe në Mal të Zi) , ndërsa po të merrej parasysh edhe territori i Çamërisë (Epiri) në
Greqi, do të duhej të ishte mbi gjysma e territorit të Shqipërisë ( mbi 28.000 km/2).
Duket qartë se politika globale e Fuqive të Mëdha në të kaluarën nuk e përgjysmoj
Shqipërinë, siç mund të dëgjohet nga ndonjëherë, por e reduktoi në një Shqipëri
viable, siç do të thoshte Arben Puto (“Pavarësia shqiptare dhe diplomacia e fuqive të
mëdha”, Tiranë, 1987) për interesat e drejtpeshimit të forcave në Evropë. Shqipëria
viable e kishte kuptimin e ekzistimit të një prapavĳe të mjaftueshme për mbrojtjen e
portave detare dhe të aftësive për mbajtjen e vetes pa shpenzime të fuqive. Mirëpo
ajo nuk i përmbushte aspiratat legjitime të popullit shqiptar. Nga ky aspekt mund
të thuhet se çështjen shqiptare e krĳuan Fuqitë e Mëdha dhe se ato, normalisht,
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edhe do të duhej ta zgjidhnin. Mirëpo Fuqitë e Mëdha nuk merren me zgjidhjen e
çështjeve të tilla pa pasur interesa të veta dhe sidomos jo pa u bërë inicimi i zgjidhjes
së një çështjeje të këtillë nga vetë faktori politik shqiptar. Në të kaluarën, duke qenë
prezent në vetëdĳen politike shqiptare, por edhe objektiv evident i kombinimeve
të ndryshme të strategjisë politike të Fuqive të Mëdha, zgjidhja e kësaj çështjeje
u aktualizua herë par here, por akoma mbetet për t’u zgjidhur. Problemi është
kompleks dhe i ndërlikuar. Konsiston nga ajo që të dihet se a është e mundshme
zgjidhja definitive e çështjes , si është e mundshme dhe në çfarë kohe? Ky numër
gjithësi mund te kontestohet por nuk mund te kontestohet historia e tyre 500 vjeçare
ne kuadër te perandorisë Otomane, do te ishte psh. Interesant te vlerësohet numri
hipotetik i shqiptareve te asimiluar gjate kësaj periudhe; nuk mund te kontestohet
dyndjet shqiptare për ne Turqi, me rastin e luftërave te ndryshme ruso-otomane;
me Zgjerimi i demokracisë ne gjithë Evropën ketë gjë do te duhej ta mundësonte
me tepër, me kusht qe te këtë kujdes për mos imponimin e zgjidhjeve te ndikuara
nga vendqëndrimi i tanishëm i tyre. Shqiptaret e diasporës shqiptare, me fjale te
tjera, nuk mund te jene bartës eventuale te një politike gjitheshqiptare. Ndërkaq,
Shqiperia, per shkak te peshës politike qe ka shteti ne suaza ndërkombëtare politike,
nuk mund te jete bartëse e një politike qe mund ta rrezikonte cilësimin e vet si politike
qe i cenon normat nderkombetare juridike dhe politike te sjelljes se shteteve. Këto
norma pavarësisht nga ndryshimet ne Evrope, akoma jane ne fuqi. Nga ana tjeter,
ne qofte se me nocionin komb nënkuptohet përmbajtja anglo-saksone e tĳ, dmth.
Kombi i konstituuar si shtet (kation-state) atëherë do te ishte fare e natyrshme dhe
e logjikshme qe Shqiperia te jete bartese e nje politike gjitheshqiptare, sikundër qe
eshte e natyrshme dhe e logjikshme qe shumica absolute e shqiptareve te diaspores
shqiptare synojne qëllimin e bashkimit, por duke mos e rrezikuar ekzistencen e vet
si komb, dhe te shteti ame, Shqiperise. Si synim gjitheshqiptar, ishte prezent qe prej
fillimit te vetedĳsimit nacional shqiptar. Lufterat antiosmane te Skenderbeut veshtire
qe mund te zhvishen nga kjo komponente. Nga ana tjeter luftërat e shumta iliroromake, nga te cilat vecohen ato te Teutes dhe te Piros ne Epir; te dardaneve me
Filipin e Maqedonise, kishin karakter te mbrojtjes se territoreve te veta; te vetes
se tyre dhe te mënyrës se jetesës, komponentë këto me rendësi te shtetësisë e jo
te fisnike. Një nga teoriket e mëdhenj amerikane Hans J. Morgenthao (shteti dhe
interesat vitale te kombit) ve re se kombet formohen ne raport me te huajt. Ne qofte
se kjo vërejtje është e sakte / nuk ka ndonjë arsye qe te mos jete e sakte, atëherë
se bashku me procesin e formimit te shtetit, historikisht është ngadalësuar edhe
procesi i vetëdĳesimit nacional. Ka mbetur gjitha si element kontinuitiv i kombit.
Historia shqiptare duket se nuk dëshmon fuqimisht se gati çdo qoshe e tokës se
dikurshme ilire ne përgjithësi, e sot shqiptare ne veçanti, sikur te kishte pasur nje
rendësi te jashtëzakonshme strategjike për romaket, pikërisht sikurse me vone
per bizantinet, turqit, ruset, gjermanet, italianet, francezet etj. Gjate shekullit XIX
dhe fillim te shekullit XX dmth. Gjate kohës se konstituivit te shteteve nacionale
ne Ballkan, serish erdhën ne shprehje interesat globale te Fuqive te Mëdha. Nen
konfrontimin dhe thyerjen e ndërsjelle te interesave te dy grupacioneve te fuqive te
mëdha: te boshtit trepalësh (Austro-Hungaria, Gjermania dhe pjesërisht Italia) dhe
te Aleancës (Rusia, deri me 1917, Britania e Madhe dhe Franca), si dhe te sateliteve
te tyre te instrumentalizuar ne Ballkan, erdhe deri gjer te reduktimi i Shqipërisë
viabël. Nder shqiptaret natyrisht, formimi i Shqipërisë u pagëzua si fitore e madhe e
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faktorit politik shqiptar. Gjate luftës II Botërore, konferenca e Bujanit, me rezultatet
praktike te luftes, u vu ne kontekst te një potezi taktik-luftarak te aleatit te luftës,
meqe aleatet kryesore (Churchill-i dhe Rusvelti) qene marre vesh qe ne prag te luftës
për ripërtëritjen e Jugosllavisë ne kufijtë e saj te paraluftës. Dukej sikur autonomia e
pasluftës se Kosovës te ishte, pos tjerash edhe si nje kompromis midis qëndrimeve
te padefinuara te qeverive anglosaksone qe ndikoheshin nga greket dhe qeveria
mbretërore jugosllave ne ekzil për copëtimin e Shqipersie midis veriut dhe jugut. Kjo
gje me pastaj ne kontekst te interesave globale te superfuqive, rezultoi ne forcimin e
autonomise se Kosoves (viti 1974) dhe ne kerkesen per konstituivin e saj si republike
e barabarte me te tjerat ne Jugosllavi (viti 1981).
Çështja Shqiptare përpara diplomacisë se fuqive te mëdha
Dalja e çështjes shqiptare në planin diplomat është pasoj e drejtpërdrejt e zhvillimit
të lëvizjes kombëtare. Ajo merr një dimension të ri në çerekun e fundit të shekullit 19
dhe fillim të shekullit 20, që është periudha vendimtare e Rilindjes. Rilindja ka gjetur
shprehjen e saj jo vetëm në planin e brendshëm nëpërmjet betejës për kulturën,
shkollën e gjuhën shqipe, por edhe në planin ndërkombëtar duke tërhequr vëmendjen
e Fuqive të Mëdha të kohës edhe për çështjen shqiptare, si element të situatës
ballkanike. Lëvizja kombëtare e kësaj periudhe shënon dy ngjare madhore:Lidhjen e
Prizrenit dhe Shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë.
Lidhja Shqiptare e Prizrenit zë një vend të veçantë në historinë e re shqiptare jo vetëm
për impulsin që i dha lëvizjes brenda vetit, por edhe për pasojat e saj në shkalle
ndërkombëtare. Në planin e brendshëm ajo përbën pikën kulmore në zhvillimin e
lëvizjes sonë kombëtare gjatë gjithë shekullit 19 dhe paralajmëron kthesën historike
të periudhës vĳuese. Në planin e jashtëm është pikërisht Lidhja që shënon dhe
konsolidon daljen e çështjes shqiptare në arenën e politikës evropiane. Në të vërtetë,
dalja e çështjes shqiptare përpara diplomacisë evropiane i përket periudhës së krizës
lindore që u vu në qendër të vëmendjes në Kongresin e Berlinit vitit 1878.
Në politikën e Fuqive të veçanta problemi shqiptar mund të ketë zënë një vend dhe,
në disa aspekte të tĳ të pjesshme, mund të ketë pasur njëfarë jehone edhe më parë.
Mjafton të përmendet periudha imediatisht pararendëse, ajo e viteve 50-të të shek
19, që shënon hapat e parë të shteteve të reja ballkanike për të arritur në një aleancë
antiturke. Në këtë vështrim veçanërisht domethënëse janë tratativat greko-serbe që
filluan në janar 1867 dhe përfunduan në 14/26 gusht të po atĳ viti me lidhjen e Traktatit
të fshehtë të aleancës ndërmjet Serbisë dhe Greqisë . Ndonëse diplomacia ballkanike
e kësaj periudhe nga pikëpamja kohore del nga caqet e krizës lindore, logjikisht,
ajo i përket temës që përbën objektin e këtĳ studimi, përderisa përmban elemente
prekursore si në raport me çështjen lindore në përgjithësi, ashtu edhe veçanërisht
me çështjen shqiptare. Që aty bëhet e qartë se në çdo lëvizje për rregullimin e ri të
Ballkanit nuk mund të liheshin mënjanë rëndësia e Shqipërisë dhe roli i shqiptarëve.
Nuk është e rastit që si në tekstin e Traktatit të fshehtë edhe në Konventën ushtarake
greko-serbe të 28 shkurtit 1868 të lidhur në vĳim dhe zbatim të të parit, bëhej fjalë
shprehimisht për “kontributin e Shqipërisë” që duhej të zinte një vend në planet
e luftës antiturke. Por edhe në këtë orvatje të hershme për formimin e aleancës
ballkanike mbizotëronte tendenca e shtrirjes territoriale në dëm të njëri-tjetrit dhe
të të tretëve, sidomos të tokave shqiptare; në bisedimet që i kishin prirë përfundimit
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të traktatit Serbia kishte kërkuar për vete, veç Kosovës (“Serbisë së vjetër”) edhe
Shqipërinë Veriore, ndërsa Greqia, veç Maqedonisë, edhe “Epirin” (pra Shqipërinë
jugore). Një dhjetëvjeçar më vonë çështja lindore do të shfaqej me një forcë të re në
para skenën e politikës evropiane. Ndryshimet ishin thelbësore jo vetëm në përmasa
ballkanike, por edhe në situatën shqiptare. Çështja shqiptare po piqej si një çështje
e një kombësie që kishte fituar tanimë vetëdĳen e një fati historik të veçantë nga ai i
Perandorisë Osmane, bashkë me perspektivën për të dalë si shtet më vete. Si i tillë ajo
e çau rrugën dhe u ngritë përpara diplomacisë evropiane pikërisht në kohën e krizës
lindore. Pra, me krizën lindore edhe Lidhjen Shqiptare fillon historia diplomatike e
çështjes shqiptare. Kjo është quajtur si etapa e parë e periudhës së imperializmit, që
përbënte një ndër aspektet kryesore të politikës së Fuqive të Mëdha. Para çdo trajtimi
në thelb është me vend të përvĳohet kuadri diplomatik në të cilin shtrohet çështja
shqiptare në kohen e krizës lindore. “Çështja lindore” është çështja më e madhe
e diplomacisë evropiane gjatë shekullit 19. Duke qenë e lidhur me problemet që
shtron rënia e pashmangshme e Turqisë dhe, pra, prishja e “ekuilibrit të forcave” në
Evropë, ajo përbën boshtin kryesor të luftës diplomatike dhe të gjitha aleancave më
të rëndësishme të Fuqive të Mëdha në këtë kohë. Tani, në edicionin e saj të çerekut të
fundit të shek 19, më tepër se kurrë ajo ka si përmbajtje kryesore çështjen kombëtare
në Ballkan, çlirimin e kombeve të gadishullit nga zgjedha turke.
Lufta e popujve të shtypur padyshim është faktori shpërthyes kryesor që e çon
Perandorinë Osmane në greminë. Por ka edhe faktorë të jashtëm. Ndër ta, ka që e
nxitin, e stimulojnë, por ka edhe asi që e frenojnë, që e pengojnë procesin e emancipimit
të kombeve të Ballkanit. Është e ditur se Rusia ka qenë kundrejt Perandorisë
Osmane një faktor shkatërrues i jashtëm i dorës së parë. Por shpesh roli i saj në
luftën kundër Turqisë është zmadhuar. Në themel të politikës ballkanike të Rusisë
kanë qenë synimet ekspansioniste. Thelbi i kësaj politike ka qenë i qartë që në fazat
pararendëse të çështjes lindore e sidomos në vitet 40-50 kur mbizotëronin rivaliteti
në Lindjen e Mesme dhe lufta për zotërimin e Bosforit e të Dardaneleve. Lidhur
me këtë ia vlen të përmendet një prononcim i Marksit, i cili në një varg artikujsh
duke trajtuar problemet e politikës ndërkombëtare të kohës, e pati goditur me forcë
natyrën thellësisht reaksionare të carizmit jo vetëm si forma më e plotë e autokracisë
feudale, por edhe si një rrezik që rëndonte vazhdimisht mbi Evropën Qendrore e
Juglindore. Në mënyrë të veçantë, Marksi e pari demaskuar qeverinë e carit që dilte
në rolin e “protektorit” të popujve të Ballkanit, herë duke iu referuar “solidaritetit
me vëllezërit sllavë”, herë duke spekuluar me fenë ortodokse. Tani, si dhe më parë,
“sllavizmi” dhe ortodoksia” kishin për qëllim të mbulonin thelbin ekspansionist të
politikës lindore të Rusisë. Duke u nisur po ashtu nga synime ekspansioniste AustroHungaria dhe Anglia prej kohësh ishin të mbërthyer pas politikës së status-kuosë së
Perandorisë Osmane, të bashkuara të dyja në përpjekjet për të bllokuar depërtimin
rus: e para në Ballkan, e dyta në Mesdhe. Austro-Hungaria nuk shikonte fushë tjetër
veç Gadishullit Ballkanik për shtrirjen e saj të mëtejshme, gjë që e bënte atë rivalen e
drejtpërdrejtë të Rusisë. Anglia nuk mund të pajtohej me rreziqet që ridhnin sidomos
për rrugët e mëdha të komunikacionit që e lidhnin me perandorinë e saj koloniale në
Lindje(rruga për Indi), e këtu kërcënimi rus vinte në radhë të parë.
Me rreshtimin e forcave në frontin diplomatik një vend zënë, doemos, edhe shtetet e
reja të Ballkanit, që futen po ashtu në lojën e diplomacisë. Por roli i tyre është i dyfishtë.
Nga njëra anë, ato janë elementi më i qëndrueshëm i luftës antiturke për shembjen e
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perandorisë dhe me këtë sigurisht ato përmbushin një funksion përparimtar çlirimtar
të padyshimtë. Nga ana tjetër, në gjirin e tyre mbizotërojnë interesat dinastike dhe
tendencat shoviniste që hedhin farën e armiqësisë në Ballkan, Lakmitë pushtetuese
të qarqeve shoviniste të vendeve fqinje, me tendencën e tyre për t’u “shkarkuar’
në dëm të tokave shqiptare duke i quajtur si toka “pa zot”, kthehen e bëhen një
faktor negativ konstant që e shoqëron në çdo hap çështjen shqiptare në ballafaqimin
e saj me diplomacinë evropiane. Kjo ishte në vĳa të përgjithshme situata kur plasi
kryengritja në Bosnje e në Hercegovinë në verë të viti 1875. Nga kjo shkëndĳë zjarri
i luftës kundër Turqisë filloi të shtrihej më gjerë; një vit më vonë, në verë të 1876-ës
Serbia dhe Mali i Zi i shpallën luftë Portës së Lartë; në Bullgari shpërtheu po ashtu
një kryengritje e gjerë popullore, që u shtyp me një egërsi të rrallë dhe pati një jehonë
të madhe në Evropë. Siç mund të pritej, Rusia cariste nxitoi e para të përfitoj. Por ajo
e kuptonte tani se duhej të pyeste më parë Austro-Hungarinë, të mos vepronte fare
vetëm, në qoftë se nuk donte të dëbohej fare nga Ballkani siç ndodhi 20 vjet më parë,
në kohën e Luftës së Krimesë. Nga ana e saj, Vjena tregoi në këtë rast se nuk do të
kundërshtonte çfarëdo ndryshimi të Perandorisë Turke, se ishte gati të merrej vesh
po qe se edhe asaj i binte një pjesë.
Ky qe kuptimi i Marrëveshjes së Raishtadit (Reichstadt) që lidh midis Rusisë dhe
Austro-Hungarisë më 8 korrik 1876. Andrasi për Austro-Hungarin dhe Gorcakovi
për Rusin ranë dakord se do të rimëkëmbej statukuoja që ishte para fillimit të luftës,
në rast se Serbia e Mali i Zi pësonin disfatë. Por në rast se Serbia me Malin e Zi
dilnin fitimtarë, atëherë Austro-Hungaria dhe Rusia merrnin përsipër t’i caktonin
bashkërisht ndryshimit territoriale. Pa hyrë në hollësitë e tyre, u përvĳuan disa
zgjidhje paraprake. Një pikë thelbësore e marrëveshjes ishte se ty dy palët përcaktonin
se nuk do të krĳohej një shtet sllav i madh në Ballkan, edhe sikur Turqia të mundej në
luftë. Një pikë tjetër për të cilën të dy palët u shprehën të një mendjet ishte zgjerimi i
Serbisë në drejtim të Kosovës (e ashtuquajtura “Serbia e vjetër”). Veç asaj, Vjena dhe
Peterburug nuk lini pa rezervuar secila nga një pjesë: e para në Bosnje-Hercegovinë,
e dyta në Turqinë aziatike.
Nuk mund të kalojë pa u vënë re se, megjithatë marrëveshjen e arritur, AustroHungaria dhe Rusia mbetën rivalet kryesore në Ballkan dhe kjo pasqyrohet në
faktin se për të njëjtin takim të Rajshtadit kemi dy versione, nga krahasimi i të
cilave divergjencat ndërmjet të dy palëve dalin qartë. Kështu, ndërsa Gorçakovi
parashikonte që, në rast fitoreje, Serbia dhe Mali i Zi të merrnin: e para, pjesën më të
madhe të Bosnjës, i dyti gjithë Hercegovinën, Andrashi, përkundrazi, nënkuptonte se
të dy krahinat do të përfshiheshin kryesisht në Perandorinë e Habsburgëve. Rëndësia
e Marrëveshjes së Rajshtadit në rastin tonë qëndron në faktin se aty çështja shqiptare
gjen shprehje për herë të parë. Aty bëhet fjalë edhe për një “Shqipëri autonome” që
do të krĳohej ( gjë që tregon vetëm kundërshtimin e Rusisë), kjo është një provë se
çështja shqiptare po fillon të llogaritet si një element i situatës në Ballkan pas disfatës
eventuale të Perandorisë Turke. Është po ashtu një shenjë paralajmëruese e rëndësisë
që jo është e destinuar të marrë në vĳimin imediat të ngjarjeve. Marrëveshja e fshehtë
austro-ruse e lidhur në janar 1877 në Budapest erdhi menjëherë pas dështimit të
Konferencës së Stambollit (dhjetor 1876), në të cilën fuqitë u orvatën pa sukses të
ndërmjetësonin për zbatimin e reformave në Turqinë evropiane. Porta donte t’i
mbyllte shtigjet e ndërhyrjes evropiane. Ky fakt, që i shtohej humbjes së Serbisë
në luftë,e përforcoi Rusinë cariste në vendimin e saj për të vepruar në mënyrë të
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njëanshme kundër Perandorisë Osmane. Në Budapest diplomacia e carit kërkoi dhe
gjeti pëlqimin paraprak të Austro-Hungarisë, i cili u fiksua në marrëveshjen sekrete
në trajtën e “asnjanësisë dashamirëse” në dobi të Rusisë në luftën e ardhshme rusoturke. Çmimi që kërkoi shkëmbim Vjena ishte, veç së drejtës së okupimit të BosnjeHercegovinës, edhe një marrëveshje globale për “pasojat e luftës dhe ndryshimet
territoriale që do të ridhnin nga shpërbërja eventuale e Perandorisë Osmane”. Po të
kemi parasysh projektet që paraqitën një disfatë të Turqisë, atëherë del e qartë edhe
lidhja ndërmjet këtyre marrëveshjeve, pra edhe rëndësia për çështjen shqiptare që
ato kanë të dyja bashkë.
Pavarësia e shtetit shqiptar dhe Kriza Ballkanike
Ne shkurt 1912 Turqia ndodhej ende ne luftë me Italianë, lidhjet një aleance midis
Serbisë dhe Bullgarisë, se cilës iu bashkuan me vone edhe Mali i Zi me Greqinë.
Qëllimi i kësaj “lidhjeje Ballkanike” te sapolindur ishte zgjidhja përfundimtare e
çështjes lindore, do te thotë ndarja midis shteteve ballkanike e zotërimeve te mbetura
te Turqisë ne Evrope. Ne nëntor 1912 aleatet i shpallen lufte Turqisë. Qëndresa turke
u mposht shpejt; turqit u thyen ne te gjitha frontet.
Lufta e I Ballkanike i vuri shqiptaret ne një gjendje te vështire. Ata ishin tani te
detyruar te merrnin armët për te mbrojtur një qeveri kundër se cilës ata vete sapo
kishin ngritur krye. Për këtë arsye Hasan Prishtina dhe Nexhip Draga ne një thirrje
te drejtuar Fuqive te Mëdha shpjegojnë se shqiptaret do te luftojnë jo për ruajtjen e
Turqisë, por për integritetin e tokave te banuara prej tyre. Dhe e bëjnë këtë pa ndonjë
entuziazëm te veçante. Mali i Zi u përpoq ti bënte për vete katoliket e Shqipërisë
Veriore, gjë qe pjesërisht edhe e arriti. Me ndermjetsine e bajraktarit te Grudës, knjaz
Nikolla zhvilloi bisedime me prĳësin mirditor Prenk Bib Doden. Kur Esat Pashe
Toptani me trupat e tĳ, ku bënin pjese edhe shume shqiptare myslimane, marshoi
kundër Malit te Zi, ai u sulmua disa here nga çeta malësorësh katolike. U pa shume
shpejt se turqit nuk mund te mbështeteshin me as te shqiptaret myslimane: nga
ushtria turke filluan dezertime masive. Ne me pak se dy muaj Shqipëria u pushtua
thuaj se plotësisht nga ushtritë shume me te mëdha ne numër te shteteve ballkanike.
Vetëm ne Janine dhe Shkodër garnizonet turke munden te mbahen.
Për shqiptaret tani shtrohej çështja e mbĳetesës politike. Humbjet e ushtrisë turke
bene te qarte se ditët e sundimit turk ne Evrope ishin te numëruara. Kishte ardhur
dita për te cilën kishte folur dikur Sami Frashri qe shqiptaret duhet te vendoseshin.
O te rrëzohen bashke me Turqinë, o te ndahen prej saj.
Shpallja e pavarësisë se Shqipërisë
Ne fillim te nëntorit 1912, udhëheqësit e organizatave te mërgatës shqiptare nen
drejtimin e Ismail Qemal bej Vlorës dhe Luigj Gurakuqit u mblodhën ne Bukuresht.
U vendos te pregaditej mbajtja e një kuvendi kombëtar shqiptar. Njëkohësisht tu
kërkohej Fuqive te mëdha njohja e një Shqipërie autonome brenda kornizës se
Perandorisë Osmane. Pas mbarimit te takimit Ismail Qemali beu u nis për ne Trieste,
duke kaluar nga Budapesti (ku u takua me ministrin e jashtëm te Austro-Hungarisë,
kontin Berhold) dhe Vjena. Prej andej u nis me anĳe për ne Durrës ku merite me 20
Nëntor. Ne këtë kohe qeveria turke nuk ushtronte me asnjë pushtet ne Shqipëri. Ne
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qytete te ndryshme, si ne Durrës dhe Lushnje, komitetet kombëtare shqiptare ishin
shprehur tashme për një pavarësi te plote te Shqipërisë. Vendimet e Bukureshtit
nuk ishin kështu te vlefshme. Tani me nuk mund te behej fjale me për një autonomi
brenda kornizës se Perandorisë Osmane. Me 28 Nëntor 1912 mbahet ne Vlore, i vetmi
qytet i Shqipërisë i pa pushtuar ende nga ushtritë e Lidhjes Ballkanike, një kuvend
kombëtar shqiptar, ku morën pjese 37 delegate nga te gjitha pjesët e vendit.
Shqipëria u shpalle pavarur dhe u krĳua një Qeveri e përkohshme me Ismail Qemalin
ne krye. Postet ministrore te kësaj qeveria te pare u ndanë ne mënyre te barabarte
midis myslimaneve dhe te krishterëve. Dhe kështu ne te dale te vitit 1912, me tepër
i detyruar nga rrjedha e ngjarjeve sesa i dëshiruar, lindi shteti i pavarur shqiptar.
Vendimi i Kuvendit Kombëtar për shpalljen e pavarësisë kombëtare dhe krĳimin e
qeverise se përkohshme iu bene me dĳe Sulltanit dhe Fuqive te Mëdha, pa gjetur qe
ne krye një pranim te shprehur qarte prej tyre.
Qeveria e përkohshme kishte fuqi mbi një territor, qe pothuaj nuk i kalonte kufijtë
e qytetit te Vlorës. Pjesa tjetër e Shqipërisë ishte e pushtuar nga ushtritë e Aleateve.
Malazezet ishin para Shkodrës, garnizoni i se cilës qëndronte ende, ndërsa kishin
shtënë tashme ne dore skelën e Shëngjinit dhe Lezhën. Serbet ishin ne Kosove,
Maqedoni perëndimore, Dibër, Elbasan dhe Tirane. Me 28 nëntor, ditën e shpalljes
se Pavarësisë shqiptare, trupat serbe hynë ne Durrës. Greket ishin zbarkuar me
27 nëntor ne Sarande dhe kishin pushtuar ishullin e Sazanit, përballe Vlorës. Kjo
ishte gjendja kur me 3 dhjetor u vendos një armëpushim i ndërmjetuar nga Fuqitë
e Mëdha. ketë e pranuan te gjithë palët ndërluftuese, me përjashtimin e Greqisë,
duke bere kështu qe gjendja e luftës ne Shqipërinë e Jugut te vazhdonte ende. Po
kështu edhe ne Shqipërinë e Veriut nuk u vendos qetësia, sepse komandanti turk
i kështjellës ne Shkodër nuk e njohu armëpushimin dhe qeveria ne Stamboll as
mundej, as donte ta detyronin për këtë. Shqipëria ishte kështu larg një armëpushimi
dhe pozita e qeverisë në Vlorë ishte tejet e dobët.
Konferenca e Ambasadoreve ne Londër
Pranimi i Shqipërisë Lidhjen e Kombeve kishte rëndësi jo vetëm si një ngjarje në
vetvete, por edhe për reperkusionet që do të kishe në pozitën ndërkombëtare të
Shtetit shqiptar dhe të Qeverisë së tĳ. Në teorinë e së drejtës ndërkombëtare të Shtetit
shqiptar pranimi i një Shteti në Lidhjen e Kombeve është konsideruar si një formë e
njohjes kolektive të Shtetit të pranuar. Një ndër autorët më me prestigj të periudhës
pas Luftës së parë, francezi Paul Fauchille (Pol Foshil) shkruante se “pranimi i në
organizimi në Lidhjen e Kombeve sjell me vete njohjen e tĳ si Shtet” .
Këtë interpretim kanë bërë edhe autorë të periudhës pas Luftës së 2, ndër të cilët
mund të përmendet veçanërisht Ch.Rosseau (Ruso), P.Guggneheim (Gugenhaim) .
Pra mund të pohohohet se në doktrinën e së drejtës ndërkombëtare ka zënë vend teza
se pranimi i një shteti në organizatën ndërkombëtare barazvlen me njohjen e tĳ nga
Shtetet anëtare. Mirëpo, ndërsa me pranimin në Lidhje u ripohua statusi i Shqipërisë
si Shtet i pavarur dhe ai mori kështu njohjen ndërkombëtare, nuk ndodhi e njëjta gjë
me Qeverinë shqiptare. Në të vërtetë, asnjeri prej shteteve që votuan pro nuk nxitoi
të vendoste me të marrëdhënie zyrtare diplomatike. Mbizotëroi kështu gjykimi i
shprehur gjatë debatit në Asamble se Qeveria shqiptare nuk ishte e njohur as de
jure as de facto. Edhe kontaktet dhe marrëveshjet që ajo kishte arritur të realizonte
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veçanërisht me Qeverinë e Romës dhe atë të Athinës nuk u konsideruan si njohje
nga ana e tyre. Madje do të kujtohet deklarata e përfaqësuesit italian në Komisionin
V se edhe dërgimi i një ministri fuqiplotë në Tiranë për zhvillimin e bisedimeve për
marrëveshjen e 2 gushtit 1920 nuk kishte kuptimin e njohjes.
Së këtejmi mbetej një gjendje e vështir në fushën e politikës së jashtme. Ishte ende
pezull çështja e përcaktimit përfundimtar të kufijve. Ndonëse me pranimin e
Shqipërisë si anëtare e Lidhjes ripohoheshin aktet e 1913-ës, veçanërisht për sa u
përket kufijve, kjo nuk i pengonte Jugosllavinë dhe Greqinë të ngulnin këmbë për
“rektifikime” në favor të tyre. Sikur është theksuar edhe më lartë, trupat jugosllave
në veri edhe ato greke në jug mbanin peng ende pjesë të territorit shqiptar edhe nuk
jepnin shenja se mund të tërhiqeshin.
Në këto kushte ishte e domosdoshme që Qeveria shqiptare të vepronte për ta
zhbllokuar situatën. Së pari, ajo iu rikthye kanalit të Konferencës së Paqes. Me
urdhër të saj kryetari i delegacionit shqiptar pranë Konferencës, M.Frashëri, i dërgoi
më 2 mars 1921 nga një letër Kryeministrit britanik Lloyd George, atĳ francez Briand,
italian Sfroza dhe japonezit Hayashi, si anëtarë të Këshillit të Lartë.Thelbi i kësaj
përçarjeje ishte kërkesa për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike.
Letra i referohej pikërisht pranimit të Shqipërisë në Lidhjen e Kombeve si një “akt
që i njihte Shqipërisë gjithë të drejtat e një Shteti të qeverisur lirisht dhe të pavarur”,
prandaj kërkohej që “të gjendej mënyra më e përshtatshme për rivendosjen e
marrëdhënieve diplomatike midis qeverive tona.”
Në të njëjtën kohë u veprua edhe në drejtim të Lidhjes së Kombeve. Po më 2 mars 1921
kryetari i delegacionit shqiptar iu drejtua me një letër edhe Sekretarit të përgjithshëm
të Lidhjes Drummond. Letra vinte atë në dĳeni të përçapjes që sapo ishte ndërmarrë
pranë Fuqive, por në të njëjtën kohë tërhiqej vëmendja e tĳ mbi “situatën anormale
që kishte krĳuar për Shqipërinë, së cilës – ndonëse ishte pranuar unanimisht në
gjirin e Lidhjes së Kombeve- nuk i jepej edne mundësia që të hynte në marrëdhënie
diplomatike me shtete e tjera”.
Kjo përçapje mbeti pa jehonë. Edhe përpjekjet e Qeverisë së Tiranës në prill –maj
1921 për t’u marrë vesh drejtpërdrejt me qeveritë fqinje, greke dhe jugosllave nuk
dhanë rezultat. Dy delegacionet që u dërguan në prill për këtë qëllim në Athinë dhe
Beograd u kthyen duar bosh. Kjo e shtyu Qeverinë e Tiranës ta përsëriste përçapjen
në distancë dy muajsh nga e para. Më 29 prill 1921, i njëjti delegacion shqiptar pranë
Konferencës së Paqes i bënte një thirrje të re Qeverisë së Londrës dhe asaj të Parisit
për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Në qendër të vëmendjes viheshin
pikërisht “ngjarjet në kufirin me Serbinë dhe Greqinë” dhe në këto rrethana vendosja
e marrëdhënieve diplomatike ishte “ e vetmja mënyrë praktike për ta sheshuar me
shpejtësi të gjitha pengesat që i nxjerrin Shqipërisë fqinjë e saj me shkeljet që bëjnë.”
Si edhe të parën herë një letër iu dërgua përsëri Sekretarit të Lidhjes Dummond në
të njëjtën datë, më 29 prill: kërkohej ndërhyrja e Lidhjes për të shpejtuar vendosjen
e marrëdhënieve diplomatike midis Qeverisë shqiptare dhe Qeverive të shteteve
anëtare.
Çështja e konfliktit kufitar me Jugosllavinë dhe Greqinë u vu në qendër të veprimit
diplomatik të Qeverisë së Tiranës. Këtë e trego edhe një fjalim i gjatë që mbajti Fan
Noli përpara Këshillit të Lidhjes së Kombeve më 25 qershor 1921 . Noli përmendi
përpjekjet e vazhdueshme të Qeverisë shqiptar për të gjetur një zgjidhje si me
Beogradin ashtu edhe me Athinën, por të gjitha këto kishin ndeshur në përgjigje
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evazive dhe mospërfillje. Më tej Noli bëri historikun e cungimeve të shumta të tokave
shqiptare të vendosura me 1913. Ajo nuk mund të duronte cungime të mëtejshme të
territorit të saj. Kërkohej ndërhyrja e Këshillit të Lidhjes për zgjidhjen përfundimtare
të kësaj çështjeje. Noli e përfundon fjalimin e tĳ më këto fjalë “Të frymëzuar nga
drejtësia e kauzë sonë, ne kemi besim të plotë që ta lemë rastin tonë në duart e
Këshillit të Lidhjes së Kombeve, të cilin e lusim që të kërkoj respektimin e neneve 11,
12, 13 dhe 15 të Paktit të Lidhjes së Kombeve”. Noli e shprehte “shpresën se Këshilli
do të merrte të gjitha masat me qëllim që të bëhej një hetim dhe shqyrtim i plotë
i çështjes”. Ai e rezervonte edhe të drejtën që, tek e fundit, kërkesa shqiptare “të
shtrohej, po qe nevoja, në Asamblenë e ardhshme të Lidhjes”.
Diplomacia evropiane ndaj çështjes shqiptare në Konferencën e Paqes në Paris
(1919-1920)
Pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore, Fuqitë e Mëdha fituese: Anglia, Franca,
Italia, SHBA dhe Japonia, organizuan Konferencën e Paqes në Paris, e cila i filloi
punimet më 18 janar 1919. Qëllimi i saj ishte zgjidhja e çështjeve të pasluftës
nëpërmjet nënshkrimit të traktateve të paqes me vendet e mundura të Bllokut
Qendror. Të gjitha shtetet pjesëmarrëse besonin në drejtësinë e vendimmarrjes në
Konferencë bazuar në parimet e diplomacisë së re, të proklamuara në programin e
Katërmbëdhjetë Pikave të presidentit amerikan, Woodrow Wilson. Ai deklaronte se
“arritja e paqes ishte po aq e rëndësishme sa edhe fitimi i luftës. Këtë ua kishte borxh
popujve të Evropës që thërrisnin për një botë më të mirë” . Diplomacia uillsoniane e
përbuzte konceptin e ekuilibrit të forcës dhe ushtrimin e Realpolitikës e konsideronte
të pamoralshëm. Kriteret e Amerikës për rendin botëror ishin demokracia, sigurimi
kolektiv dhe vetëvendosja prej të cilave asnjëra nuk ishte përdorur për ndonjë
zgjidhje të mëparshme evropiane. Për amerikanët, disonanca midis filozofisë së
tyre dhe mendimit evropian, vinte në dukje meritat e besimit të tyre. Duke shpallur
distancimin nga parimet dhe përvoja e Botës së Vjetër, ideja e Wilson-it për një
rend botëror vinte nga besimi amerikan në natyrën e njeriut, në thelb paqësore, dhe
harmonia e brendshme e botës. Sipas doktrinës së tĳ liberale dhe kristiane, ...kur
të gjithë popujt e botës ta kenë shĳuar bekimin e paqes dhe të demokracisë, ata me
siguri do të ngrihen të gjithë së bashku për të mbrojtur fitoret e tyre . Për pos SHBAsë, edhe aleatët evropianë kishin luftuar, siç shpallnin ata, për drejtësi, liri dhe për një
diplomaci të re; domethënë për të drejtën e vetëvendosjes; por në të vërtetë ata i kishin
konsoliduar aleancat në kuadër të kursit të vjetër të marrëdhënieve ndërkombëtare
. Kështu, Anglia dhe Franca ripohonin rëndësinë e ekuilibrit të forcës, si parimin
udhëheqës për të garantuar paqen e përgjithshme. Po ashtu diplomacia italiane, duke
u mbështetur në metodën makiaveliste, theksonte se sistemi i aleancave, përdorimi
i forcës dhe politika e kompromisit ishin taktikat e duhura për të ravĳëzuar rendin
e ri botëror. Divergjencat mbi baza parimore në gjirin e Antantës u pasqyruan në
objektivat për të cilat shtetet fituese shkuan në Konferencën e Parisit. Sipas Wilsonit, “SHBA-ja do të mbante drejtësisht pozicionin e arbitrit. Ajo duhet të vepronte në
përputhje me traditën e madhe amerikane të drejtësisë dhe zemërgjerësisë. Shtetet e
Bashkuara do të ishin, në fund të fundit, “populli i vetëm pa interesa në Konferencën
e Paqes”. ...Në dallim nga kombet e tjera, SHBA-ja nuk kishte hyrë në luftë për arsye
egoiste sepse ajo nuk kërkonte territore, tribute apo hakmarrje” .
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Përkundrazi, Britania paraqitej e vendosur për të ruajtur me çdo kusht zotërimet
e saj koloniale, pra Perandorinë Britanike, në shkelje të plotë me parimin e
vetëvendosjes së popujve. Nga ana tjetër, Franca e G. Clemenceau-së, ndonëse
kishte dalë fituese, ndodhej në një gjendje ekonomike, politike dhe morale tejet të
lodhur dhe të dobësuar. Me shumë se sa për të rezistuar dhe për t’u ringritur, Franca
luftonte për të mbrojtur identitetin e saj , në marrëdhënie të ngushtë me Amerikën
dhe Britaninë. Ndërsa, Italia, e renditur përkrah Antantës, kërkonte përmbushjen e
premtimeve nga aleatët, të përcaktuara në marrëveshjen sekrete të prillit 1915, që
kushtëzonte fillimin e konfliktit midis Romës dhe Beogradit, jo vetëm për shkak të
politikës ekspansioniste në Dalmaci, por edhe synimeve të kundërta në Shqipëri .
Interesat e fuqive paqebërëse konfiguruan gjeopolitikën evropiane ndaj ngjarjeve në
Ballkan në Konferencën e Parisit. Britanikët u treguan mospërfillës sepse zotëronin
pozita të sigurta tregtare apo detare në rajon. Ata preferonin shtete të qëndrueshme
që do të shërbenin si barrierë për një Gjermani apo Rusi të rilindur. Por, qeveria
britanike nuk ishte e gatshme të harxhonte fuqinë dhe paranë e saj për të garantuar
mirëqenien e Serbisë, Malit të Zi e Shqipërisë. Në të kundërt, Franca mbështeste një
Serbi e Rumani të zgjeruar, e udhëhequr nga nevoja për t’u mbrojtur nga Gjermania.
Për më tepër, një Serbi e fortë do të pengonte depërtimin italian në gadishull. Fqinji i
përtej Adriatikut insistonte për mbajtjen e premtimeve të kohës së luftës nga aleatët
dhe shqyrtimin çështjes së kufijve me Jugosllavinë vetëm në Këshillin e Lartë. Nga
ana tjetër, amerikanët në Ballkan kishin rolin e komisionerëve të ndershëm, që të
çanin shtegun e diplomacisë së vjetër për të zbatuar parimin e ri të vetëvendosjes.
Synimet kontradiktore të Fuqive të Mëdha vështirësuan negociatat dhe arritjen e
konsensusit gjatë punimeve të Konferencës së Paqes. Fakt që u evidentua edhe në
trajtimin e çështjes shqiptare, duke nisur që nga njohja e së drejtës së Shqipërisë për
t’u përfaqësuar në këtë asamble të lartë botërore. Me qëllim që të siguronte përkrahjen
e diplomacisë italiane, kryeministri i Qeverisë së Përkohshme të Durrësit, Turhan
Pasha, më 10 janar 1919, i dërgoi një letër Ministrit të Punëve të Jashtme të Italisë, S.
Sonnino, si vĳon: “Kërkesa jonë është më tepër se e ligjshme, sepse përderisa disa
shtete të krĳuara rishtas do të marrin pjesë në këtë konferencë. Shqipëria që është
shpallur dhe njohur si e pavarur qysh prej gjashtë vjetësh ka më tepër të drejtë se
ata të pranohet në këtë konferencë, në mënyrë që të mund të mbrojë të drejtat e saj
kundër synimeve të fqinjëve të vet të pangopur dhe të kërkojë përcaktimin e kufijve
të saktë sipas parimit të kombësive, gjë që, mjerisht, nuk u bë në Konferencën e
Londrës të viteve 1912-1913” .
Përballë indiferencës së faktorit evropian, për të mbrojtur të drejtat e saj kombëtare,
qeveria shqiptare formoi delegacionin zyrtar që do t’a përfaqësonte në Paris, të
përbërë nga personalitete, si: Turhan Pasha, Mehmet Konica, Mithat Frashëri dhe
Mihal Turtulli. Pas këshillave të dhëna nga Sonnino, që në delegacion të kishte edhe
përfaqësues nga Shqipëria e Veriut dhe e Mesme, kryeministri shqiptar pranoi t’i
bashkëngjitë delegacionit të tĳ edhe imzot Luigj Bumçin, ipeshkëv i Lezhës dhe
ministër pa Portofol në qeverinë e Durrësit, si përfaqësues i Shqipërisë së Veriut,
si dhe Mustafa Krujën, ministër i Postë-telegrafëve, si përfaqësues i Shqipërisë
së Mesme . “Këtë delegacion e shoqëronin një grup këshilltarësh ekspertë dhe
përfaqësues nga kolonitë shqiptare në Rumani, Turqi dhe SHBA” . Për të tërhequr
vëmendjen e paqebërësve ndaj kauzës shqiptare, delegacioni zyrtar i dërgoi një
memorandum Kryesisë së Konferencës së Paqes, më 12 shkurt 1919, që fillonte me
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prezantimin e lashtësisë së popullit shqiptar dhe shpirtit të tĳ liridashës përballë
valës së pushtimeve të huaja ndër shekuj. Aty përmendej edhe invadimi nga ushtritë
ndërluftuese që përfshiu territorin e Shqipërisë gjatë Luftës së Parë Botërore. Fuqitë
e Mëdha, të paafta për të garantuar neutralitetin, nuk e penguan popullin shqiptar të
radhitet në krah të Antantës, që kishte shpallur se luftonte për parimet e kombësisë
dhe të drejtën e vetëvendosjes. Shqiptarët, të lumtur për shërbimin e vogël që
mundën t’i bënin çështjes së lirisë, vinin me besim të plotë të shtronin përpara botës
kërkesat e drejta të tyre. Ata mendonin se çështjet tokësore të gadishullit ballkanik
nuk do të zgjidheshin me të drejtë, në qoftë se çdo shtet nuk do të përmblidhte në
kufijtë e tĳ ato krahina ku elementet e racës së vet formonin shumicën e popullsisë.
Nga mosrespektimi i këtĳ principi buronin mjerimet e vuajtjet e shqiptarëve . Duke
kritikuar parimet e baraspeshës dhe të status qou-së,që u zbatuan nga Fuqitë e
Mëdha në kongreset e mëparshme, me pasoja të rënda për cungimin e territoreve
të Shqipërisë, delegatët i paraqitën Konferencës së Paqes kërkesën që t’i ktheheshin
shtetit shqiptar,mëvetësia e të cilit ishte njohure garantuar prej Konferencës së
Londrës më 1913 ,: 1. Viset shqiptare që iu dhanë Malit të Zi me vendimet e Kongresit
të Berlinit e me ato të Konferencës së Londrës; 2. Viset shqiptare që iu dhanë Serbisë
dhe 3. Greqisë me vendimet e Konferencës së Londrës të 1913-ës .
Këto “rivendikime territoriale” të prezantuara para Fuqive të Mëdha nënkuptonin
Shqipërinë në kufijtë e saj etnikë, që fillonin nga gjiri i Spicës (në veri të Tivarit),
ktheheshin drejt veri-lindjes duke përfshirë Tuzin, Hotin, Grudën, Triepshin,
Podgoricën, dhe, duke ndjekur kufirin e Malit të Zi që kishte pasur përpara vitit
1912, përmblidhte Pejën, Gjakovën, Mitrovicën (pjesën lindore), Prishtinën, Gjilanin,
Ferizovikun, Kaçanikun, një pjesë të kalasë së Shkupit, Tetovën, Gostivarin,
Kërçovën, Dibrën, për të arritur te “Mali i Thatë” ndërmjet liqejve të Ohrit e të
Prespës. Që nga kjo pikë kufiri ndiqte vĳën e 1913-ës deri te maja e malit Gramoze
vazhdonte drejt jugut për të dalë afër gjirit të Prevezës.Të gjitha viset që gjendeshin
në Perëndim të këtĳ kufiri përbënin Shqipërinë etnike e historike. Në këtë hapësirë
territoriale jetonin afro 2.000.000 shqiptarë, nga të cilët më pak se gjysma në kufijtë
e Shqipërisë politike, ndërsa pjesa tjetër në shtetet fqinje . Mirëpo, copëtimi i tokave
shqiptare ishte produkt i gjeopolitikës evropiane në Konferencën e Ambasadorëve të
Londrës, më 1913. Prandaj kishte pak gjasa që fuqitë paqe bërëse të merrnin parasysh
përmbajtjene memorandumit,i cili përfaqësonte variantin maksimum të Lëvizjes
Kombëtare për një Shqipëri të pavarur në kufijtë etnikë. Ndonëse kërkesat e drejta të
delegatëve shprehnin vullnetin e mirë të kombit shqiptar për të punuar në paqe për
të zhvilluar pasurinë e vet; që të bëhej një element mbarësie në sinisinë ballkanike e
të merrte radhën e tĳ ndër kombet e tjera të qytetëruara . Politika e shteteve fituese
në Pallatin e Versajës nuk i përgjigjej synimit të qeverisë shqiptare. Kjo e fundit nuk
arriti të siguronte të drejtën e përfaqësimit në Konferencë, por vetëm pjesëmarrjen në
diskutimet e komisioneve për çështjet territoriale që preknin kufijtë e saj. “Trajtimi
i Shqipërisë në Konferencën e Paqes ishte thjesht si një objekt pazarllëqesh dhe, aq
më keq, injorimi i asnjanësisë së saj duke e vënë padrejtësisht dhe krejt arbitrarisht
në të njëjtin pozicion me të mundurit, ishte një qëndrim sa i padrejtë aq edhe i
rrezikshëm. Ky trajtim jo vetëm i sillte dëm të pallogaritshëm çështjes shqiptare, por
edhe pengonte për të ardhmen kthimin e Ballkanit në një rajon paqeje e stabiliteti.
Një situatë e ardhshme e tensionuar në gadishull përmes zgjidhjes së keqe ose lënies
së problemit të tĳ të pazgjidhur, bënte pjesë në strategjinë globale të disa fuqive të
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mëdha me interesa në rajon” .
Konferenca e Paqes u kthye në një arenë grindjesh e mosmarrëveshjesh në mes të
vet fuqive fituese për ndarjen e plaçkës së luftës. Këtu fjalën vendimtare e kishin
Fuqitë e Mëdha, si: Anglia, Franca, SHBA dhe më pak Italia e Japonia. Rreth tyre
vërtiteshin shtetet më të vogla, të cilat kërkonin të realizoheshin premtimet e tyre
si shpërblim për aleancën në kohën e luftës, ndërsa fuqive të mundura të Bllokut
Qendror nuk iu kishte mbetur gjë tjetër veçse të prisnin vendimet e Versajës. Në ato
rrethana rreziku i copëtimit të Shqipërisë u bë më kërcënues se kurrë ndonjëherë
më parë , për shkak të synimeve të fqinjëve dhe përkrahjes së tyre prej aleatëve të
mëdhenj. I bindur te mbështetja e Britanisë, delegacioni grek ishte i pari që i paraqiti
Këshillit Suprem të Konferencës së Paqes, më 3 shkurt 1919, pretendimet territoriale
për të ashtuquajturin “Vorio-Epir”, duke argumentuar se “në këtë krahinë ka një
popullsi prej 120.000 grekësh e 80.000 shqiptarësh” .
Kërkesën për të aneksuar Shqipërinë e Jugut, kryedelegati grek, Eleftherios Venizellos,
e bazonte te “qytetnimi ma i naltë qi përfaqëson Greqĳa, ndërsa Shqipnĳa nuk ka nji
jetë politike”. Venizellos pohonte se Greqĳa nuk mund t’i kërkojë këto toka në bazë
të parimeve kombëtare, mbasi edhe ortodoksët e Shqipnis së jugut flasin shqip në
familjet e tyne. Por ai hodhi poshtë parimin e gjuhës dhe të racës, tue ngulë kambë se
faktori vendimtar asht ndërgjegja kombëtare” .
Këtë argument të memorandumit të tĳ kryeministri grek e ilustroi me faktin se “jugu
i Shqipërisë banohej nga të krishterë dhe muhamedanë, por ndërsa këto të fundit
patën pranuar gjatë sundimit të qeverisë turke dhe u bënë turq realë, mbi 30.000 të
krishterë të Shqipërisë së jugut emigruan në drejtim të Greqisë, me synim për t’u
mbrojtur nga persekutimi i muhamedanëve. Këta 30.000 shqiptarë janë helenizuar,
si në mënyrën e jetës, ashtu edhe në zakone, ndërsa ruajnë gjuhën shqipe. Ata
luajnë tani një rol të rëndësishëm në jetën ekonomike të Greqisë. ...Pasi vazhdoi me
përshkrime të tilla, “Venizellosi i kërkoi Konferencës së Paqes, në emër të shtetit
grek, kufijtë veriorë të territorit të Epirit të Veriut, të cilët janë të shënuar prej një linje
që kalon përmes Himarës, në veri të Tepelenës, në perëndim të Moskhopolis, drejt
Liqenit të Prespës, ku bashkohet me ish kufirin e Greqisë” .
Rivendikimet greke për Shqipërinë e Jugut u diskutuan në Komisionin për çështjet
territoriale të Greqisë, që i zhvilloi punimet në periudhën 12 shkurt –21 mars 1919.
Kryetar i komisionit ishte francezi Jules Cambon, nënkryetar z. Robert Borden,
përfaqësues i Britanisë, me anëtarë Jean Gout, delegat i Francës; italianët De Martino e
Kolonel Castoldi dhe delegatët amerikanë W.L.Westerman e Clive Day. Të pranishëm
ishin edhe H. Nicolson, M. Laroche dhe M. Krayeskwi . Që në seancën e parë të
12 shkurtit, në Komision u përvĳuan qëndrimet e Fuqive të Mëdha në lidhje me
kërkesat e Greqisë. Përfaqësuesi francez Laroche solli si argument në favor të tezave
greke gjarjet e verës së vitit 1914 në jug. Ai e quajti autonominë “vorio-epirote” të
Zografos si një manifestim të vullnetit të popullsisë së kësaj ane për t’u bashkuar me
Greqinë. Këtë e kundërshtoi Kolonel Castoldi, i cili tha se qeveria epirote nuk kishte
qenë asnjëherë shprehje e vullnetit popullor. Ai përmendi mizoritë e andartëve,
vrasjet dhe djegiet e fshatrave, shpërnguljet e mĳëra banorëve në ullishtat e Vlorës
për t’u shpëtuar mizorive greke. Për më tepër, amerikani Day refuzoi zgjidhjen
greke për kufijtë, sepse ajo nuk pajtohej me parimin e kombësisë. Ndërsa delegatët
e Italisë dhe të SHBA-së shprehën rezerva ndaj pretendimeve të Venizellosit, Franca
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dhe Britania e Madhe përkrahën rivendikimet territoriale të Greqisë . Në mbledhjen
vĳuese të 18 shkurtit 1919, z. Robert Borden paraqiti propozimet e delegacionit
britanik në Komisionin për çështjet greko-shqiptare. Ai e ndau Shqipërinë jugore
në dy pjesë: pjesën në veri të Vjosës dhe pjesën në jug të lumit. Në pjesën e parë, ai
përfshiu “rrethet e Himarës, Gjirokastrës, Delvinës dhe Sarandës”, për të cilat tha se
“janë kryesisht greke nga gjuha dhe ndjenjat”. Bordeni pohoi se “delegatët britanikë
mendojnë se është e pamundur të mbahet përsëri kufiri i përcaktuar me Protokollin
e Firences” dhe kjo jo thjesht “për shkak të kundërshtimit që ka gjetur ky kufi nga
propaganda greke jashtë”, por “sepse ne bazohemi në arsyetimin se ka një pjesë të
rëndësishme në Shqipërinë e Jugut që dëshiron bashkimin me Greqinë”.
Kjo pikëpamje u hodh poshtë me argumente nga Castoldi, i cili theksoi se “kufiri i
vendosur në Konferencën e Londrës më 1913 përfaqësonte një ndarje më të drejtë
midis Shqipërisë dhe Greqisë”. Tezë që u përforcua nga delegati tjetër italian De
Martino, kur u shpreh se “i përmbahej Protokollit të Firencës, sepse kjo vĳë kufitare
u përgjigjet arsyeve etnike si dhe gjithë konsideratave të tjera dhe vetëm ajo mund të
sigurojë një paqe të qëndrueshme” .
Debatet për kufirin greko-shqiptar krĳuan pakënaqësi të mëdha te përfaqësuesit
shqiptarë në Konferencën e Paqes. Duke analizuar qëndrimin e kancelarive evropiane,
kryedelegati Turhan Pasha, në intervistën dhënë për gazetën “Giornale d’Italia”, më
19 shkurt 1919, përmendi se në Konferencë “gjenden shkëmbinj të mëdhenj dhe të
vegjël që duhen larguar, po Shqipëria ruan gjithë besimin e sajë të moçme dhe të thellë
në Italinë, e cila ka kurdoherë dashur dhe përkrahur kërkesat e drejta të Përfaqësues
Shqiptare” . Politika e Italisë në favor të rikonfirmimit të kufijve të Shqipërisë politike
të 1913-ës diktohej nga interesat e saj gjeopolitike për të kundërshtuar marrjen e vĳës
Bregdetare shqiptare përballë Korfuzit nga Greqia. “Midis Korfuzit dhe bregdetit
shqiptar gjendej një bazë detare natyrore e gjerë dhe jashtëzakonisht me vlerë, që,
megjithatë, ishte në varësi të zotërimit edhe të ishullit, edhe të bregdetit dhe, nëse
Greqia merrte bregdetin, meqë tashmë ajo mbante ishullin, situata strategjike në
hyrje të Adriatikut do të ishte për Italinë edhe më e pakënaqshme sesa përpara luftës,
ndërsa, nëse Shqipëria ruante zotërimin e bregdetit, Greqia nuk kërcënohej nga kjo” .
Pavarësisht opozitës italiane në Komision, kryeministri grek Venizellos, në
përputhje me synimet strategjike në “Epirin e Veriut”, vĳonte parashtrimin e pseudo
argumenteve për të realizuar platformën e tĳ të shtrirjes territoriale. Si ideologu
kryesor i Megali Idesë, ai përdori në arsyetimin e tĳ “njëjtësimin e kombësisë greke
me fenë ortodokse” . Venizellos i deduktonte se tipari esencial i një kombi është
ndërgjegjja nacionale, e cila përcaktohet në bazë të përkatësisë fetare. Kështu,
kryeministri grek e përshkruante zhvillimin historik të Shqipërisë jugore si ndarje
fetare dhe konflikt të vazhdueshëm midis myslimanëve dhe të krishterëve. Ai
përmendte edhe dallimin krahinor, duke i kategorizuar shqiptarët në toskë e
gegë. Kryedelegati grek pohonte ekzistencën e rasteve të izoluara të keqtrajtimit të
myslimanëve nga të krishterët, por masakrat kundër 15.000 toskëve ishin kryer nga
dora e gegëve myslimanë. Gjithashtu, Venizellosi i kushton te vëmendje të posaçme
gjuhës së folur të popullsisë së këtyre trevave. Në analizën e tĳ, së pari, ai përpiqej
të provonte se një shumicë e banorëve të kësaj ane flisnin greqisht “prej Delvine
deri në kufirin e tanishëm të Greqisë” dhe “në drejtim të Gjirokastrës”. Vetëm një
numër i vogël fshatrash këtu, flisnin gjuhë tjetër, atë që ai nuk do ta quan teme emrin
e saj “shqipe”, por i vinte edhe kësaj petkun fetar dhe e quante“muslimanishte”.
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Në anën tjetër, kryeministri grek e kishte të qartë se elementi i gjuhës ishte pika më
e dobët në platformën greke... Edhe këtu ai kritikon te vendimet e Konferencës së
Londrës dhe punën e Komisionit kufitar që përjashtuan “orvajtjet për plebishit dhe
manifestimet e tjera politike” dhe kërkuan që vëmendja të përqendrohej në “gjuhën
amtare të popullit, d.m.th në gjuhën e folur në familje”, duke e cilësuar si faktor
jo determinues në definimin e ndërgjegjes kombëtare. Diskutimet në Komisionin
për Çështjet Greke vĳuan në seancën e 27 shkurtit 1919, në të cilën prezantuan
këndvështrimet e tyre delegacionet respektive. Për palën shqiptare, fjalën hyrëse e
mbajti Turhan Pasha, ndërsa u dalluan për elokuencën dhe aftësitë argumentuese
delegatët Mehmet Konica dhe Mihal Turtulli. Ky i fundit paraqiti përvojën e tĳ
personale për të kundërshtuar tezat greke: “Dihet botërisht se në trevat që grekët
quajnë Epiri i Veriut, kurse ne e quajmë Shqipëria e jugut, nuk ka asnjë grek. Unë
jam prej Korçe. Kam punuar si mjek në këtë qytet. Unë them se nuk ka asnjë grek,
as në Korçë dhe as në rrethin e Korçës. Greqia i ngatërron gjërat. Ajo mendon se
të krishterët, siç jam edhe unë, janë grekë”. Një kundërshtim edhe më të fortë ai i
bënte pikëpamjes sipas së cilës trevat e jugut të Shqipërisë kishin arsim grek. “Unë
kam përfituar nga ky arsim, por kjo nuk do të thotë se shumica janë grekë, shumica
nuk është greke, ajo është shqiptare” . Ndërsa në përfundim të fjalës së delegacionit
shqiptar, anëtari Mehmet Konica trajtoi çështjen çame. “Çamëria është një krahinë
që shtrihet deri në Prevezë”, aty “ka një shumicë dërrmuese shqiptarësh”; “në një
popullsi të përgjithshme prej 60.000 banorësh, 40.000 janë shqiptarë muslimanë,
14.000 shqiptarë të krishterë dhe vetëm 6000 grekë”.
Delegati britanik shprehte habi që bëhej fjalë për një krahinë që ishte pjesë e Greqisë,
në një kohë që Athina kërkonte të merrte dhe jo të jepte. Kësaj iu përgjigj Turtulli
duke i kujtuar parimin e kombësisë, të cilit duhej t’i përmbahej edhe Greqia jo vetëm
“për të kërkuar kaq shumë gjëra”, por edhe për të “rikthyer një territor që nuk i
përkiste aspak asaj” . Të vetëdĳshëm për shkeljen e principeve të diplomacisë së
re, përfaqësuesit e Britanisë qëndruan konsekuent në mbështetje të rivendikimeve
territoriale të Greqisë kundrejt Shqipërisë së Jugut. Z. Eyre Crowe deklaronte se
dëshmitë që kishte dëgjuar nga delegatët e popullsive që banonin në këto treva e
kishin bindur se “politika më e mirë që duhej zbatuar në interes të këtyre trojeve
ishte mbështetja e kërkesave greke”. Duke e elaboruar qëndrimin e tĳ, ai theksonte
se elementi shqiptar kishte rëndësi të madhe në këto troje nga pikëpamja numerike,
por shtonte se “nuk duhej t’u përmbaheshin konsideratave etnike”. Delegati anglez
pohonte se megjithë mungesën e dëshirës së popullsisë së “Epirit të Veriut” për
t’u bashkuar me Greqinë, kjo duhej të realizohej për arsye të forta ekonomike e
strategjike.
Kundër politikës anglo-franceze dhe propagandës greke për domosdoshmërinë e
aneksimit të Korçës dhe të Gjirokastrës protestoi diaspora shqiptare në SHBA, Turqi
e Rumani. Kjo e fundit hodhi poshtë të gjitha zërat e armiqve të kombit shqiptar
që kërkonin bashkimin e jugut të Shqipërisë me Greqinë, të cilët penguan jetimin,
forcimin dhe madhimin e shtetit shqiptar. Shqiptarët e Rumanisë u dërguan një lutje
të sinqertë të gjithë atyre që kishin dashuri për lirinë e kombeve, t’i dëgjonin me
mirëdashje dëshirat e shqiptarëve e të mos harronin se më e para e këtyre dëshirave
ishte që ata të rronin tok si qytetas të lirë të Shqipërisë më vete, të pavarur e neutre,
veti të cilat Fuqitë e Mëdha ua i kishin njohur që më parë . Në mbledhjet e marsit 1919,
Komisioni për çështjet greko-shqiptare duhej të vendoste mbi pretendimet territoriale
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të Greqisë. Debatet e gjata treguan qartë mosmarrëveshjet midis përfaqësuesve të
Fuqive të Mëdha për të zgjidhur problemin e “Vorio-Epirit”. Delegacioni anglez dhe
ai francez u shpreh në favor të dhënies së krahinës së Korçës dhe të Gjirokastrës
aleatit të tyre besnik, Greqisë, duke e argumentuar si më poshtë:
“1) Për sa i përket Shqipërisë së Jugut, nga statistikat që ata kanë në dorë del se
në bazë të tyre nuk mund të ndërtosh një kriter praktik për të mësuar dëshirat e
popullsive përkatëse. Këto statistika bazohen në të dhëna që kanë të bëjnë ose me
fenë ose me gjuhën: të dhënat fetare nuk janë pro shqiptarëve, të dhënat e gjuhës
nuk përfaqësojnë një kriter të drejtë për grekët. Në këto rrethana, ne jemi të detyruar
të marrim parasysh se “ngjarjet që u zhvilluan në Shqipërinë e Jugut (si Lëvizja
Autonome etj.) demonstruan që kufijtë e caktuar në Konferencën e Londrës nuk i
kënaqën elementet e popullsisë së kësaj zone. Tezë që i afrohej pranimit të kriterit
grek dhe vlerësonte “ndërgjegjen kombëtare” .
2) Njëkohësisht delegacionit anglez dhe atĳ francez u bënë përshtypje shpjegimet
e dhëna nga z. Venizellos dhe Carapanos lidhur me ndjenjat grekofile të shumicës
dërrmuese të popullsisë dhe rëndësinë ekonomike që ka për krahinën veriore rruga
e madhe që shkon deri në Sarandë. 3. Delegacioni anglez është ndikuar gjithashtu
nga fakti se problemi i shtruar mund të zgjidhet duke ia dhënë rrethin në fjalë ose
Greqisë ose Shqipërisë ose duke e vendosur nën mbrojtjen e një fuqie evropiane; ai
është i mendimit se nuk do të ishte e drejtë për Greqinë dhe Serbinë që një pikë kaq
jetike si Korça të vendosej nën kontrollin e një fuqie evropiane” .
Pavarësisht deklaratave, Anglia, por më tepër Franca, mbështeti kërkesat greke nisur
nga interesat e saj në Ballkan dhe për t’i bërë konkurrencë Italisë në Mediterrane
synonte ndërtimin e një Greqie më të madhe dhe më të fortë .
Nga ana tjetër, delegatët italianë insistonin në ruajtjen e kufirit të përcaktuar
me vendimet e Konferencës së Londrës dhe të Protokollit të Firences. Ndërsa,
përfaqësuesit amerikanë pranonin që Gjirokastra t’i jepej Greqisë, bazuar në ndjenjat
dhe prirjet politike greke të popullsisë së krahinës dhe ekzistencën e marrëdhënieve
tregtare e të komunikacionit. Por, delegacioni i SHBA-së nuk dha pëlqimin për
Korçën, sepse banorët e zonës ishin shqiptarë nga gjuha, dërgjegjja nacionale dhe
devotshmëria e tyre për çështjen shqiptare. Kontradiktat midis përfaqësuesve të
Fuqivetë Mëdha e lanë problemin e kufirit greko-shqiptar të pazgjidhur, të hapur
për diskutime të mëvonshme. Këto zhvillime në Komisionin për çështjet territoriale
të Greqisë dëshmuan pozitën e favorshme të fqinjit jugor në Konferencën e Paqes
në Paris. Kjo për tri arsye: së pari, ishte qëndrimi progrek i njërit prej aktorëve
kryesorë të Konferencës së Versajës, kryeministrit francez G. Clemenceau. Së dyti,
Greqia vinte në Paris si aleate e njohur e Fuqive të Antantës që dolën fitimtare nga
lufta. Greqia kërkon te tani “plaçkën e luftës”, që i takonte si shtet që u rreshtua në
anën e Antantës. Paçka se Greqia hyri në luftë vetëm një vit përpara mbarimit të saj,
në korrik 1917. Së treti, Venizellosi në krye të delegacionit grek konsiderohej vlera
më e madhe e Greqisë . Venizellosi përfaqësonte “një tip të mrekullueshëm grek,
shembull i modelit klasik si fizikisht dhe mendërisht. Energjik, bindës, i paepur, ai
zotëroi mbi britanikët, mikloi francezët, bindi amerikanët dhe thuajse neutralizoi
italianët. ...Ai gëzonte simpatinë dhe vlerësimin e të gjithë delegatëve dhe të të gjithë
të plotfuqishmëve, por ata gjithashtu druheshin nga ai, për shkak hĳeshisë së tĳ të
mirënjohur dhe të padiskutueshme. ...Pa Venizellosin, Greqia nuk do të fitonte kurrë
atë që arriti në këtë tryezë konference” .
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Përpos trajtimit të problemit në lidhje me kufirin greko-shqiptar, fuqitë aleate në
Konferencën e Paqes e lidhën fatin e Shqipërisë tërësisht me zgjidhjen e “çështjes së
Adriatikut” . Ajo nënkuptonte “shuarjen e përplasjes së fortë ndërmjet Italisë dhe
Jugosllavisë, që kërkonin të përvetësonin secila trashëgiminë e Austro-Hungarisë” .
Për qeverinë italiane, shteti foshnjë [Jugosllavia, E.L] duhej mbytur qysh në djep.
Kryeministri Orlando e cilësonte Mbretërinë Serbo-Kroato-Sllovene si armikun
kryesor, që zuri vendin e mbetur bosh nga shkatërrimi i monarkisë së dyfishtë .
Si bazë për shqyrtimin e këtĳ konflikti shërbyen klauzolat e Traktatit të Fshehtë të
Londrës, të nënshkruar më 26 prill 1915 midis Italisë, Anglisë, Francës dhe Rusisë.
Në përmbajtjen e tĳ specifikohet përfshirja e Italisë në luftë përkrah Fuqive të
Antantës në këmbim të përfitimeve territoriale në Adriatikun lindor. Dispozitat
referuar Shqipërisë ishin: “Neni 6: “Italisë do t’i jepet sovraniteti i plotë mbi Vlorën,
mbi ishullin e Sazanit dhe tokën që e rrethon me një shtrirje të mjaftueshme për të
siguruar mbrojtjen e këtyre pikave që prej lumit Vjosë, në veri e lindje, dhe pothuajse
deri në kufirin verior të krahinës së Himarës, në jug”. Neni 7,“Në qoftë se Italia e merr
Trentinon dhe Istrian në përputhje me dispozitat e nenit 4: bashkë me Dalmacinë
dhe ishujt e Adriatikut, brenda kufive të caktuara në nenin 5, si edhe gjirin e Vlorës
(neni 6), dhe ne qofte se pjesa qendrore e Shqipërisë rezervohet për themelimin e një
shteti të vogël të neutralizuar, Italia s’ka për të kundërshtuar që Shqipëria veriore
dhe jugore të ndahet midis Malit të Zi, Serbisë dhe Greqisë, në rast se një gjë e tillë
dëshirohet prej Francës, Britanisë së Madhe dhe Rusisë. Bregdeti që prej kufirit jugor
të territorit italian të Vlorës e deri në kepin e Stilos, do të neutralizohet”. “Italisë
do t’i ngarkohet përfaqësimi i shtetit shqiptar në marrëdhëniet e tĳ me Fuqitë e
huaja”. “Italia pranon, veç kësaj, të lërë tokë të mjaftueshme, në çdo rast, në lindje të
Shqipërisë për të siguruar ekzistencën e një vĳe kufitare midis Greqisë dhe Serbisë, në
perëndim të Liqenit të Ohrit” . Traktati i Fshehtë i Londrës [1915] cënonte sovranitetin
dhe integritetin territorial të Shqipërisë, duke sanksionuar copëtimin e saj ndërmjet
shteteve fqinjë. Në të njëjtën linjë vepruan paqebërësit francezë, që mbështetën një
Jugosllavi të fortë për të frenuar Italinë. Ata favorizuan pretendimet e jugosllavëve
të paraqitura përpara Këshillit të të Dhjetëve, më 18 shkurt 1919. Fakt që kushtëzoi
politikën e dyfishtë të delegacionit jugosllav kundrejt Shqipërisë në Konferencën e
Paqes në Paris. Nga njëra anë, Beogradi përkrahte ruajtjen e pavarësisë dhe të tërësisë
tokësore të shtetit shqiptar të 1913-ës dhe, nga ana tjetër, në rast fragmentarizimi të
Shqipërisë do të kërkonte të drejtat e tĳ mbi Shqipërinë e Veriut. Konkretisht, në
memorandum thuhet: “Delegacioni i qeverisë serbo-kroato-sllovene mendon se
interesi i përgjithshëm, paqja dhe qetësia e Gadishullit Ballkanik kërkojnë që territori
shqiptar i përcaktuar në Konferencën e Londrës, të formojë një shtet të pavarur në
përputhje me frymën e vendimeve të kësaj konference” .
Megjithatë, sa i përket propozimit për copëtimin e Shqipërisë, në qoftë se nga njëra
anë ishte e kuptueshme që ndarja e trefishtë në mes Italisë, Greqisë dhe Jugosllavisë
mund të ishte krejt e kënaqshme për Jugosllavinë, qeveria amerikane e kundërshtonte
çdo përpjekje për padrejtësi ndaj popullit shqiptar për
hir të Jugosllavisë. Ashtu siç kundërshtonte dëmtimin e popullit jugosllav për
përfitim nga ana e Italisë. Duke qenë këmbëngulës në qëndrimet e tĳ, presidenti
Wilson mendonte se ndryshimet ndërmjet të krishterëve dhe myslimanëve në
Shqipëri vetëm do të theksoheshin në qoftë se të dy palët do të vendoseshin nën
kontrolle të ndryshme të kombeve të pangjashme, të cilat nuk kishin as të njëjtën
126

gjuhë e sistem qeverisës, as edhe të njëjtin autoritet” .
Qëndrimit të presidentit amerikan iu përgjigjën aleatët me memon e datës 26
shkurt 1920, në të cilën vlerësonin interesimin e SHBA-së për të ardhmen e popullit
shqiptar, duke përkrahur parimin e formuluar për këtë pikë. Ata shprehnin bindjen
se nëpërmjet rishqyrtimit të çështjes së Shqipërisë do të arrihej një zgjidhje që
mund të plotësonte dëshirat e popullit shqiptar për një qeveri krejtësisht autonome,
por duke marrë në konsideratë edhe interesat jetike të të gjitha palëve të tjera të
interesuara, si dhe nevojën për t’i garantuar Jugosllavisë një dalje në Adriatik në
krahinën e Shkodrës. Qeveritë britanike dhe franceze shprehnin predispozitën
për të nxitur vendet e interesuara të ballafaqonin aspiratat e tyre me pikëpamjen
amerikane . Korrespondenca diplomatike midis Fuqive Aleate përfundoi me notën
e presidentit Wilson, më 6 mars 1920 , në të cilën, pasi përshëndeste përpjekjet e
Anglisë dhe të Francës për të gjetur një zgjidhje të pranueshme të çështjes së
Adriatikut, kreu i Shtëpisë së Bardhë vendosi shkëputjen e problemit shqiptar
nga negociatat italojugosllave për Adriatikun. Ai përsëriti deklaratën se nuk do të
miratonte asnjë plan që do t’i jepte Jugosllavisë një kompensim territorial në pjesën
veriore të Shqipërisë , pra, që
kombi të sakrifikohej në dobi të interesave të fqinjëve. Ky qëndrim i Wilson-it
kushtëzohej nga fakti se “Washingtoni nuk mund të pranonte kompromise të reja për
“çështjen e Adriatikut”, të realizuara prapa shpinës së tĳ dhe të vëna para gjendjes
së kryer. Mospërputhja e pikëpamjeve në këtë çështje ishte pjesë përbërëse e gjithë
gamës së kontradiktave që ndante SHBA-në nga Anglia e Franca në Konferencën
e Paqes në Paris” . Fuqitë paqebërëse të Evropës debatuan për gjetjen e gjuhës së
kompromisit, për shkak të interesave të kundërta gjeopolitike në rajon. Gjatë
punimeve të Konferencës së Paqes, diplomacia britanike dhe ajo franceze e trajtoi
tërthorazi çështjen shqiptare për të
plotësuar kërkesat e aleatëve të tyre ballkanikë, Greqisë dhe Jugosllavisë. Ndërsa,
Italia fqinjë rivalizonte me Mbretërinë Serbo-Kroato-Sllovene për ndarjen e zonave të
influencës në Ballkan. Ky skenar gjeopolitik diktoi hartimin e planeve për padrejtësi
të reja politike dhe territoriale ndaj Shqipërisë, me qëllim vendosjen e balancës
ndërmjet fituesve të luftës në pellgun e Adriatikut e më gjerë. Ishte roli deciziv i
presidentit Wilson që orientoi diplomacinë evropiane drejt shqyrtimit parimor dhe
më vete të çështjes shqiptare.
Përfundimi
Ky punim ka trajtuar disa aspekt e të gjeopolitikës evropiane ndaj Shqipërisë që
përfshin një spektër të gjerë të zhvillimeve me rëndësi ndërkombëtare. Ai eshte
përqendruar në analizën e dokumentuar të rrethanave dhe faktorëve politikë e
ekonomikë që kushtëzuan qëndrimin e Fuqive të Mëdha të Evropës ndaj shtetit
shqiptar. Duke i kushtuar vëmendje të posaçme impaktit të diplomacisë evropiane
për ndërtimin e konsolidimin e shtetit shqiptar dhe pozitën e tĳ përkrah vendeve të
qytetëruara.
Mbështetur në analizën historike të burimeve të kohës dhe të studimeve të mëvonshme,
punimi përpiqet të trajtojë në mënyrë tërësore dhe të detajuar gjeopolitikën evropiane
gjatë sistemeve të ndryshme të qeverisjes në Shqipëri dhe stadeve të përparimit
ekonomik të vendit. Në punim nuk lihet pa përmendur qëndrimi i SHBA-së që mbart
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rëndësi vendimtare për orientimin dhe kursin e politikës së jashtme të ndjekur nga
shtetet e Evropës ndaj fateve të kombit shqiptar. Historiografia e huaj dhe vendase ka
dhënë kontribute me vlerë për periudhën midis dy Konferencave të Paqes, por këto
botime nuk kanë për objekt të veçantë studimi ndikimin e diplomacisë evropiane në
zhvillimet e brendshme shumëdimensionale të Shqipërisë, si dhe në marrëdhëniet
e saj me shtetet fqinjë dhe botën e civilizuar. Pikërisht këtu qëndron risia e këtĳ
punimi, te analiza e proceseve politike dhe ekonomike që ndodhën në Shqipëri, parë
në këndvështrimin e interesave dhe të politikës së Fuqive të Mëdha të Evropës dhe
aleancave të tyre me fqinjët ballkanikë. Kjo qasje e re, që përbën thelbin e punimit,
synon të paraqesë me objektivitet shkencor rëndësinë gjeopolitike dhe gjeostrategjike
të Shqipërisë për faktorin evropian, për garantimin e stabilitetit dhe të paqes në Ballkan
dhe më gjerë. Në bazë të tematikës kryesore dhe rëndësisë së çështjeve, struktura
e punimit fillon me hyrjen, vĳon me tre krerë dhe mbyllet me përfundimet. Hyrja
prezanton qëndrimin kontradiktor të shteteve të Evropës për Shqipërinë e pavarur,
që konsiderohej si “fëmĳa i paligjshëm i diplomacisë austriake, me Italinë në rolin
e mamisë”. Mosmarrëveshjet midis Fuqive të Mëdha evropiane karakterizuan edhe
punimet e Konferencës së Ambasadorëve në Londër (dhjetor 1912 -gusht 1913), në
lidhje me statusin e organizimin e shtetit shqiptar dhe ravĳëzimin e kufijve. Zgjedhja
e princit Wilhelm Von Wied përfaqësonte një kompromis të perëndimorëve, por
të pashoqëruar me një skenar të qartë të veprimit të tĳ politik në Shqipëri. Fundi i
mbretërisë gjashtëmujore i princit gjerman tregoi paaftësinë e Evropës për të ruajtur
neutralitetin e Shqipërisë, të shpallur me vendimin e 29 korrikut 1913 të Konferencës
së Londrës, duke e shndërruar vendin në shesh beteje gjatë Luftës së Parë Botërore.
Qëndrimi i diplomacisë evropiane ndaj Shqipërisë gjatë dhe pas Konferencës së
Paqes nё Paris 1919-1922 trajton politikën e kompromisit të Fuqive të Mëdha me
aleatët e tyre ballkanikë, për rinjohjen e Shqipërisë, si shtet i pavarur e sovran, si
dhe zgjidhjen e problemit të kufijve gjatë punimeve të Konferencës së Paqes dhe
të Ambasadorëve në Paris. Evropa zbatoi parimet e Realpolitikës për shqyrtimin e
çështjes shqiptare, duke e përdorur si monedhë këmbimi për të shpërblyer aleancat
e kohës së luftës. Ajo u diskutua tërthorazi në Komisionin për ravĳëzimin e kufirit
me Greqinë dhe në negociatat për zgjidhjen e “çështjes së Adriatikut”. Në Pallatin
e Versajës, delegatët britanikë dhe ata francezë përkrahën pretendimet greke për
Vorio-Epirin, me argumentin e ndërgjegjes nacionale të popullsisë dhe rëndësisë
strategjike e ekonomike të krahinës së Korçës dhe të Gjirokastrës për shtetin helen.
Ky qëndrim i Anglisë, por më tepër i Francës, synonte ndërtimin e një Greqie të
fortë për të konkurruar Italinë në Mesdhe. Nga ana tjetër, Italia insistonte për
rikonfirmimin e kufirit të përcaktuar me vendimet e Konferencës së Londrës dhe
të Protokollit të Firences të 1913-ës, me qëllim që të kundërshtonte marrjen e vĳës
bregdetare shqiptare përballë Korfuzit nga Greqia, e cila shërbente si portë hyrjeje
në Adriatik. Kontradiktat midis përfaqësuesve të fuqive evropiane e lanë problemin
e kufirit greko-shqiptar të hapur për diskutime të mëvonshme. Rivaliteti italojugosllav për ndarjen e zonave të influencës në Adriatik ridimensionoi gjeopolitikën
e Evropës ndaj Shqipërisë. Për të ruajtur ekuilibrin e forcës, Fuqitë e Mëdha përdorën
diplomacinë e kompromisit në kurriz të sovranitetit dhe të integritetit territorial të
shtetit shqiptar. Memorandumi anglo-franko-italian i 14 janarit 1920 parashikonte
copëtimin e Shqipërisë për të plotësuar interesat e kundërta të Italisë, të Jugosllavisë
dhe të Greqisë. Falë ndërhyrjes së presidentit amerikan W. Wilson, problemi shqiptar
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u shkëput nga “çështja e Adriatikut”. Vend i veçantë i kushtohet pozicionimit të
faktorit evropian për pranimin e Shqipërisë në Lidhjen e Kombeve. Përfaqësuesi
francez Rene Vivian-i e konsideronte të përshpejtuar procesin e anëtarësimit, ende
pa u përcaktuar definitivisht statusi i Shqipërisë. Italia e shihte votën pro si mjet
për të siguruar një pozitë të privilegjuar në vend. Ishte politika e delegatëve të
dominioneve britanike, Lordit Robert Cecil i Afrikës së Jugut dhe Newton Rowell
i Kanadasë, që ndryshuan qëndrimin e anëtarëve të Asamblesë, të cilët votuan me
unanimitet për pranimin e Shqipërisë në Lidhjen e Kombeve, më 17 dhjetor 1920.
Britania e mbështeti kandidaturën e Shqipërisë, në këmbim të marrjes së koncesionit
për kërkimin dhe shfrytëzimin e vajgurit shqiptar nga Shoqëria Anglo-Persiane.
Vendimi i 9 nëntorit 1921 të Konferencës së Ambasadorëve ripohoi vĳën e kufirit
të caktuar në Traktatin e Londrës të 1913-ës, me përjashtim të disa rektifikimeve
territoriale në veri dhe në veri-lindje të Shqipërisë. Deklarata e katër Fuqive të
Mëdha, Perandorisë Britanike, Francës, Italisë dhe Japonisë, i njihte Romës një
pozitë të veçantë në Shqipëri, duke e ngarkuar me përgjegjësinë e ruajtjes së
pavarësisë dhe të tërësisë tokësore nga ndonjë agresion i jashtëm. Fakt që binte në
kundërshtim me artikujt 10 dhe 11 të Paktit të Lidhjes së Kombeve.
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Disa probleme të hartimit dhe të zbatimit të strategjive të zhvillimit në
edukim.
Mexhit Hajdari
Universiteti i Tiranës, Filiali Kukës
Abstrakt
Qëllimi i studimit është të japë ndihmesë në përmirësimin e punës për të siguruar arsim
cilësor për të gjithë nxënësit, nëpërmjet hartimit të strategjive gjithëpërfshirëse të zhvillimeve
arsimore, zbatimit të metodologjive bashkëkohore në këtë proces, përcaktimit të objektivave
realiste dhe të koordinuara me të gjithë faktorët me ndikim në edukim. Analiza e implementimit
të këtyre strategjive lejon të bëhen rekomandime të vlefshme për përmirësimin e procesit.
Arsyet që na shtyjnë të shpallim këtë studim qendron te nevoja e ndërtimit të një procesi
efektiv për hartimin dhe zbatimin e planeve afatgjata të zhvillimeve arsimore, proces, i cili
ndihmon aktorët e intersuar për edukimin të përcaktojnë plane veprimi konkrete që nxitin
dhe realizojnë ndryshimet e kërkuara në përmirësimin e cilësisë së edukimit të fëmĳëve.
Pikat kryesore të studimit janë hyrja, një përshkrim i procesit të hartimit të Strategjisë së
arsimit për qarkun e Kukësit për periudhën 2006-2015, objektivat kryesore dhe zbatimi i tyre,
problematikat e shfaqura dhe rekomndime për përmirësimin e këtĳ procesi në të ardhmen.
Metodologjia e studimit përfshin anaqlizën e dokumentacionit të botuar, testimet në shkolla,
mbledhjen e të dhënave, plotësimin e pyetësorëve dhe zhvillimin e intervistave me specialistë
të arsimit, drejtues shkollash dhe mësues.
Gjetjet kryesore të studimit kanë të bëjnë me faktin se, me gjithë përmirësimet e bëra, ende vihet
re se në hartimin e strategjive të zhvillimit të edukimit ka probleme që lidhen me mungesën
e realizmit, me mungesën e koordinimit me aktorët e tjerë vendorë, sidomos me qeverisjen
vendore, me moskoordinimin e me Ministrinë e Arsimit e të Sportit etj. Një mangësi serioze e
strategjive është mungesa e buxhetimit, e parashikimit të fondeve të nevojshme për zbatimin
e planit të veprimit, e cila përbën një faqe të errët dhe pesimistë për arritjen e rezultateve të
dëshiruara. Ndryshimet e shpeshta të strategjive të zhvillimit të arsimit në nivel të qeverisjes
qendrore krĳon paqartësi e pështjellim në zbatimin e planeve të veprimit të parashikuara,
duke ngadalësuar shpejtësinë e përfitimit të ndryshimeve positive të dëshiruara
Fjalë kyçe: edukim, strategji, plan veprimi, realizëm, koordinim, zbatim, financim, përmirësim.

Hyrje
Në Shqipëri, në peirudhën e monizmit, ekonomia dhe shoqëira zhvilloheshin duke
u mbështetur në plane 5-vjeçare. Në këto plane detajoheshin treguesit e zhvillimeve
ekonomike, por mbeteshin sllogane zhvillimet e pritshme në edukim. Duke e
konsideruar edukimin një sektor ideologjik, reformat dhe zhvillimet në bazë të tyre
ishin krejtësisht improvizime, të pakonsultuara me zhvillimet e arsimit në vendet
demokratike, trumbetoheshin si arritje në rrugë të pashkelura, duke synuar formimin
e njeriut të ri të socializmit. Është e kuptueshme se mungonte debati profesional,
përfshirja e specialistëve dhe e grupeve të interesit dhe gjithçka vendosej nga lart.
Me ndryshimin e sistemit, edhe në edukim filloi stina e hartimit të strategjive në
fusha të ndryshme të zhvillimit, përfshirë edukimin. E veçanta e këtyre strategjive
(Strategjia e zhvillimit të qarkut të Kukësit, Strategjia e zhvillimit të Bashkisë së
Kukësit etj.) ishte se ndërtoheshin me asistencë të organizatave të huaja (UNDP
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etj.). Grupet e hartimit të strategjive trajnoheshin për realizimin e këtĳ procesi mbi
bazën e përvojave bashkëkohore ndërkombëtare. Megjithatë, orientimet, nevojat
e komunitetit, struktura e strategjive, treguesit objektivat etj. jepeshin të gatshme
dhe, thjesht, plotësoheshin nga këto grupe. Këto aspekte të strategjive nuk ishin në
përputhje me nevojat e vërteta të komunitetit, nuk ngjitnin me psikologjinë vendore
dhe, si të tilla, nuk ndjesheshin si pronë e njerëzve që do t`i zbatonin. Prandaj, me
gjithë energjitë, kohën dhe fondet e shpenzuara, objektivat e këtyre strategjive u
zbatuan në mënyrë gjysmake.
Në vitin 2006, me asistencë të Shoqatës “Zhvillimi i Edukimit” dhe me mbështetje
financiae e teknike nga UNICEF, edhe në qarkun e Kukësit u përgatit “Strategjia
e zhvillimit të arsimit për të gjithë”. Qarku i Kukësit që përfshin bashkitë Kukës,
Has dhe Tropojë, sipas të dhënave të shpallura (shih Strategjia e zhvillimit të qarkut
Kukës, 2004), është rajoni më i varfër i vendit në aspektin ekonomik, me papunësinë
më të madhe, me numrin më të madh të familjeve me ndihmë ekonomike dhe
kapacitetin më të ulët të burimeve njerëzore. Në këtë situatë, edhe arsimi përjetonte
probleme të mëdha të trashëguara e të krĳuara, si në nivelin akademik të nxënësve
(nxënës analfabetë, me vështirësi në të nxënë, braktisës të shkollës), ashtu edhe në
financimin e menaxhimin e tĳ larg standardeve të duhura (infrastruktura, niveli dhe
kualifikimi i mësuesve, drejtimi dhe menaxhimi amator etj.)
Një vështrim për këtë strategji dhe nivelin e zbatimit të saj do të ndihmonte
përmirësimin e procesit për të ardhmen.
Procesi i hartimit të Strategjisë së zhvillimit të arsimit për të gjithë në qarkun e
Kukësit
Strategjia e arsimit e Kukësit 2006 ka si veçori se është hartuar nga poshtë, nga grupet
e interesit (autoritete të arsimit, drejtues shkollash, mësues, nxënës, përfaqësues të
qeverisjes vendore, prindër, biznese, shoqëri civile etj.).
Veçoria e dytë e rëndësishme e kësaj strategjie ishte fokusimi i saj në arritjet e nxënësve,
Sipas hartuesve, këtu fillona analiza e gjendjes dhe argumentimi i objektivave dhe i
mënyrës së plotësimit të tyre.
Veçoria tjetër e rëndësishme e hartimit të kësaj strategjie është gjithëpërfshirja.
Në këtë proces u përfshinë 1036 mësues, 354 prindër, 134 nxënës, 17 biznesmenë,
persona të qeverisjes vendore, të OJF-ve vendore dhe të medias vendore.
Hapat e veprimit për hartimin e strategjisë ishin:
Ndërtimi i tabelës së treguesve në nivel shkolle më 175 zëra, ndërtimi i tabelës së
treguesve për financimet në nivel bashkie e komune, plotësimi i të dhënave nga 104
shkollat dhe 27 njësitë e qeverisjes vendore të qarkut, një tavolinë e rrumbullakët
me aktorët e interesuar për zhvillimet arsimore, një emision televiziv për drejtimet
kryesore të strategjisë, përpunimi dhe interpretimi i të dhënave, analiza e gjendjes
së arsimit në rajon, diskutim në të gjitha shkollat e qarkut për analizën e gjendjes
dhe drejtimet kryesore të zhvillimit, shoqëruar me një relacion zyrtar dhe, së fundi,
hartimi i draftit përfundimtar të strategjisë.
Pjesët përbërëse të strategjisë ishin: kushtet e të nxënit, ku përfshiheshin ndjekja e
arsimit parashkollor, niveli profesional i mësuesve, niveli i menaxhimit shkollor,
infrastruktura shkollore, shpërndarja e shkollave, shërbimet në shkolla, familja,
komuniteti i shkollës, financimi i shkollave; arritjet e nxënësve, ku përfshiheshin
ndjekja e shkollës me gjithë problematikën e saj dhe arritjet akademike e edukative
të nxënësve; zgjedhjet strategjike, ku përfshiheshin menaxhimi i orientuar nga
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performanca, menaxhimi i bazuar në statistika, me naxhimi nëpërmjet bashkëveprimit
dhe bashkëpunimit mbi bazën e nevojave si edhe vëmendja ndaj pabarazive. Në të
gjitha këto aspekte, krahas analizës së gjendjes, përcaktohen objektivat dhe programi
i zhvillimit.
Strategjia shoqërohet nga tabela e 31 treguesve të krahasueshëm për vitet 2006, 2010
dhe 2015 si edhe tabela e planit të veprimit me 73 zëra.
Objektivat kryesore të strategjisë dhe niveli i plotësimit të tyre
Duke ballafaquar objektivat dhe planin e veprimit të parashikuar në strategji deri në
vitin 2015 me gjendjen reale, del se nga 73 zëra janë plotësuar tërësisht ose pjesërisht
40 prej tyre, ose 55 përqind e tyre dhe nuk janë plotësuar 33 zëra, ose 45 përqind e
tyre.
Ndikimi i zbatimit të kësaj strategjie në zhvillimet arsimore shprehet në përmirësimin
e cilësisë së punës mësimore-edukative në shkollë.
Në edukimin parashkollor nuk ka përmirësime dhe plotësim të objektivave. Nuk
janë hapur kopshte të reja në fshatrat ku mungojnë dhe nuk ka rritje të numrit të
fëmĳëve 5-vjeçarë në kopshte, për t`i përgatitur për klasën e parë. Kjo ka ardhur edhe
për faktin e largimit të mjaft familjeve bashkë me fëmĳët në emigracion, kryesisht
në Gjermani. Kjo mbetet përgjegjësi e qeverisjes vendore, por është pasojë edhe e
mungesës së fondeve të mjaftueshmë që alokon qeveria qendrore. Shifrat e ndjekjes
së arsimit parashkollor mbeten në kuotat 1 fëmĳë/50 banorë, nga 1 fëmĳë/30 banorë
e planifikuar dhe ndjekja e kopshtit nga fëmĳët që hyjnë në klasën e parë mbetet 50
përqind, nga 90 përqind e planifikuar.
Në aspektin e përmirësimit të nivelit profesional të mësuesve ka përmirësime.
Rritja e pagës për mësuesit ka motivuar nxënësit që të ndjekin shkollat e larta për
mësues. Kjo ka bërë që të zbutet disi nevoja për mësues të kualifikuar, por ende ka
probleme për profilet cikli i ulët në shkollat e fshatit, matematikë e fizikë dhe gjuhë e
huaj. Krahasuar me gjendjen në vitin 2006, janë bërë këto përmirësime, të shprehura
në përqindje: mësuesit pa arsim përkatës nga 39 përqind në 25 përqind; në ciklin e
ulët (klasa I – V) nga 24 përqind në 15 përqind dhe në ciklin e lartë (klasa VI - IX)
nga 41 përqind në 30 përqind. Prirja është që të rriten ritmet e reduktimit të numrit
të mësuesve të pakualifikuar.
Trajnimet e mësuesve patën një ecuri të mirë nën kujdesin e “Save the children”,
organizatë e huaj, e cila në mënyrë sistematike trajtoi me mësuesit përmirësimin
e aftësive për mësimdhënie e mësimnxënie bashkëkohore aktive e ndëraktive me
qendër nxënësin. Nga ana tjetër, mjaft mësues kanë ecur me kualifikimin vetiak në
përputhje me nevojat e tyre për të ftuar titullin sipas vjetërsisë si dhe për të merituar
një vend pune në arsim përmes portalit “Mësues për Shqipërinë”.
Ajo që nuk është realizuar mirë është trajnimi i mësuesve në detyrë. Në kuadrin e
reformës në arsim po ndodhin ndryshime të reja në procesin e punës së mësuesve
e të drejtuesve të shkollave. Zbatimi i këtyre ndryshimeve kërkon pajisjen e stafit të
mësuesve dhe të drejtuesve të shkollave me aftësitë përkatëse nëpërmjet formave
të ndryshme të kualifikimit, përfshirë edhe trajnimet përkatëse. Njësitë lëndore
profesionale në shkolla nuk po funksionojnë, duke dëmtuar debatin profesional dhe
diskutimet për mënyrat më të mira të realizimit të procesit mësimor, të ndërtimit të
marrëdhënieve bashkëpunuese me nxënësit e prindërit etj. Përqendrimi i fondeve
dhe i asistencës të organizatave të OKB-së e të Bashkimit Europian për edukimin në
zonat e thella në duart e qeverisë ka bërë që të ketë një tërheqje të tyre nga mbështetja
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që i kanë dhënë reformimit të arsimit edhe në fushën e trajnimeve të mësuesve në
detyrë. Agjensitë e akredituara nga Ministria e Arsimit për kualifikimin e mësuesve
e kanë nisur punën me shitjen e krediteve, pa zhvilluar trajnime e veprimtari serioze
kualifikuese.
Edhe në aspektin e përmirësimit të infrastrukturës shkollore arritjet janë modeste. Në
qytetin e Kukësit është ndërtuar një shkollë e re, e cila ka krĳuar kushte që mësimi të
zhvillohet me një turn dhe t`i hapet rruga shkollës profesionale të zhvillojë mësim në
një godinë të veçantë. Po kështu, ndërtimi dhe vënia në funksion e një konvikti të ri ka
krĳuar kushte që të vĳojnë mësimin në qytet nxënësit e shkollave të largëta që nuk kanë
akses në zonën e tyre prej vështirësive të terrenit. Është përmirësuar treguesi i pajisjes
së shkollëve me kompjuterë nga 1 kopjuter/1400 nxënës në 1 kompjuter/100 nxënës, falë
projektit të qeverisë shqiptare “Shqipëria në moshën e internetit”. Janë ndërtuar terrene
sportive në shkollat e qytetit. Janë shtuar me 25 përqind shkollat me bibliotekë.
Treguesit e tjerë të përmirësimit të infrastrukturë kanë pësuar pak përparime ose
kanë mbetur ku ishin si rikonstruksioni i godinave shkollore, pajisja e shkollave me
banjo të kohës veç për vajzat e veç për djemtë, pajisja e shkollave me ujë të pĳshëm,
pajisja e shkollave me energji elektrike, ngritja e kabineteve mësimore të kimisë,
biologjisë, fizikës e gjuhës së huaj. Orenditë shkollore në shërbim të nxënësve e të
mësuesve mungojnë në shkolla, ose janë tejet të amortizuara. Objektivat në këtë
fushë janë përcaktuar më shumë si nevoja, ose si dëshirë e mirë, pa u konsultuar me
njësitë e qeverisjes vendore e me Ministrinë e Arsimit për mjaftueshmërinë e fondeve
për plotësimin e tyre. Ekipet projektuese të njësive vendore e të Drejtorive arsimore
Rajonale nuk kanë kapacitetet e duhura për të ndërtuar projekte fituese. Kjo përbën
një nga mangësitë e hartimit të një strategjie realiste për zhvillimet e ardhshme në
përmirësimin e infrastrukturës shkollore.
Në Strategjinë e arsimit për të gjithë i është kushtuar vëmendje ndryshimit dhe
reformimit të hartës së shkollave në qark. Në vitet e fundit, si rezultat i lëvizjeve
demografike dhe emigracionit, numri i nxënësve në shkolla ka rënë ndjeshëm,
duke patur si pasojë funksionimin e shkollave e klasave me pak nxënës. Raporti
klasë/nxënës është 1/20 dhe raporti mësues/nxënës është 1/18, larg standardeve të
shkollave normale. Objektivat e parashikuar janë 1/30, por në këtë drejtim gjërat nuk
kanë lëvizur. Minishkollat dhe prania e klasave të bashkuara ku 2-3 klasa zhvillojnë
brenda një ore mësimi 2-3 lëndë të ndryshme dhe që përbëjnë 22 përqind e nxënësve
të qarkut, krĳon prapambetje të theksuar në të nxënë te nxënësit. Në këtë hartë
shkollash është e vështirë të rekrutohen mësuesit e duhur për mësimdhënie dhe të
sigurohen fonde për përmirësimin e infrastrukturës.
Për të përmirësuar këtë gjendje, strategjia ka rekomanduar si plan veprimi kryerjen
e studimit dhe realizimin e përqendrimit të shkollave 9-vjeçare në qendër të njësive
administrative dhe të shkollave të mesme në qendrën e bashkisë. Avantazhet e
përqendrimit të shkollave janë theksuar në tekstin e Strategjisë, duke vënë në dukje
se kjo masë do të sjellë shkolla e klasa normale, do të krĳohen kushte për rekrutimin
e mësuesve dhe drejtuesve më të kualifikuar dhe do të rriten investimet, duke u
favorizuar nga numri i mjaftueshëm i nxënësve. Si hapa veprimi janë përcaktuar
kryerja e studimit për hartën e re të shkollave 9-vjeçare e të mesme, përmirësimi i
infrastrukturës rrugore në fshatra për transportin e sigurtë të nxënësve, i financuar
nga qeverisja vendore dhe listimi i nxënësve, të cilët, për arsye largësie e terreni,
nuk mund të vĳojnë mësimin në shkollën e përqendruar, por duhen sistemuar në
dy konviktet e qyteteve Kukës e Krumë. Këto parashikime e hapa veprimi nuk kanë
ndodhur. Gati të gjithë aktorët e edukimit nuk kanë shprehur interes për zbatimin e
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këtyre masave. Largimi i nxënësve nga shkolla afër shtëpisë ka shqetësuar prindërit,
mësuesit e drejtuesit e shkollave aktuale dhe sindikatat kanë ngurruar për arsye të
shkurtimeve të mundshme të personelit, politika i është ruajtur ndëshkimit me votë
etj. Siç shihet, ajo që nuk është marrë në konsideratë është interesi i fëmĳëve, të cilët
në shkolla normale mund të përfitojnë më tepër nga shërbimi arsimor. Në fund të
fundit, arsimi dhe institucionet e tĳ janë ngritur e funksionojnë për fëmĳët, kryesisht,
dhe jo për interesat e atyre që duhet të përmbushin, pikërisht, interesat e fëmĳëve.
Financimi i shkollave është një pikë e dobët e zhvillimit të arsimit në qarkun e Kukësit.
Vetëm disa komuna e bashki kanë arritur të plotësojnë të dhënat në këtë aspekt. Sipas
këtyre të dhënave jo të plota, në bashkinë e Kukësit shpenzimet për arsimin i përbëjnë
transferta e kushtëzuar 94, 1 përqind, transferta e pakushtëzuar 3,7 pëqind dhe burimet
vendore 2,2 përqind. Siç shihet pjesën, pothuajse, tërësore të shpenzimeve për arsimin
e përbëjnë pagat e personelit, duke lënë zbuluar nevojat e tjera të përmirësimit të
infrastrukturës shkollore dhe mundësimin e veprimtarive mësimore e kulturore në
shkolla. Këto zëra kanë mbetur në vend, ose janë përkeqësuar vitet e fundit si rezultat i
krizës ekonomike, i varfësisë së komunitetit dhe bizneseve të pakonsoliduara si edhe i
buxhetit të pamjaftueshëm që siguron e miraton për arsimin njësia e qeverisjes vendore.
Menaxhimi i shkollës ka patur përmirësime të ndjeshme në zbatim të objektivave dhe
orientimeve të Strategjisë për të zëvendësuar drejtorin urdhërdhënës me drejtorin
menaxher. Të gjitha shkollat punojnë me plane zhvillimore dhe plane vjetore të
shkollave që fokusohen në arritjet e nxënsëve. Drejtoritë e shkollave vëzhgojnë e
monitorojnë procesin mësimor duke patur në qendër të vëmendjes, pikërisht,
arritjet e nxënësve. Planifikimi I punës mësimore-edukative në shkollë mbështetet
në një bazë të dhënash të plota për nxënësit, mësuesit, prindërit dhe aktorët e tjerë
të procesit. Përzgjedhja e drejtorit të shkollës është përmirësuar me hyrjen në fuqi
të Ligjit të ri për sistemin arsimor parauniversitar. Shpallja e kritereve për këtë
pozicion, konkursi dhe ngritja e komisionit të përbërë nga përfaqësues të shkollës,
të DAR/ZA, të qeverisjes vendore dhe të bordit të shkollës ka demokratizuar
procesin dhe po prodhon rezultate më të mira. Por ende mbetet problem “rrjedhja”
e kapaciteteve menaxhuese në shkollë si pasojë e ndërhyrjeve politike, që çojnë në
ndërrim drejtuesish, sa herë ndërrohet ekipi i qeverisjes qendrore.
Objektivat e Strategjisë për arritjet e nxënësve përfshĳnë ndjekjen e shkollës dhe arritjet
lëndore e edukative. Problemi më serioz për ndjekjen e shkollës ishte identifikuar braktisja
e shkollës. Shifrat ishin alarmante, braktisja ishtë në kuotën 3 përqind dhe për vajzat 3,7
përqind. Sipas rekomandimeve të Strategjisë, u krye një studim i plotë për nxënësit që
kishin braktisur shkollën dhe u përvĳuan rekomandimet përkatëse, të cilat u pasqyruan si
objektiva afatshkurtër e afatgjatë në planet zhvillimore dhe planet vjetore që balafaqoheshin
me këtë problem. Një plan veprimi për çështjen dhe një plan monitorimi u zbatuan dhe
prodhuan rezultate pozitive. Aktualisht, braktisja e shkollës është reduktuar në 1 përqind
dhe 1,5 përqind për vajzat. Përvoja e krĳuar mund të shërbejë për avancime të mëtejshme
dhe për përballimin e problemeve të reja që mund të shfaqen në këtë aspekt.
Arritjet lëndore të nxënësve janë parë në prizmin e numrit të përsëritësve të klasave,
në rendimentin e orës së mësimit e të kapitullit, të testuar nga drejtoria e shkollës dhe
të provimeve kombëtare për klasën e nëntë, maturën dhe, së fundi, edhe për klasën
e pestë. Treguesi i përësrĳes së klasës është ulur nga 3 përqind në 1 përqind. Edhe
rezultatet në provime janë të përmirësuara, por problem mbetet dukuria e kalimit
pa meritë të nxënësve. Testimet e bëra për plotësimin e objektivave bazë dhe për
kompetencat arsimore bazike për të kaluar nga një klasë në tjetrën bëjnë të dukshme
një diferencë të konsiderueshme. Administrimi i provimeve ende nuk është serioz
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dhe rigoroz, gjë që ka lejuar kalimin pa meritë dhe përfitimin e notave të larta të
pamerituara, duke penalizuar nxënësit e mirë.
Në aspektin edukativ në arsimin parauniversitar janë krĳuar e po bëhen shqetësuse
problemet e përfshirjes së nxënësve në konsumimin e duhanit, të alkoolit, të drogës,
frekentimin e lojërave të fatit prej tyre etj. Në përgjithësi, ka probleme me disiplinën në
shkollë, largime nga orët e mësimit, sjellje të papërshtatshme në mërrëdhëniet midis
nxënësve e midis nxënësve e mësuesve. Ajo që bie në sy është se vempritaritë edukuese
nuk janë të përditshme dhe me forma nga më të ndryshme, por kufizohen vetëm
me aktivitetet e mëdha në nivel shkolle. Rritja e punës së mësuesit kujdëstar, puna e
integruar e të gjithë mësuesve në këtë drejtim, emërimi psikologëve shkollorë edhe në
shkollat përtej qytetit, bashkëpunimi efektiv me prindërit dhe aktorë të tjerë do të ishin
disa masa që do të ndihmonin formimin e vlerave pozitive në edukimin e nxënësve.
Për rritjen e kapaciteteve vendore në shërbim të përmirësimit të arsimit në Strategji
janë parashikuar edhe dy pika të rëndësishme. Ngritja e një shkolle profesionale dhe
hapja e një shkolle të lartë në qytetin e Kukësit. Janë hapur disa degë profesionale
në kuadrin e shkollës së mesme të përgjithshme, por është e nevojshme që shkollam
profesionale të jetë njësi më vete, në varësi të Ministrisë së Punës e të Çështjeve
Sociale, për të përfituar statusin e duhur e për të përfituar nga mbështeta e qeverisë
dhe e donatorëve. Në vitin 2007 u hap në Kukës një filial I Universitetit të Tiranës
me disa programe studimi, një prej të cilëve për përgatitjen e mësuesve të gjuhës
angleze, por, pas 9 vjetësh, është në procesin e mbylljes, në kuadrin e reformës
në arsimin e lartë. Kjo është konsideruar si hap jo në drejtimin e duhur dhe si një
padrejtësi për studentët vendas, familjet e varfëra të tyre dhe për perspektivën e
zhvillimit ekonomik e social të rajonit.
Mendojmë që qeverisja vendore, të zgjedhurit e qytetarëve dhe shoqëria civile të
organizojnë veprimtari lobuese që Kukësi të ketë shkollën e tĳ të lartë.
Përfundime dhe rekomandime
Strategjia e arsimit për të gjithë e qarkut të Kukësit është një dokument i rëndësishëm
që ka ndikuar pozitivisht në zhvillimet arsimore për periudhën 2006-2015. Procesi i
hartimit të kësaj strategjie ka shënuar hapa përpara në përgatitjen e dokumenteve që
planifikojnë ndryshime të rëndësishme në edukim. Procesi i bazuar në nevojat bazë
të edukimit në rajon,
me një përfshirje të gjërë të aktorëve të edukimit brenda dhe jashtë sistemit, me
angazhimin e specialitëve vendas dhe me asistencë ndërkombëtare e ekspertizë të
kualifikuar ka krĳuar një përvojë të suksesshme për të ardhmen.
Zbatimi i Strategjisë në zhvillimet arsimore të rajonit ka sjellë përmirësime të
dukshme e të rëndësishme në mjaft aspekte. Është përmirësuar menaxhimi shkollor
përmes hartimit dhe zbatimit të planeve të veprimit me fokus arritjet e nxënësve,
përmes fuqizimit të bashkëpunimit me bordet e shkollave e këshillat e prindërve
dhe përmes një monitorimi sistematik të punës së përditshme mësimore e educative
në shkollë dhe rritjes së llogaridhënies para autoriteteve, nxënësve e prindërve të
tyre. Përmirësime ka patur edhe në disa aspekte të kualifikimit të mësuesve, të
infrastrukturës shkollore, në arritjet e nxënësve etj.
Me përfundimin e afatit kohor të veprimit të kësaj strategjie, është koha të ndërmerret
një hap tjetër, ai i përgatitjes së një plani të ri veprimi për një periudhë tjetër afatgjatë.
Përvoja e krĳuar në procesin e hartimit dhe të zbatimit të Strategjisë ekzistuese do të
jetë shumë e vlefshme për përgatitjen e dokumentit të ri strategjik.
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Në këtë proces mendojmë se mund të merren në konsideratë disa rekomandime.
Së pari, është e nevojshme një analizë e hollësishme dhe një vlerësim objektiv i
rezultateve të arsimit në 10 - vjetëshin e fundit. Për realizimin e këtĳ veprimi ka vend
të mblidhen të dhëna domethënëse nga të gjitha shkollat e njësitë administrative
si edhe nga bashkia, mbi bazën e një liste treguesish të përmirësuar të zhvillimeve
arsimore. Treguesit aktualë mund të përpunohen dhe të shërbejnë për të realizuar
një analizë të plotë të gjendjes aktuale të edukimit dhe për të identifikuar nevojat për
zhvillimet e ardhshme arsimore.
Së dyti, shtrimi i problemit për hartimin e një dokumenti të ri strategjik për arsimin
është e rëndësishme të shoqërohet me veprimtari ndërgjegjësuese me të gjithë aktorët
e edukimit, deri te nxënësit. Kjo mund të shërbejë për motivimin dhe angazhimin e
tyre aktiv në procesin e përgatitjes së planit të ri të veprimit. Në librin e tĳ “Kuptimi
i ri i ndryshimit në arsim”, M. Fullan vë në dukje se ndryshimi në arsim vjen kur
njerëzit krĳojnë bindje se ky ndryshim është i nevojshëm dhe i vlefshëm (faqe 66).
Së treti, procesin e hartimit të strategjisë së re është mirë ta inicojë dhe ta udhëheqë
Këshilli Vendor i Arsimit pranë qarkut, një organizëm i ri, i parashikuar nga ligji i ri
për arsimin parauniversitar. Mbi bazën e një projekti, mund të sigurohen fonde dhe
asistencë teknike për realizimin e këtĳ hapi.
Së katërti, drafti përfundimtar i planit të ri të veprimit ka rëndësi të miratohet
nga Këshilli i qarkut dhe nga Ministria e Arsimit dhe e Sporteve, për të siguruar
mbështetjen e qeverisjes vendore dhe tq qeverisë qendrore, që janë përcaktuese për
realizimin e ndryshimeve të planifikuara.
Së pesti, Në qark, nën kujdesin e Këshillit vendor të Arsimit ka nevojë të ngrihet
një grup projektuesish, të trajnuar, të cilët do të shoqërojnë planin e veprimit me
projektet përkatëse. Niveli i projekteve ka lënë për të dëshiruar, ndërkohë që janë
vendimtare për të siguruar miratimin dhe mbështetjen me fondet përkatëse.
Së gjashti, mendojmë që pranë Këshillit vendor të Arsimit të ngrihet një grup avokimi
e lobimi, i përbërë nga persona të përshtatshëm për këtë veprimtari, të cilët mund të
krĳojnë hapësirat e nevojshme si pranë qeverisjes vendore e qendrore, ashtu edhe te
donatorët e mundshëm për çështje të veçanta të planit të veprimit, siç mund të jenë
rihapja e shkollës së lartë, grumbullimi i fondeve etj.
Së fundi, plani i ri i veprimit është e domosdoshme të shoqërohet me faturë financiare,
pra, të realizohet buxhetimi i planit të ri. Kjo mund të bëhet në bashkëpunim me
institucione e persona specialistë të ekonomisë e të financës. Kjo hap rrugën për
mbështetjet e mundshme të pushtetit e të donatorëve.
Falenderime
Për realizimin e këtĳ punimi kanë ndihmuar Drejtoria Arsimore Rajonale, dhe mjaft
drejtues shkollash e mësues, të cilët i falenderojmë me përzemërsi.
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Aneks 1
Treguesit e arsimit në nivel shkolle
NR

Treguesit
I. Ndjekja e shkollës

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Numri i nxënësve të regjistruar në shkollë në fillim të vitit shkollor
Numri i vajzave te regjistruara në shkollë në fillim të vitit shkollor
Numri i nxënësve të regjistruar në ciklin e ulët në fillim të vitit shkollor
Numri i vajzave të regjistruara në ciklin e ulët në fillim të vitit shkollor
Numri i nxënësve të regjistruar në ciklin e lartë në fillim të vitit shkollor
Numri i vajzave të regjistruara në ciklin e lartë në fillim të vitit shkollor
Numri i nxënësve të regjistruar në klasën e parë në fillim të vitit shkollor
Numri i nxënësve të regjistruar në klasën e parë, që janë 6 vjeç në fillim të vitit shkollor
Numri i nxënësve të regjistruar në klasën e parë, që janë 7 vjeç në fillim të vitit shkollor
Numri i nxënësve të regjistruar në klasën e parë, që janë 8 vjeç në fillim të vitit shkollor
Numri i nxënësve të regjistruar në shkollë në fund të vitit shkollor
Numri i vajzave të regjistruara në shkollë në fund të vitit shkollor
Numri i nxënësve të regjistruar në ciklin e ulët në fund të vitit shkollor
Numri i vajzave të regjistruara në ciklin e ulët në fund të vitit shkollor
Numri i nxënësve të regjistruar në ciklin e lartë në fund të vitit shkollor
Numri i vajzave të regjistruara në ciklin e lartë në fund të vitit shkollor
Numri i nxënësve të klasës së parë që kanë ndjekur kopshtin të paktën një vit
Numri i nxënësve që kanë braktisur shkollën
Përqindja e nxënësve që kanë braktisur shkollën
Numri i vajzave që kanë braktisur shkollën
Përqindja e vajzave që kanë braktisur shkollën
Numri i nxënësve që kanë braktisur shkollën në ciklin e ulët
Përqindja e nxënësve që kanë braktisur shkollën në ciklin e ulët
Numri i vajzave që kanë braktisur shkollën në ciklin e ulët
Përqindja e vajzave që kanë braktisur shkollën në ciklin e ulët
Numri i nxënësve që kanë braktisur shkollën në ciklin e lartë
Përqindja e nxënësve që kanë braktisur shkollën në ciklin e lartë
Numri i vajzave që kanë braktisur shkollën në ciklin e lartë
Përqindja e vajzave që kanë braktisur shkollën në ciklin e lartë
Numri i nxënësve që nuk mbarojnë arsimin e detyruar për arsye të plotësimit të moshës ligjore
Numri i nxënësve me mbi 40 % të mungesave të bëra gjatë vitit shkollor
Numri i orëve të munguara të nxënësve
Përqindja mesatare e mungesave për nxënës kundrejt të gjitha orëve mësimore
Përqindja e mungesave të arsyeshme kundrejt të gjitha mungesave
Numri i nxënësve të klasës së tetë që ndjekin arsimin e mesëm
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36

Përqindja e nxënësve të klasës së tetë që ndjekin arsimin e mesëm

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

II. Familja
Numri i nxënësve jetimë
Numri i nxënësve me prindër të divorcuar
Numri i nxënësve romë
Përqindja e nxënësve romë
Numri i nxënësve gipsy
Përqindja e nxënësve gipsy
Numri i nxënësve minoritarë
Numri i nxënësve nga familje me përkrahje ekonomike
Numri i nxënësve me baba te papunë
Numri i nxënësve me një prind në emigracion
Numri i nxënësve me të dy prindërit në emigracion
Numri i nxënësve të sapoardhur nga qytete apo fshatra të tjera
Numri i nxënësve me baba me arsim të lartë
Numri i nxënësve me baba me arsim të mesëm
Numri i nxënësve me baba me arsim tetëvjeçar
Numri i nxënësve më baba me arsim me cikël te ulët
Numri i nxënësve me baba pa shkollë
Numri i nxënësve me nënë me arsim të lartë
Numri i nxënësve me nënë me arsim të mesëm
Numri i nxënësve me nënë me arsim tetevjeçar
Numri i nxënësve me nënë me arsim me cikël të ulët
Numri i nxënësve me nënë pa shkollë
Numri i nxënësve të ngujuar

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

III. Personeli i shkollës
Numri i mësuesve me mbi 25 vjet punë
Numri i mësuesve me diplomën përkatëse
Numri i mësuesve pa diplomën përkatëse
Numri i mësuesve pa diplomën përkatëse në ciklin e ulët
Numri i mësuesve pa diplomën përkatëse në ciklin e lartë
Numri i mësuesve me diplomën përkatëse në ciklin e ulët
Numri i mësuesve me diplomën përkatëse në ciklin e lartë
Numri i personelit ndihmës
Numri i orëve të munguara nga mësuesit
Përqindja e orëve te munguara nga mësuesit kundrejt të gjitha orëve mësimore
Sa mësues janë nën normën zyrtare të totalit të orëve?

71
72

IV. Shërbime në shkollë
Numri i punonjësve psiko-socialë
A ka shërbim dentar brenda në shkollë?

73

V. Infrastruktura
Numri mesatar i nxënësve për një klasë
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Numri mesatar i nxënësve për një klasë në ciklin e ulët
Numri mesatar i nxënësve për një klasë në ciklin e lartë
Numri i klasave të ciklit të ulët me mbi 32 nxënës
Numri i klasave të ciklit të ulët me nën 18 nxënës
Numri i klasave të ciklit të lartë me mbi 35 nxënës
Numri i klasave të ciklit të lartë me nën 20 nxënës
Numri mesatar i nxënësve për një mësues
Numri mesatar i nxënësve për një mësues në ciklin e ulët
Numri mesatar i nxënësve për një mësues në ciklin e lartë
Numri i nxënësve të shkollës që punojnë veçan sipas Udhëzimit të MASH
Numri i nxënësve që zhvillojnë mësim në klasat kolektive
Numri i nxënësve që zhvillojnë mësim në klasat kolektive me një fuqi arsimore
Numri i nxënësve që zhvillojnë mësim në klasat kolektive me dy fuqi arsimore
Numri i nxënësve të ciklit të ulët që mësojnë në klasa kolektive
Numri i nxënësve të ciklit të lartë që mësojnë në klasa kolektive
Numri i nxënësve që mësojnë në klasa kolektive me deri në 5 nxënës
Numri i nxënësve që mësojnë në klasa kolektive me 6 deri në 10 nxënës
Mosha e godinës shkollore
Numri i turneve të shkollës
Numri i nxënësve për secilin turn
Numri i nxënësve që e kanë shkollën më shumë se 30 minuta larg nga shtëpia
Numri i klasave të shkollës në ciklin e ulët
Numri i klasave në ciklin e ulët me sipërfaqe nxënës/klasë më të madhe se 1,4m2
Numri i klasave të shkollës në ciklin e lartë
Numri i klasave në ciklin e lartë me sipërfaqe nxënës/klasë më të madhe se 1,5m2
A ka laborator të kimisë?
Në se “po”, sa laboratorë kimie ka?
Sa klasa ka ku bëhet kimi?
A ka laborator të fizikës?
Në se “po”, sa laboratorë fizike ka?
Sa klasa ka ku bëhet fizikë?
A ka laborator të biologjisë?
Në se “po”, sa laboratorë biologjie ka?
Sa klasa ka ku bëhet biologji?
A ka laborator të gjuhëve të huaja?
Në se “po”, sa laboratorë të gjuhëve te huaja ka?
Sa klasa ka ku bëhet gjuhë e huaj?
Numri i kompjuterave që ka shkolla në përdorim
A ka shkolla mjedis të punës me dru?
A ka shkolla palestër?
A ka shkolla terren të jashtëm sportiv?
A ka shkolla bibliotekë?
Në se “po”, sa është sipërfaqja për nxënës? (minimale 0,1 m2)
A ka shkolla hapësirë për shumë qëllime? (sallë mbledhjesh, për filma etj.)
Në se “po”, sa është sipërfaqja e hapësirës për shumë qëllime? (minimale 70 m2)
Në se “po”, sa është sipërfaqja e hapësirës për shumë qëllime për nxënës? (minimale 0,2 m2)
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120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

A ka shkolla nevojtore?
A ka shkolla nevojtore veç për vajzat?
A ka nevojtore me bide për vajzat?
Sa kabina ka për djem?
Sa kabina ka për vajza?
A ka shkolla ujë të pijshëm?
A është i mjaftueshëm uji i pijshëm për nxënësit e shkollës?
A ka shkolla linjë telefonike?
A ka karrige për çdo nxënës?
A ka tavolina të mjaftueshme për të gjithë nxënësit e një klase?
A ka çdo klasë tabelë të zezë?
Sa tabela të zeza nuk janë të përshtatshme për të shkruar në to?
A ka shkolla oborr?
Në se “po”, sa është sipërfaqja e oborrit të shkollës?
Çfarë sistemi ngrohjeje ka shkolla: qendrore, me sobë, nuk ka
Në se ka ngrohje, sa muaj në vit sigurohet ngrohja?

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

VI. Rezultatet e nxënësve
Përqindja e kalueshmërisë në semestrin e parë
Përqindja e kalueshmërisë në semestrin e parë në CU
Përqindja e kalueshmërisë në semestrin e parë në CL
Nota mesatare në semestrin e parë
Nota mesatare në semestrin e parë në CU
Nota mesatare në semestrin e parë në CL
Përqindja e kalueshmërisë në fund të vitit shkollor
Përqindja e kalueshmërisë në fund të vitit shkollor ne CU
Përqindja e kalueshmërisë në fund të vitit shkollor në CL
Nota mesatare në fund të vitit shkollor
Nota mesatare në fund të vitit shkollor në CU
Nota mesatare në fund të vitit shkollor në CL
Numri i nxënësve që mbeten për vjeshtë
Numri i nxënësve që mbeten për vjeshtë në CU
Numri i nxënësve që mbeten për vjeshtë në CL
Numri i nxënësve që përsëritin klasën
Numri i nxënësve që përsëritin klasën në CU
Numri i nxënësve që përsëritin klasën në CL
Përqindja e nxënësve që përsëritin klasën
Përqindja e nxënësve që përsëritin klasën në CU
Përqindja e nxënësve që përsëritin klasën në CL
Numri i nxënësve që nuk mbarojnë arsimin e detyruar për arsye të plotësimit të moshës ligjore
Numri i nxënësve të klasës së katërt me nota 9 ose 10 në matematikë në fund të vitit shkollor
Numri i nxënësve të klasës së tetët me nota 9 ose 10 në matematikë në fund të vitit shkollor
Numri i nxënësve të klasës së katërt me nota 9 ose 10 në gjuhe shqipe në fund të vitit shkollor
Numri i nxënësve të klasës së tetë me nota 9 ose 10 në gjuhë shqipe në fund të vitit shkollor
Numri i nxënësve të klasës së katërt me notën 5 në matematikë në fund të vitit shkollor
Numri i nxënësve të klasës së tetë me notën 5 në matematikë në fund të vitit shkollor
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164
165
166
167

Numri i nxënësve të klasës së katërt me notën 5 në gjuhë shqipe në fund të vitit shkollor
Numri i nxënësve të klasës së tetë më notën 5 në gjuhë shqipe në fund të vitit shkollor
Numri i nxënësve të ndëshkuar sipas Dispozitave Normative
Numri i nxënësve me precedentë penalë

168
169
170
171
172
173
174
175

VIII. Buxheti
Sasia e investimeve për shkollën në 3 vitet e fundit
Lekë investime për nxënës në 3 vitet e fundit
Shuma e pagave të personelit shkollor për nxënës
Fondi në dispozicion të shkollës nga qeverisja vendore
Fondet e dhëna nga donatorët për 3 vitet e fundit
Fondet e mbledhura nga biznesi për 3 vitet e fundit
Fondet e grumbulluara nga komuniteti për 3 vitet e fundit
Të ardhurat e shkollës nga aktivitetet për të tretët për 3 vitet e fundit

Aneks 2
LISTA E TREGUESVE TË BASHKIVE
NR
Treguesit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Numri i banorëve
Numri i kopshteve
Numri i fëmijëve në arsimin parashkollor
Numri i shkollave nëntëvjeçare
Numri i shkollave të mesme
Numri i nxënësve në shkollat e mesme
Sasia në lekë e transfertës së kushtëzuar
Sasia në lekë e transfertës së kushtëzuar që është përdorur për arsimin
Sasia në lekë e transfertës së pakushtëzuar
Sasia në lekë e transfertës së pakushtëzuar që është përdorur për arsimin
Sasia në lekë e fondit të siguruar nga burimet e bashkisë/komunës
Sasia në lekë e fondit të siguruar nga burimet e bashkisë/komunës që është përdorur për arsimin
Sasia në lekë e fondeve të deleguara nga qarku
Sasia në lekë e fondeve të deleguara nga qarku që është përdorur për arsimin
Sasia në lekë e fondit për zhvillim rural
Sasia në lekë e fondit për zhvillim rural që është përdorur për arsimin
Buxheti tërësor për arsimin (nga transferta e kushtëzuar, nga transfertat e pakushtëzuara dhe nga
burimet e bashkisë/komunës etj.
Buxheti tërësor për arsimin që është përdorur për kopshtet (lekë)
Buxheti tërësor për arsimin që është përdorur për shkollat nëntëvjeçare (lekë)
Buxheti tërësor për arsimin që është përdorur për shkollat e mesme (lekë)
Buxheti tërësor i bashkisë/komunës (nga transferta e kushtëzuar, nga transfertat e pakushtëzuara
dhe nga burimet e bashkisë/komunës etj.
Sasia në lekë ë gjobave drejtuar familjeve për mosndjekje të shkollës nga fëmijët e tyre
Shuma në lekë e bursave për nxënësit (jo studentët)
Numri i nxënësve që kanë përfituar bursë
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Multikulturalizmi dhe Diskriminimi Pozitiv në Kosovë
PhD (C.) Behar Haziri
Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë, Maqedoni

Abstrakt
Ky punim merret me ballafaqimin ndërmjet multikulturalizmit si element i ri i shfaqur
pas përfundimit të luftës në Kosovë dhe fenomenit të diskriminimit pozitiv si element nga
i cili përfiton vetëm një pjesë e minoriteteve. Pakoja e Ahtisarit ka vendosë disa kritere që
shpeshherë duken të paarritshme, ndonëse ato janë të vendosura edhe në Kushtetutën
e Kosovës. Punimi në fakt përpiqet të argumentojë që para multikuluralizmit kanë qenë
sistemi Milet në Perandorinë Osmane dhe Vëllazërim-Bashkimi në Jugosllavi dhe që të tri
format përfshirë edhe multikulturalizmin për nga përmbajtja janë të njëjta, por që dallojnë
vetëm nga këndvështrimi ideologjik dhe se në të kaluarën si sistemi Milet dhe VëllazërimBashkimi nuk kanë arritur që të plotësojnë standardet, por as multikulturalizmi nuk po
tregon shenja se qytetari kosovar më në fund do të ndjej veten të lirë ashtu siç e parasheh
edhe demokracia liberale. Bashkësia ndërkombëtare imponoi disa rregulla të saj dhe nga kjo
u krĳua një paradoks i demokracisë sepse u bë rritja e aktorëve jo-shtetëror, decentralizimi i
vendimmarrjes me defekte, si dhe forma të tjera si dhe u bë fuqizimi i elementit supranacional
që vinte nga bashkësia ndërkombëtare dhe subnacional që vinte nga minoriteti Serb të cilët
e çekuilibrojnë vendimmarrjen e institucioneve të Kosovës. Punimi është bazuar nga një
hulumtim empirik i realizuar në janar 2016, ku janë të përfshirë 1007 respodentë nga të gjitha
komunat e Kosovës me pjesëmarrje në bazë të përqindjes së popullsisë.
Fjalët kyçe: multikulturalizmi, vëllazërim-bashkimi, sistemi Milet, minoriteti, diskriminimi
pozitiv, plani i Ahtisarit, decentralizimi i vendimmarrjes.

Hyrje
Përpjekja për të qenë të gjithë qytetarët e lirë dhe të barabartë brenda hapësirës
së një shteti ka qenë preokupim i diskutimeve të mëdha nga ana e filozofëve dhe
studiuesve të shkencave shoqërore. Dilemat kanë rrjedh nga fakti se barazia mund
të shndërrohet në pabarazi dhe duke qenë e ndihmuar edhe nga nacionalizmi të
shndërrohet në problem të funksionimit të vetë shtetit. Problemet e minoriteteve dhe
të drejtave të tyre brenda hapësirës shtetërore janë probleme që vĳnë nga e kaluara
e çdo rregullimi shtetëror dhe proceseve shtetndërtuese, por që janë të rregulluara
me ligje kushtetuese dhe konventa ndërkombëtare. Por, si duket ato nuk mjaftojnë
dhe studiuesit të prirë nga nevoja për rrugën më të mirë të bashkëjetesës ndërmjet
kulturave të ndryshme hapin debate për të gjetur mundësinë më të mirë.
Krĳimi i shtetit më të ri të Kosovës me 17 shkurt 2008 u përcoll me debate të shumta
mbi të drejtën e formimit të shtetit më të ri në Evropë. Shpërbërja e Jugosllavisë krĳoi
mundësinë që edhe Kosova të fitojë pavarësinë e saj sepse me nenin 5 të Kushtetutës
së Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë të vitit 1974 (Ustav SFRJ, 1974:Ćlan
5) e kishte të garantuar autonominë me kufijtë e saj dhe ndryshimet që mund të
ndodhnin në Kosovë duhet të bëheshin vetëm me pëlqimin e autoriteteve në Prishtinë.
Shteti i ri u krĳua nga propozimi gjithëpërfshirës që erdhi nga pakoja e Ahtisarit i cili
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në fakt ishte një zgjidhje e shpejtë dhe me shumë defekte. Pala shqiptare u detyrua të
pranoj propozimin e dalë nga pakoja e Ahtisarit duke i implementuar ligjet në paket
sepse ashtu kishte kërkuar bashkësia ndërkombëtare. Në fakt në fillim u konsiderua
se defektet që vinin nga pakoja e Ahtisarit dhe që e favorizonin minoritetin Serb
ishin më shumë një lajthitje, por që do të mund të përmirësoheshin.
Bashkësia ndërkombëtare kërkoi nga institucionet kosovare që të inkorporojnë
edhe elementin multikulturor duke kërkuar që Kosova të jetë shtet me identitet
multikulturor çka në fakt edhe e prezantoi në flamurin e Republikës së Kosovës ku
vendosi ngjyrën e kaltër për të simbolizuar synimin kosovar për integrim në BE,
pastaj hartën e shtetit të Republikës së Kosovës dhe gjashtë yjet që ishin simboli
i multikulturalizmit por që nuk jepnin kuptimin thelbësor ashtu siç e parasheh
shkenca e heraldikës se çfarë duhet të përmbajë stema dhe flamuri i shtetit. Dhe
kjo formë e ndikimit të bashkësisë ndërkombëtare nuk ka dhënë ndonjë rezultat,
sepse minoritetet edhe pse kategori kushtetuese prapë po e pengojnë shtetndërtimin
e Republikës së Kosovës.
Multikulturalizmi në Kosovë
Kosova është vendi ku është i pranishëm fragmentarizmi kulturor, fetar, gjuhësor, deri
në masën sa është e vështirë të gjendet një model i cili nëpërmjet multikulturalizimit
do të kishte pasur sukses, pa qenë i penguar nga elementet ideologjike, fetare,
gjuhësore si dhe është shteti i përbërë nga shumë etni por që popullata shqiptare
dominon me një shumicë prej 92%, ndërsa 8% e pjesës tjetër është e përbërë nga
minoritetet por që dominon minoriteti Serb me një përqindje prej 4%.
Kosova ka provuar modele të identitetit multikuluror edhe më herët. Në Perandorinë
Osmane është i njohur sistemi Milet ku të gjitha kulturat jomyslimane kishin të
drejtat e tyre (Ágoston, Gábor,. Masters, Bruce, 2009:383-4). Pastaj është e njohur
përpjekja komuniste jugosllave me Vëllazërim–Bashkimin dhe së fundi përpjeka e
demokracisë liberale perëndimore me multikultualizmin. Si Vilajet në Perandorinë
Osmane Kosova e ka kaluar sistemin Milet, pastaj si pjesë e RSFJ deri në vitin 1991 ka
kaluar nëpërmjet konceptit të Vëllazërim-Bashkimit një koncept që ishte krĳuar gjatë
Luftës së Dytë Botërore (LDB), por që u bë pjesë e programit të Lidhjes Komuniste
të Jugosllavisë pas përfundimit të LDB (Program Saveza Komunista Jugoslavĳe,
1958:190-3). Koncepti i Vëllazërim-Bashkimit kishte për qëllim që t’i ofronte
popujt, kulturat dhe të luftonte etnonacionalizmin e pranishëm te serbët, kroatët,
myslimanët, shqiptarët. Urs Altermatt (2002) e përshkruan etnonacionalizmin dhe
prirjen e saj për të gëlltitur çdo gjë që i del përpara. Në lidhje me etnonacionalizmin
Altermatt shpjegon se etnonacionalistët zakonisht nuk argumentojnë në mënyrë
raciste ose biologjist, ata janë ithtarë të një diferencializmi kulturor, prej të cilit
nxjerrin pabarazinë e për rrjedhim edhe vlefshmërinë e ndryshimeve të njerëzve.
Për të shmangur përzierjen e kulturave dhe grupeve etnike, ata kërkojnë ndarje
dhe kufizim. Konceptet e kombit dhe etnicitetit u shërbejnë për të nxitur përpara
integrimin e brendshëm. Në këtë mes veçori si gjuha, feja dhe etnia imunizohen ndaj
çdo lloj pyetje që mund të ngrihej ndaj tyre; ato mobilizohen politikisht për qëllimet
e tyre. Konfliktet shoqërore etnizohen, duke marrë kësisoj një karakter në dukje të
pandryshueshëm (Altermatt, Urs, 2002:13). Këto ndarje të thella kulturore nuk janë
të rastësishme, por janë pasojë e ndikimeve të fuqishme të pushtuesve në hapësirën
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e Ballkanit pjesë e së cilës është edhe Kosova dhe këta pushtues vazhdimisht u
munduan të impononin rregullat e tyre.
Vëllazërim-Bashkimi ishte një përpjekje e përafrimit të kulturave që e mbajti
Jugosllavinë deri në vitin 1991 kur u shpërbë RSFJ dhe u krĳuan shtetet e reja si
Kroacia, Sllovenia, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia, Mali i Zi dhe në fund edhe
Republika e Kosovës. Suprimimi i autonomisë së Kosovës më 1989 nga Serbia ishte
përfundimi i vëllazërim-bashkimit, ku pas kësaj Kosova kaloi në politikën totalitare të
diktatorit Sllobodan Millosheviç. Në Kushtetutën e RSFJ të vitit 1974 në preambulën
e saj shkruan se:
Popujt e Jugosllavisë kanë të drejtën e vetëvendosjes dhe të shkëputjes nga federata
e Jugosllavisë, por duhet pasur kujdes sepse është bërë luftë e madhe për krĳimin e
shtetit dhe vetëm me anë të vëllazërim-bashkimit mund të tejkalohen të gjitha (Ustav
SFRJ, 1974).
Koncepti vëllazërim-bashkim ka të bëjë me mundësinë e krahasimit me konceptin
multikulturor për të parë nëse kjo formë mund të qojë përpara procesin e shtetndërtimit
të Kosovës. Në qershor 1999, bashkësia ndërkombëtare për të qetësuar situatën e
krĳuar filloi të aplikoj idenë e multikulturalizmit si një nevojë e domosdoshme e
integrimit të kulturave dhe etnive në Kosovë. Periudha e pas luftës së Kosovës ka
nxitur debatin lidhur me kombin dhe identitetin kosovar, duke shtruar problemin
nëse ekziston ky identitet apo duhet krĳuar atë.
Heater (2004) argumenton se sfida në supozimin se shteti i vetëm mund të japë dhe të
përcaktojë natyrën e qytetarisë ka qenë më i fundit. Ajo rrjedh nga mosmarrëveshja
ndërmjet shtetit dhe kombit. Sipas Heater, pohimi se shteti politik duhet të jetë
sinonim me kombin kulturor është një pamundësi në praktikë, minoritetet kulturore
janë bërë gjithnjë e më shumë të pakënaqur me implikimin që qytetaria duhet
formësuar nga kjo gënjeshtër (Heater, Derek, 2004:194-5).
Kymlicka (1995) shpjegon problemet që lindin me grupet e pakicave duke kërkuar
njohjen e identitetit të tyre dhe që paraqiten si sfidë e multikulturalizmit. Por, sipas
Kymlicka termi multikulturor mbulon forma të ndryshme të pluralizmit kulturor,
ku secila ngre sfidat e veta (Kymlicka, Will, 1995:10). Në dukje të parë konceptet
vëllazërim-bashkim dhe multikulturor duken të ngjashme sepse që të dyja ngrehin
çështjen e problemit të pakicave dhe zgjidhjes së tyre sa më të mirë. Por, dallimin e
tyre duhet vështruar nga aspekti ideologjik sepse koncepti vëllazërim-bashkimi është
produkt i socializmit vetëqeverisës Jugosllav, ndërsa koncepti multikulturor është
produkte i demokracisë liberale perëndimore. Duke folur në debatin e Asamblesë
Kushtetuese për të drejtën e punës me 12 shtator 1848, Alexis de Tocqueville thoshte :
Demokracia dhe Socializmi bashkohen vetëm prej një fjale, barazia; po duhet të
vihet re ndryshimi: demokracia kërkon barazi në liri, socializmi kërkon barazi në
vështirësi dhe skllavëri (Raico, 1981).
Gjatë periudhës së funksionimit të shtetit të RSFJ ka qenë e manifestuar socializmi
vetëqeverisës që sipas Edvard Kardelj (1977) paraqiste mundësinë për të krĳuar
kushte që qytetari të jetë sa më i lirë në shprehjet personale, të punojë dhe të krĳojë
për lumturinë e vet. Për dallim nga vendet tjera të bllokut të BRSS, socializmi
vetëqeverisës jugosllav ka qenë shumë më liberal por jo aq sa mund të jetë demokracia
liberale. Në RSFJ ka pasur tendenca për të krĳuar identitetin multikulturor jugosllav
nga përzierja e martesave ndërmjet shqiptarëve në njërën anë dhe serbëve, kroatëve,
boshnjakëve, sllovenëve, malazezëve në anën tjetër, sidomos në fund të viteve ’70
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dhe në fillim të viteve ’80 (Flere, Sergej, 1988:439-53), por që kjo iniciativë në Kosovë
dështoi pas demonstratave të vitit 1981. Në këtë rrafsh u shfaqen edhe idetë e krĳimit
të identitetit multikulturor në Kosovë, një ide që ishte shumë vështirë për tu realizuar
sepse përçarja e kulturave kishte arritur nivelin maksimal. Dilema e funksionimit të
identitetit multikulturor vinte nga shqiptarët që ishin banorë në Kosovë, Maqedoni,
Serbi, Mali i Zi, sepse refuzonin përzierjen e kulturave duke mbrojtur identitetin
shqiptar dhe se në RSFJ kishin qenë të diskriminuar nga çdo sferë duke përfshirë
edhe arsimimin. Te serbët dhe minoritetet tjera kjo gjë ishte e tejkaluar sepse këto
minoritete gëzonin privilegjet për shkak të lidhjes me serbët, kroatët, boshnjakët,
malazezët apo maqedonasit. Ekzistojnë me qindra raste të identitetit multikulturor
në RSFJ në përpjekje për të krĳuar identitetin jugosllav nga martesat e serbëve
me kroatët, serbëve me boshnjakët, serbëve me maqedonasit etj, ndërsa numri
i martesave të shqiptarëve me serbët, shqiptarëve me kroatët apo shqiptarëve me
boshnjakët ishte i limituar dhe numëronte disa raste.
Judith N.Martin dhe Thomas K.Nakayma (2010:134-5) japin shpjegimet rreth
identitetit multikulturor i cili krĳohet në një hapësirë të një shteti por që vjen nga
përzierja e identitetit multiracial ose monoracial. Në rast se Kosovën e analizojmë
sipas Martin dhe Kanayam, identiteti etnik mund të shihet si një grup idesh të
vendosur nga idetë e anëtarëve të një grupi etnik, duke i përfshirë disa dimensione
si vetë-identifikimin, njohuritë rreth kulturës etnike si p.sh. traditat, zakonet, vlerat,
dhe sjelljet, dhe ndjenjat rreth përkatësisë të një grupi të veçantë etnik (Martin,
Judith,. Nakayma, Thomas, 2010:185). Sipas Max Weber (2004) grupi etnik quhet
grupi i njerëzve që e edukon një besim subjektiv në ekzistencën e origjinës së tĳ
të përbashkët, për shkak të ngjashmërive të zakoneve, traditave ose të dyjave, ose
për shkak të kujtimeve të kolonizimit dhe migrimit. Ruajtja e identitetit kulturor
shqiptarë krĳoi avantazhet e saja sepse u ruajt gjuha, kultura dhe tradita shqiptare
si dhe populli shqiptarë në Kosovë shpëtoi nga përpjekja e vazhdueshme për tu
asimiluar duke filluar nga Perandoria Osmane për të vazhduar me shtetin Jugosllav
dhe atë Serb. Por, edhe entiteti serb e ruajti identitetin etnik, ashtu siç vepruan
edhe entiteti turk, malazez, boshnjak, rom, ashkali, egjiptas, goran. Përpjekjet e
nacionalizmit kanë qenë të dukshme për të ndikuar edhe në aspektin identitar duke
vepruar në forma të ndryshme pa marrë parasysh pasojat që u reflektuan sidomos
në shtetet që dolën nga shpërbërja e RSFJ. Ernest Gellner (1983,1997) shkon më tej
duke shpjeguar se shoqëritë njerëzore nuk karakterizohen nga zotërimi i kulturës
por se ato kanë një organizim. Një grup njerëzor nuk është asnjëherë thjeshtë një
shumë individësh, ku marrëdhëniet e individëve nuk luajnë asnjë rol, por gjithmonë
një bashkim ku pjesëtarët kanë një pozicion social me sjellje të pritshme, të drejta e
detyra të caktuara, privilegje e obligime të caktuara (Gellner, Ernest, 1997:3). Më tutje
në lidhje me qytetarin dhe shtetin Gellner shprehet se vetëm arsimi e bën një njeri të
plotë dhe qytetar, dhe se arsimi duhet të jetë në disa mjedise gjuhësore. Kjo shpjegon
pse nacionalizmi mundet dhe bën lëvizje të njerëzimit (Gellner, Ernest, 1983:48).
Ballkani e ka kulturën e vet të trashëguar që nga Ilirët, Perandoria Romake, Bizantine,
Osmane, Austro-Hungareze. Multikulturalizmi në Ballkan është pjesë e jetës, por jo
imponim nga jashtë. Nëse do të provonim që në Ballkan të krĳonim një “melting
pot”, një shkrirje artificiale të kulturave atëherë do të dështonim: Së pari, asnjëherë
nuk do të arrinim të krĳonim një shqiptaro-ballkanas, serbo-ballkanas apo një kroatballkanas, ashtu siç mund të jetë një shqiptaro-amerikan, një serbo-amerikan; Së
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dyti, sepse edhe shqiptarët edhe serbët kanë qenë të nënshtruar ndaj perandorive
të tjera dhe nga pushtimet e gjata kanë përfituar nga kulturat e tyre siç mund të
jetë ajo bizantine dhe osmane; Së treti, projekti i Jugosllavisë dështoi pikërisht ngase
kulturat nuk arritën të shkrihen në identitetin jugosllav; Së fundi, sepse Kosova është
një vend i vogël për të provuar multikuluralizmin si model të bashkëjetesës pa bërë
kompromis në identitetin kulturor.
Në veprën e tĳ “ Demokracia në Amerikë” Alexis de Tocqueville thotë se atyre që do
t’u shkonte ndërmend që të imitojnë ligjet e anglo-amerikanëve në të gjitha shoqëritë
demokratike do të bëjnë një gabim të madh. Ligjet dhe veçanërisht zakonet, mund të
lejojnë një popull demokratikë të mbetet i lirë. Këtu duhet pasur parasysh mjetet që i
ka përdorur demokracia amerikane për t’ia arritur këtĳ qëllimi. Duhet të dimë mirë
së ç’ndikim ushtron natyra e një vendi dhe e kaluara e tĳ politike mbi organizimin e
tĳ politik dhe do të jetë fatkeqësi e madhe për njerëzimin, fakti që liria të ekzistonte
në të gjithë botën në të njëjtën formë (de Tocqueville, Alexis, 2002:117).
Multikulturalizmi në hapësirën kosovare duhet të shihet në funksion të shtetit të së
drejtës. Nëse Kushtetuta e Kosovës e garanton lirin e shprehjes, lëvizjes, komunikimit
pastaj liritë fetare, lirinë e shkollimit në gjuhën amtare, atëherë nuk do të duhej që
“paqen e brishtë” të krĳuar në Kosovë ta ngarkojmë edhe më shumë me elemente
vështirë të realizueshme. Rreziku ndaj multikulturalizmit nuk vjen nga pala shqiptare
që përbën 92% të popullsisë në Kosovë, por ajo vjen nga trysnia e minoriteteve për të
debalancuar shoqërinë kosovare duke luajtur rolin e viktimës. David Brown (2000)
argumenton për dy forma të nacionalizmit të cilat luajnë rol të rëndësishëm në
ndërveprimin qytetar ndërmjet minoriteteve dhe shumicës brenda një shteti dhe që
janë nacionalizmi qytetar dhe etnonacionalizmi kulturor. Sipas Brown nacionalizmi
etnokulturor i referohet një ndjenjë të komunitetit i cili fokusohet tek besimi në
mitet dhe origjinën e përbashkët; dhe në perceptimin se këto mite janë vërtetuar nga
ngjashmëritë bashkëkohore; ndërsa nacionalizmi qytetar i referohet bashkësisë e cila
është e përqendruar në besimin se qëndrimi në një atdhe të përbashkët territorial,
dhe angazhimin për institucionet e saj shtetërore dhe të shoqërisë civile, të prodhojë
një karakter dallues kombëtar dhe kulturë qytetare, të tillë që të gjithë qytetarët, pa
marrë parasysh prejardhjen e tyre të ndryshme, përbëjnë një komunitet në vazhdim,
me një fat të përbashkët (Brown, David, 2000:50-1).
Që nga Pavarësia e Kosovës më 17 shkurt 2008, institucionet kosovare që në këtë
rast paraqiten si pjesë e nacionalizmit qytetar, janë munduar që të gjejnë një rrugë
të përafrimit me minoritetin Serb i cili është pjesë e etnonacionalizmit kulturor dhe
që nëpërmjet miteve të krĳuar mbi Kosovën si djep i kulturës serbe mundohet të
përvetësoj nga bashkësia ndërkombëtare gjithmonë dhe gjithherë duke luajtur rolin e
viktimës. Martin Berishaj (2010) argumenton se modeli republikan i shtetësisë mund
të veprojë në mënyrë të hapur, në mënyrë jopërjashtuese dhe në mënyrë të drejtë
vetëm në rastin kur identitetin kolektiv të demosit e kuptojmë vetëm si kategori
politike e jo kategori etnike apo kulturore. Cohen (1999) në lidhje me variantin
kozmopolit të shtetësisë dhe pozitën universale juridike të individit thekson se
shtetasi nuk është lojtar politik, por “person juridik” që sillet sipas ligjeve dhe mund
të presë mbrojtjen ligjore të shtetit (Berishaj, Martin, 2010:194). Qytetari i Republikës
së Kosovës duhet të ketë kujdes që të mos rrëshqasë në dekulturalizmin si pasojë e
një qasjeje universale siç pretendohet të jetë multikulturalizmi.
Parlamenti i Kosovës ka miratuar ligje të shumta duke i përshtatë rregullave të BE149

së, por jo të zbatueshme dhe mund të quhen ligje multikulturore, por jo edhe ligje që
qytetarit kosovar i japin shpresën e një shteti funksional.
Në analizën statistikore për matjet e ndryshoreve të nacionalitetit (shqiptarë, serbë,
turq, boshnjak, shkali dhe romë) dhe ndryshoreve të barrierave të komunikimit
ndërkulturor dhe demokracia konsociative, respodentëve (n-1007) ju parashtruan
pyetjet: ‘’ Cila nga këto barriera në komunikimin ndërkulturor e pengojnë zhvillimin
e shtetit të Kosovës? ”, me kategoritë e përgjigjeve: 1) Etnocentrizmi, 2) Stereotipi,
3) Paragjykimi, 4) Diskriminimi; si dhe pyetja: “Demokracia konsociative është
demokraci bashkërenduese dhe e bisedimeve. A pajtoheni se kjo formë e demokracisë
është forma më e mirë për të ndryshuar kushtetutën duke marrë edhe pëlqimin e
minoriteteve? ”, me kategoritë e përgjigjeve: 1) Pajtohem, 2) Nuk pajtohem, 3) Nuk
kam qëndrim. Duke përdorur llogaritjet e fituara nga analiza për ndryshore të
pavarura dhe të varura provuam për të vërtetuar hipotezat në bazë të dallimeve
statistikore të vlerës Signifikante ndërmjet kufijve 0.01 dhe 0.05.
Në bazë të analizës statistikore të fituar vërejmë se nuk ka dallime ndërmjet
shqiptarëve dhe serbëve në bazë të diskriminimit pozitiv si një element që favorizon
minoritetin serb, përkundër një numri të madh të faktorëve që ndikojnë. Në tabelën
1 për barrierën e komunikimit ndërkulturor kemi fituar vlera të dallueshme, nga 922
respodentë shqiptar kemi fituar mesataren aritmetike në vlerë prej 3.22, devĳimin
standard .959 dhe gabimin në matje në vlerë prek .032, ndërsa për 58 respodentë
serbë kemi fituar mesataren aritmetike 3.03, devĳimin standard prej 1.123 dhe
gabimin në matje prej .148. Ndërsa për demokracinë konsociative kemi fituar vlera të
dallueshme, nga 922 respodentë shqiptar kemi fituar mesataren aritmetike në vlerë
prej 1.76, devĳimin standard .786 dhe gabimin në matje në vlerë prek .026, ndërsa për
58 respodentë serbë kemi fituar mesataren aritmetike 1.67, devĳimin standard prej
.866 dhe gabimin në matje prej .114. Nga vlerat e fituara nga llogaritja statistikore
mund të vërejmë se dallimet janë të parëndësishme nga matja e ndryshores së
pavarur e nacionalitetit dhe ndryshoreve të varura që shërbejnë për të analizuar nëse
demokracia konsociative kundrejt multikulturalizmit rregullon më mirë pozitën e
minoriteteve në shoqërinë kosovare duke eliminuar diskriminimin po
Group Statistics
Nacionaliteti
Barriera në komunikimin ndërkul- Shqiptar
turor
Serb
Demokracia konsociative
Shqiptar
Serb

N
922
58
922
58

Mean
3.22
3.03
1.76
1.67

Std. Devia- Std. Error
tion
Mean
.959
.032
1.123
.148
.786
.026
.866
.114

Tabela 1. Analiza e ndryshoreve (nacionaliteti, barriera në komunikimin
kulturor dhe demokracia konsociative)
Burimi: Hulumtimi i Autorit
Nga llogaritja e T-testit për lidhjet reciproke ndërmjet ndryshores së nacionalitetit dhe
ndryshoreve të barrierave të komunikimit ndërkulturor kemi fituar vlerën Sig. (2-tailed)
prej .153 dhe .218 për grupimin shqiptarë dhe serbë dhe për lidhjet reciproke ndërmjet
ndryshoreve të nacionalitetit dhe demokracia konsociative kemi fituar vlerën Sig.
(2-tailed) prej .418 dhe .460 poashtu për grupimin shqiptarë dhe serb (tabela 2), çka
në fakt tregon se dallimi ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve nuk është i rëndësishëm
nga matja statistikore ndonëse ka shumë elemente të cilat argumentojnë për raportin
e etnive brenda sistemit politik kosovarë
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Independent Samples Test
Levene’s Test for
Equality of Variances
t-test for Equality of Means

Barriera
në komunikimin
ndërkulturor

Equal
variances
assumed
Equal variances not
assumed
DeEqual
mokracia variances
konsocia- assumed
tive
Equal variances not
assumed

F
1.103

3.580

Sig.

t

.294 1.431

.059

df

Sig.
(2-tailed)

95% Confidence Interval of the
Difference

Std.
Error
Mean Dif- DifferUpference
ence Lower per

978

.153

.188

.131

-.070 .445

1.245 62.341

.218

.188

.151

-.114 .489

978

.418

.087

.107

-.123 .297

.744 63.041

.460

.087

.117

-.146 .320

.811

Tabela 2. Paraqitja e ndryshores së nacionalitetit e shprehur me vendimmarrjen
institucionale
Burimi: Hulumtimi i Autorit

Diskriminimi pozitiv dhe instrumentet ligjore për mbrojtje e minoriteteve
Vështirësia e përcaktimit të termit minoritet kombëtar ka hasur në debate të
ndryshme politike për shkak të dykuptimshmërisë që merr definicioni nga shteti ku
janë të vendosur minoritetet dhe shteti që i mbron ato minoritete si pakicë kombëtare.
Sipas definicionit të Francesco Capotorti (1977), raportues special i nën-komisionit të
Kombeve të Bashkuara për parandalimin e diskriminimit dhe mbrojtjen e pakicave,
minoritetet mendohen si komunitete: të shpërndarë në territorin e një shteti, i cili në
numër të vogël është i varur nga popullsia e një shteti, anëtarët e të cilit janë qytetarë të
atĳ shteti, të cilët kanë zakonet, gjuhën, kulturën të ndryshme nga populli i atĳ shteti,
anëtarët e të cilit janë të drejtuar në mbrojtje të këtyre vlerave (United Nations, 2010:2).
Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës (PACE) në rekomandimin 1201 (1993)
në një protokoll shtesë mbi të drejtat e pakicave kombëtare të Konventës Evropiane
për të Drejtat e Njeriut në nenin 1 e përshkruan të njëjtën formë të definicionit të
Caportotit të vitit 1977. Përcaktimi i minoriteteve në Kosovë është paksa më ndryshe,
për shkak se në propozimin gjithëpërfshirës të Marti Ahtisari në në nenin 3.1 termi
minoritet është zëvendësuar me termin komunitet (Ahtisari Plan, Article 3.1). Për t’ju
shmangur problemeve që vinin drejtpërdrejt nga Serbët edhe Kushtetuta e Kosovës
në nenin 3.1 thekson që Republika e Kosovës është shoqëri shumetnike, e përbërë
nga shqiptarët dhe komunitetet tjera e cila qeveriset në mënyrë demokratike, me
respektim të plotë të sundimit të ligjit, përmes institucioneve të veta legjislative,
ekzekutive dhe gjyqësore.
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Për t’i zgjidhë problemet që lidhen me pakicat apo minoritetet janë hartuar një
numër i madh konventave që janë të ratifikuar nga një numër i madh i shteteve
dhe të cilat traktate apo marrëveshje kanë karakterin detyrues, çka do të thotë se
shtetet janë të obliguar t’i përmbahen kritereve të ndërmarra në konventa, traktate
apo marrëveshje, varësisht prej formës së paraqitur.
Në “Deklaratën për të drejtat e personave me përkatësi kombëtare, etnike, religjioze
dhe gjuhësore” në nenin 1.1 dhe 1.2 thotë: 1) Shtetet duhet të mbrojnë ekzistencën
kombëtare, kulturore, fetare dhe identitetin gjuhësor të minoriteteve brenda territorit
përkatës dhe duhet inkurajuar rrethanat për mbështetjen e atĳ identiteti; 2) Shtetet
duhet ta miratojnë legjislacionin e përshtatshëm dhe me të gjitha forcat të arrĳnë ta
zbatojnë këtë në fund. Siç po shihet nga kjo deklaratë e cila u aprovua nga Asambleja
Gjenerale me rezolutën 47/135, më 18 dhjetor 1992, shtetet janë të obliguara të marrin
detyrimet për mbrojtjen e minoriteteve dhe të gjitha të drejtave të tyre që u takojnë.
Republika e Kosovës e ka të inkorporuar edhe Konventën kuadër për mbrojtjen e
pakicave kombëtare dhe raporti shpjegues (KKMPK) ku janë të shpjeguara të drejtat
e minoriteteve dhe mbrojtja e tyre. Edhe Konventa Evropiane (European Treaty
Series - No. 157, 1995) në nenin 14, paragrafi 1,2 3 thuhet se: 1) Të gjitha pjesët e
ndërmarra për njohjen e çdo personi që i përket minoritetit kombëtar ka të drejtë për
të mësuar gjuhën e minoritet të tĳ/të saj;
2) Në hapësirat e banuara me persona që i përkasin një minoriteti tradicionalisht apo
numerikisht të vogël, në këtë kërkesë të mjaftueshme, pjesëtarët duhet të mundohen
të sigurojnë, sa shumë aq edhe të mundshme dhe me të gjitha strukturat mbështetëse
të sistemeve edukative të tyre, këta persona të përkatësisë të këtyre minoriteteve të
kenë gjasa të mjaftueshme për mësim të mjaftueshëm të gjuhës së minoritetit të tyre
ose për pranimin e instruksioneve për gjuhën e tyre;
3) Paragrafi 2 i këtĳ neni duhet të zbatohet pa cenimin për të mësuar në gjuhën zyrtare
ose për mësimin në këtë gjuhë (Article 14, 1995:6). Në nenin 24, paragrafi 1 dhe 2 të kësaj
konvente thuhet se: 1) Komiteti i Ministrave i Këshillit të Evropës duhet ta monitorojë
implementimin e strukturës së konventës nga pjesëtarët që kanë bërë marrëveshjen;
2) Pjesëtarët të cilët nuk janë anëtarë të këshillit të Evropës duhet të marrin pjesë në
implementimin e mekanizmave sipas mënyrave të përcaktuara (Article 14, 1995:7).
Në konventën ndërkombëtare për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit
racial në nenin 1.1, 1.2 dhe 1.3 thuhet: 1) Në këtë konventë termi “diskriminim racial”
nënkupton ndonjë dallim, përjashtim, frenim i bazuar në racë, ngjyrë, prejardhje,
ose origjinën etnike apo kombëtare e cila ka për qëllim efektin e pavlefshmërisë ose
dëmtimin e njohjes, ose ushtrimin e kënaqësisë në qëndrimin e barabartë të drejtave
të njeriut si dhe lirive fondamentale politike, ekonomike, sociale, kulturore ose të
ndonjë sfere të jetës publike; 2) Kjo Konventë nuk duhet të bëjë dallime të veçanta me
preferenca kufizuese nga shtetet pjesëmarrëse të kësaj konvente në mes të shtetasve
dhe joshtetasve; 3) Asgjë nga kjo konventë nuk duhet të interpretohet me dhembshuri
nga ndonjë rrugë legale si kusht i shteteve pjesëmarrëse në lidhje me nacionalitetin,
htetësinë, natyralizimin po qe se kushtet e tilla nuk diskriminojnë prapë ndonjë
nacionalitet (ICEAFRD, 1969, Article 1-1,2,3).
Të gjitha Konventat, Deklaratat apo Marrëveshjet tregojnë qartë përkushtimin
e bashkësisë ndërkombëtare për t’i luftuar dukuritë negative të cilat paraqiten te
shtetet, qoftë në trajtimin e keq të pakicave të tyre apo në diskriminimin e tyre. Këshilli
i Evropës, ka marrë masa në shtetet që nuk i kanë mbushur kriteret e paraqitura
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lidhur me të drejtat e njeriut dhe të minoriteteve. Në rastin e Kosovës, bashkësia
ndërkombëtare e veçanërisht BE-ja, dëshiron që të mbështesë fuqishëm minoritetet,
duke ju dhënë të drejta më shumë se cilido shtet tjetër në botë.
Qasja amerikane këtu është që minoritet t’i gëzojnë të gjitha të drejtat që janë në
përputhje me demokracinë liberale.
Minoritet apo Komunitet
Një dilemë që shfaqet në Kushtetutën e Kosovës dhe që vjen nga propozimi i Ahtisarit
është që në vend të emërimit “minoritet” përdoret emërimi “komunitet“. Mosdefinimi
i qartë i termit minoritet në Kushtetutën e Kosovës dhe përfshirja e të gjitha pakicave
në komunitet si dhe përdorimi i termit “diskriminim pozitiv” që në rastin kosovar u
përgjigjet vetëm serbëve shkakton konfuzion, ngase pakicat tjera siç janë boshnjakët,
turqit, romët, goranët, ashkalinjët nuk kanë kërkesa për autonomi substanciale siç e bëjnë
serbët dhe kjo është paradoksi i demokracisë në Kosovë i quajtur diskriminim pozitiv.
Në rast se shikojmë trajtimin e shqiptareve në Serbi, Mali i Zi, Maqedoni atëherë
kuptojmë se ata quhen minoritete dhe nuk ekziston një emërtim komunitet në
Kushtetutën e Serbisë, Malit të Zi apo Maqedonisë. Por, edhe në Shqipëri të
gjitha pakicat kombëtare quhen minoritete si p.sh minoriteti grek, malazez, serb,
maqedonas etj. Nëse analizojmë kuptimin e emërtimit komunitet ku sinonimi i saj
mund të jetë një bashkësi apo lagje atëherë na len të dyshojmë se emërtimi komunitet
mund të jetë vendosur me qëllim të caktuar qysh në Marrëveshjen e Kumanovës me
9 qershor 1999. Problemet që paraqiten në ndërtimin e institucioneve në Kosovë,
ku serbët kërkojnë autonomi substanciale ose asociacion të komunave me shumicë
Serbe tregon qartë se komuniteti i udhëhequr nga minoriteti Serb ka qëllime të
tjera kundrejt shtetndërtimit të Kosovës, por që është i realizueshëm nëpërmjet
“diskriminimit pozitiv”. Paradoksi demokratik që shfaqet në Kosovë vjen nga shkaku
se rregullat e bashkësisë ndërkombëtare nuk përputhen me realitetin që vjen nga
tereni, ku paraqiten dy forma të rregullimit demokratik brenda hapësirës së Kosovës
dhe që e sfidojnë njëra tjetrën, siç mund të jetë modeli Westministër që i përgjigjet
realitetit në Kosovë dhe ai Konscociativ që më shumë i përgjigjet minoriteteve dhe
sidomos minoriteti-komunitetit Serb me të drejtën e vetos dhe me pjesëmarrjen
me 2/3 e deputetëve serb në ndryshimet kushtetuese. Bashkësia ndërkombëtare
mundohet që të krĳojë një sistem politik kosovar që i përgjigjet kulturës politike
heterogjene evropiane, por realiteti kosovar tregon se kultura politike homogjene
është më e pranueshme në rastin e Kosovës ku shihet një tendencë për të ecur
përpara në zhvillimin e sistemit politik, por që herë pas herë pengohet, ngase vullneti
i qytetarëve për të qenë brenda sistemit politik dhe eventualisht për të kontrolluar
sistemin nëpërmjet grupeve të interesit është i madh. Besimi, qëndrimi si dhe kërkimi
i karakterit kombëtar në shoqërinë kosovare paraqet një sfidë të madhe ndaj sistemit
politik. Niveli i besueshmërisë ndaj institucioneve politike është zvogëluar shumë, si
pasojë e reflektimit negativ ndaj kërkesave për një sistem politik të bazuar në ligj dhe
jo në privilegje. Etem Aziri (2002, 2010) shpjegon se një nga arsyet që shoqëritë kanë
probleme si në rastin e Kosovës mund të jetë edhe stratifikacioni social në të cilin
qytetarët i nënshtrohen një vargu hierarkik ndërmjet veti sipas kriteri të posedimit
apo mos-posedimit të resurseve shoqërore, materiale ose jo materiale.
Në tabelën 3 kemi të paraqitur ndryshoren e nacionalitetit dhe ndryshoren e
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barrierës së komunikimit ndërkulturor të llogaritur në përqindje dhe ku shihet qartë
se shqiptarët e ndiejnë vetëm më të diskriminuar se sa minoritetet. Siç shihet nga
tabela të gjithë pjesëmarrësit në hulumtim rezulton se më së shumti të diskriminuar
janë shqiptarët, pastaj vĳnë me radhë serbët, turqit, boshnjakët, ashkalitë dhe në
fund minoriteti rom. Kjo tabelë ngre në vete disa dilema, sepse nga njëra anë ngre
diskutimin se cila është arsyeja e diskriminimit të shqiptarëve, ndonëse një gjë e tillë
është dashtë të tejkalohet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe nga ana tjetër
cila është arsyeja e “diskriminimit pozitiv” të minoriteteve nëse të gjitha ligjet, sistemi
politik dhe rregullimi demokratik i formës së demokracisë konsociative me sistem
zgjedhor proporcional është në favorin e tyre. Tabela në fakt jep një shpjegim të qartë
që fenomeni i “diskriminimit pozitiv” është një kalkulim i ngutshëm i bashkësisë
ndërkombëtare, sepse bëhet fjalë për 50 % të popullatës shqiptare të diskriminuar,
por pa pasur mundësi të ndonjë përfitimi siç është rasti me minoritetet. Ndonëse me
ligjet dhe Kushtetutën e Kosovës minoritetet kanë përfituar më së shumti dhe janë
privilegjuar më shumë se në cilindo shtet të Bashkimit Evropian. Minoriteti serb
vazhdon në pengimin e shtetndërtimit në Kosovë dhe duke qenë e dirigjuar nga Serbia
dhe duke përfituar nga e drejta e vetos për shkak të vendimmarrjes me 2/3 e minoriteteve
paraqet pengesë të vazhdueshme në arritjen e objektivave në integrimet euroatlantike
duke penguar formimin e ushtrisë së Kosovës si garant i sigurisë territoriale.
Barriera në komunikimin ndërkulturor * Nacionaliteti Crosstabulation
Nacionaliteti
BoshShqiptar
Serb
Turk
njak
Rom
Ashkali
83
11
0
0
0
0
Barriera në Etnocen- Count
% within Barriera
komutrizmi
88.3%
11.7%
.0%
.0%
.0%
.0%
në komunikimin
nikimin
ndërkulturor
ndërkul9.0%
19.0%
.0%
.0%
.0%
.0%
% within Nacionaliteti
turor
8.2%
1.1%
.0%
.0%
.0%
.0%
% of Total
95
2
0
0
0
0
Stereotipi Count
% within Barriera
97.9%
2.1%
.0%
.0%
.0%
.0%
në komunikimin
ndërkulturor
10.3%
3.4%
.0%
.0%
.0%
.0%
% within Nacionaliteti
9.4%
.2%
.0%
.0%
.0%
.0%
% of Total
278
19
3
2
1
0
ParagjyCount
% within Barriera
kimi
91.7%
6.3%
1.0%
.7%
.3%
.0%
në komunikimin
ndërkulturor
30.2%
32.8% 30.0% 22.2%
25.0%
.0%
% within Nacionaliteti
27.6%
1.9%
.3%
.2%
.1%
.0%
% of Total
466
26
7
7
3
4
DiskriCount
% within Barriera
minimi
90.8%
5.1%
1.4%
1.4%
.6%
.8%
në komunikimin
ndërkulturor
50.5%
44.8% 70.0% 77.8%
75.0% 100.0%
% within Nacionaliteti
46.3%
2.6%
.7%
.7%
.3%
.4%
% of Total
Total
Count
922
58
10
9
4
4
% within Barriera
91.6%
5.8%
1.0%
.9%
.4%
.4%
në komunikimin
ndërkulturor
% within Nacionaliteti 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

% of Total

91.6%

5.8%

1.0%

.9%

.4%

.4%

Total
94
100.0%
9.3%
9.3%
97
100.0%
9.6%
9.6%
303
100.0%
30.1%
30.1%
513
100.0%
50.9%
50.9%
1007
100.0%
100.0%

100.0%

Tabela 3. Ndryshorja e nacionalitetit dhe barriera në komunikimin ndërkulturor
e llogaritur në përqindje Burimi: Hulumtimi i Autori
154

Bashkësia ndërkombëtare mundohet që të krĳojë një sistem politik kosovar që i
përgjigjet kulturës politike heterogjene evropiane, por realiteti kosovar tregon se
kultura politike homogjene është më e pranueshme në rastin e Kosovës ku shihet
një tendencë për të ecur përpara në zhvillimin e sistemit politik, por që herë pas
herë pengohet, ngase vullneti i qytetarëve për të qenë brenda sistemit politik dhe
eventualisht për të kontrolluar sistemin nëpërmjet grupeve të interesit është i madh.
Besimi, qëndrimi si dhe kërkimi i karakterit kombëtar në shoqërinë kosovare paraqet
një sfidë të madhe ndaj sistemit politik. Niveli i besueshmërisë ndaj institucioneve
politike është zvogëluar shumë, si pasojë e reflektimit negativ ndaj kërkesave për një
sistem politik të bazuar në ligj dhe jo në privilegje. Etem Aziri (2002, 2010) shpjegon
se një nga arsyet që shoqëritë kanë probleme si në rastin e Kosovës mund të jetë edhe
stratifikacioni social në të cilin qytetarët i nënshtrohen një vargu hierarkik ndërmjet
veti sipas kriteri të posedimit apo mos-posedimit të resurseve shoqërore, materiale
ose jo materiale.
Në këtë rast e vetmja mundësi për të tejkaluar problemet në Kosovë mbetet ekonomia
dhe investimet e jashtme. Tani në shek XXI, të gjitha ngjarjet kërkohen të zgjidhen
me mjete paqësore, prandaj duke i analizuar të gjitha këto kuptojmë se, ndërvarësia
e shteteve nga njëra tjetra ka bërë, që të gjitha këto t’i atribuohen ekonomisë dhe
zgjidhjes së problemeve duke përdorur vetëm mjetet dhe fuqinë ekonomike, si dhe
zgjidhjes së konflikteve që kanë përfunduar me luftëra, gjë që ka dëshmuar se është
rruga më e keqe të cilën e ka përjetuar njerëzimi. Kur mirëqenia e një shteti është
e varur nga një shtet tjetër atëherë detyrimisht shteti i parë është i varur nga shteti
i dytë. Dhe shikuar nga kjo perspektivë, Kosovës nuk i mbetet mënyrë tjetër për
zgjidhjen e problemeve pos kursit të zhvillimit ekonomik, sepse ekonomia është
forma e vetme që e përcakton nivelin e demokracisë.
Përfundimi
Në përfundim të këtĳ punimi mund të themi se multikulturalizmi si ide mbetet
një formë e ngritjes së vetëdĳes qytetare kosovare. Nëse e shikojmë si një mundësi
të vetme që vjen nëpërmjet bashkëjetesës dhe tejkalimit të urrejtjes shekullore
ndëretnike të shqiptarëve dhe serbëve, atëherë mund të themi që nuk është formë
perfekt. Republika e Kosovës që si synim ka integrimin dhe anëtarësimin në BE duhet
të ketë kujdes që mos të merret me projekte të mëdha të cilat as vendet e mëdha
siç është Gjermania nuk kanë arritur t’i tejkalojnë. Këtë e dëshmon edhe Kancelaria
Angela Merkel e cila në vitin 2010 kishte deklaruar se “multikulturalizmi gjerman
krejtësisht ka dështuar “ (Weaver, Matthew, 2010).
Republika e Kosovës nuk duhet që ti lejojë vetes të marrë obligime më shume
se vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, sepse është e pafuqishme që të vendos
rregullat të cilat vështirë se do t’i përfillnin shtetet fqinje. Ka disa prova dhe mundësi
të argumentimit se edhe në Ballkan multikulturalizmi por edhe diskriminimi
pozitiv janë të dështuar. Nëse i marrim dhe i analizojmë shtetet e Ballkanit veç e veç
atëherë kemi një pasqyrë më të qartë të analizës sonë. Së pari, në Kosovë problemi
ndërmjet shqiptareve dhe serbëve; Së dyti, në Serbi problemi ndërmjet serbëve,
shqiptareve, hungarezëve, boshnjakëve; Së treti, në Bosnjë, problemi ndërmjet
boshnjakëve, kroatëve dhe serbëve; Së katërti, në Malin e Zi, problemi ndërmjet
malazezëve, shqiptarëve dhe serbëve; Së pesti, në Maqedoni, problemi ndërmjet
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maqedonëve, shqiptarëve, serbëve dhe bullgarëve; Së fundi, në Shqipëri problemi
ndërmjet shqiptarëve dhe grekëve. Këto thyerje ndërmjet kombeve në Ballkan mund
të tejkalohen vetëm me ekonomi, investime të jashtme dhe punësim të qytetarëve,
sepse duke rregulluar mirëqenien zvogëlohet nacionalizmi.
Duke analizuar të kaluarën ne përpiqemi të gjejmë mënyrat e bashkëveprimit për të
ardhmen. Por, e ardhmja jonë nuk mund të ndërtohet pa vullnetin tonë si dhe duke
krĳuar modele të cilat nuk i përgjigjen aspak realitetit dhe që janë shumë të vështira
për t’u realizuar. Multikulturalizmi në hapësirën kosovare akoma nuk e ka kaluar
pragun e emancipimit por akoma vepron në linjën e emocioneve. Dhe kjo ka një
përgjigje sepse për 2000 vite hapësira e Ballkanit ka qenë e nënshtruar vetëm ndaj
dhunës duke mos anashkaluar edhe luftërat e fundit në hapësirën e ish Jugosllavisë,
dhe se çdo veprim në Ballkan shikohet nëpërmjet mundësisë së përdorimit të forcës
për të ardhur deri te qëllimi final. Prandaj, vetëm kur qytetari nuk do të ketë problem
me sigurimin e ushqimit do të pranojë të gjitha rregullat nga kushdo qoftë. Në të
kundërtën çdo gjë mbetet hapur pa përjashtuar edhe mundësinë e konflikteve.
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Komisioni evropian, institucioni që sjell më pranë evropën e përbashkët
Enertila Bekteshi
Abstrakt
Ky punim do të paraqesë një historik të shkurtër të krĳimit të dhe funksionimit të Komisionit
euroian. Pse Komisioni Europian konsiderohet rruga me e afërt drejt Europës? Ky punim do
të sjellë ndërmend marrëveshjet e realizuara, që nga fillimi i krĳimit të Komisionit Europian,
qëllimin për bashkëpunim mes vendeve anëtare, duke synuar një njësi të vetme ekonomikopolitike, që drejton e zhvillon Kontinentin.
Fjalët kyçe: Institucion, marrëveshje, bashkëpunim, president, traktat.

European Commission, the institution that brings closer the common Europe.
Abstract
This paper will present a brief history of the establishment and the functioni of the
European Commission . Why the European Commission is considered the closest
way to Europe? This paper will recall agreements concluded since the beginning of
the creation of the European Commission, the purpose of cooperation between the
member countries, aiming at a single economic and political unit , which directs and
develops the continent.
Keywords: Institution, agreement, cooperation, president, treaty.
Komisioni evropian, institucioni që sjell më pranë evropën e përbashkët
Ideuesi dhe themeluesi i institucioneve evropiane Jean Monnet kishte një
eksperiencë personale1 për mosefikasitëtin e institucioneve ndërqeveritare dhe
për këtë arsye ishte i bindur, që brenda Komunitetit të Qymyrit dhe Çelikut të
vitit 1951 (qymyri dhe çeliku shihej si një sektor kyç), duhej të funksiononte
si një autoritet i pavarur nga qeveritë kombëtare të shteteve anëtare. Vetë
eksperienca e Monesë kishte lidhje me ekzekutivin, kështu që ai u fokusua
në krĳimin e një institucioni të pavarur që ishte Autoritëti i Lartë. Autoritëti
i Lartë ishtë i pari organ mbikombëtar i krĳuar dhe si i tillë mbante rrëzikun
e dështimit apo edhe meritën kryesorë për funksionimin dhe zbatimin e kësaj
nisme të guximshme evropiane. Dhe duke iu referuar pikërisht vështirësive
të fillimit të punës së këtĳ institucioni kryesor të traktatit të KEQQ, në
menaxhimin e tyre u vu vetë ideatori i madh i këtĳ projekti Jean Monnet
(Zhan Mone). Mone u emërua Presidenti i parë për një periudhë 2 vjecare, por
dha dorëheqjen para përfundimit të mandatit të tĳ. Ndërsa traktati i Romës
i Komunitetit Ekonomik (KEE në vitin 1958) e vendosi Komisionin në pozitat
e një institucioni mbikombëtar dhe që padyshim ofronte garanci të mëdha të
autonomisë ndaj shteteve anëtare edhe pse me një pushtet të vogël vendimor.
Presidenti i Komisionit u ëmërua gjermani V. Hallshtajn (V.Hallstejn).2 Duke iu

______________________________________
1

Jean Monnet kishte qenë zv. Sekretar i Përgjithshëm i Lidhjes së Kombeve dhe në vitin 1939 mori
rolin e kordinatorit anglo- francez.
Paskal Milo. Bashkimi Evropian fq. 45.
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referuar përfaqësuesve të grupeve të ndryshme të interesit, integrimi evropian
i viteve 1950 u iniciua nga politikanët, por në fazën “industriale” u iniciua nga
vetë liderët e biznesit (Wisse Dekker) 3. Në vitet më vonë në zgjidhjen e krizës
së Komunitetit që përfundoi me “kompromisin e Luksemburgut”, ndër të tjera
u miratua propozimi francez prej shtatë pikash që rregullonte marrëdhëniet
e Komisionit me qeveritë e shteteve anëtare dhe që sillte që Komisioni të mos
kthehej në një “qeveri” evropiane.4 Komisioni do të bëntë propozime, por
duhej të kontaktonte me përfaqësuesit e përhershëm COREPER. Kompromisi
i arritur i hapi rrugën zhvillimit të mëtejshëm të Komunitetit dhe Komisioni
Kryetari i Komisionit Halshtajn u zëvendësua me komisionerin belg Zhan Rei
(Jean Ray).5
Por në vitet 1970 askush nuk mund të pohonte se Komuniteti po punonte mirë,
ose se Komuniteti po “ndihej”. Pas zgjerimit me 3 anëtarë të rinj, Komunitetit i
duhej një figurë e njohur politike në vendet anëtare për të drejtuar Komisionin.
Në këtë moto në krye të Komisionit në vitin 1977 u vendos Roy Jenkins anëtar i
qeverisë angleze dhe njëkohësisht anëtar i partisë Laburiste. Jenkins ishte i pari
që u ëmërua më aprovimin e tërë Kolegjit, gjë që e ndihmoi atë të influenconte
përbërjen e Komisionit.6 Një biografi e Roy Jenkins, President i Komisionit
nga viti 1977 në vitin 1980 përfundon më thëniën që: “Presidenca e Komisionit
të KEE është një punë e pamundur. Në të vërtetë ajo është e vështirë të quhet edhe
punë. Presidenti ka një numër të madh të konflikteve të përgjegjësisë, por jo pushtef .7
Komisioni inkurajonte grupet e biznesit për zhvillimin e një rrjeti pan-evropian
duke i dhënë privilegjin dhe aksesin në procesin politik. Në mesin e viteve 1980,
grupet e biznesit punonin ngushtësisht me zyrat e Komisionit Evropian duke
shpresuar mbështetje për konkurrencën e firmave evropiane nëpërmjët krĳimit
të tregut të komunitetit evropian më shumë liberal. Davignon (Viscount Etienne
Davignon), komisioneri për tregun e brendshëm nga viti 1976-1984, grupon
një numër të madh shoqërish evropiane të teknologjisë së informacionit në vitin
1981 dhe krĳoi komisionin Thorn-Davignon, që trajtoi propozime për programe
teknologjike dhe normat teknike evropiane si edhe diskutoi për liberalizimin
e tregut. Në vitin 1983 Pehr Gyllenhammer (drejtori ekzekutiv i Volvos) themeloi
“tavolinën e rrumbullakët” të industrialistëve më një numër shumë të madh
të presidentëve të korporatave shumëkombeshë, disa të seleksionuar edhe
me sugjerimet e Davignon. Pas aprovimit të Aktit Unik Evropian “tavolina
e rrumbullakët” formoi një komitet në rolin “eatchdog” për të mbështetur
hyrjen në fuqi të traktatit. Disa pohojnë që presioni nga grupet transkombëtare
të biznesit ishte jetik për ratifikimin e AUE.8 Miratimi i Aktit Unik Evropian
rriti pushtetet e Komisionit nëpërmjët procedurës së delegimit të pushteteve
ekzekutive. Kompentenca ekzekutive Komisionit mund t’i delegonte tashmë
edhe Këshilli i Ministrave.
________________________________

Drejtori ekzekutiv i Philips.
Francezët në këtë kohë mbanin qëndrimin për një Komunitët të dobët dhe shtet kombëtar me pushtet të
pacënuara.nisi funksionimin në 6 korrik 1967.
5
Paskal Milo. Bashkimi Evropian fq. 78.
6
John Peterson. The institution of the European Union, pp. 75.
7
Dick Leonard. Guide to the European Union pp. 47.
8
Andrew Moravsik:Negotiating the Single European Act. The new European Community pp.44.
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Kur Delors u emërua President i Komisionit në vitin 1985, ndërmori një
iniciativë të gjerë për të rigjeneruar Komisionin Evropian. Sipas llogarive të
tĳ ai i konsideroi reformat të nevojshme: a) në institucionet vendimarrëse
të Komunitetit, b) në politikën monetare, c) në bashkëpunimin politik
dhe në fushën e mbrojtjes, para së të vendoste të kthehej në origjinën e
KE, në krĳimin e një tregu unik të brendshëm. Ashtu si Zhan Mone më
parë, Delor identifikoi qëllimet dhe i saktësoi me një datë konkrëte.
Ai u përpoq të realizonte programin e tĳ nga viti 1988- 1992, program
i cili tashmë ishte i pakthyeshëm. U pohua që Delors përdori pushtetin
institutional të presidentit si një platformë nga e cila të krĳohej një lidhje
ndërmjet përmiresimeve proceduriale të propozuara nga Parlamenti dhe
liberalizmit të tregut të brendshëm me mbështetës grupet e biznesit të
Brukselit. Sipas kësaj pikëpamje inkurajoi Cockfield të hartojë axhenden për
tregun e brendshëm në Librin e Bardhë dhe e ekzagjeroi rënien ekonomike
për të siguruar aprovimin nga kryetarët e qeverisë Evropianë.9 Kështu në
vitin 1992 “leadërship!” vinte nga jashtë strukturave kombëtare...., vinte
nga Komisioni”.10
Pas largimit të Delorit, Komisioni filloi të ndiente krizën e “identitetit”.
Komisioneri i ri Jacques Santer nuk ishte personi, që do të zëvendësonte
denjësisht Delorin. Trashëgimia e Delorit filloi të kërcënonte Brukselin në
të dy anët politike e cila kërkonte më shumë nga shtetet anëtare dhe nga
ana më shumë nga Komisioni, i cili kërkonte më shumë pushtet në çështje,
që ishin kolektivë dhe në mënyrë të veçantë në ato më veprim të shpejtë.11
Pas Komisionit Santer 1999, Presidenti i ri i Komisionit u emërua Romano
Prodi. Presidenti i ri arriti të forconte shumë influencën dhe ndikimin e tĳ,
më shumë se çdo president tjetër i Komisionit Evropian. Në njërën anë është
favorizuar edhe nga kriza e komisionit Santes 1994 - 1999. Madje Prodi që
në kohën e emërimit të tĳ mori miratimin, që komisionerët do të jepnin
dorëheqjen n.q.s. kjo gjë do të kërkohej për të mirën e BE. Madje Prodit iu
desh të mohonte zërat, që ai e konsideronte të mundshme largimin nga
Komisioni për t’u përkushtuar zgjedhjeve të brendshme në Itali. Italiani
i vetëm, që kishte qenë President i Komisionit para Prodit, Franco Maria
Malafatti, kishte berë të njëjtën gje gjatë periudhës së depresionit në 1972.
Roli i Komisionit qëndron në qendër të shpjegimeve rreth natyrës dhe hapit
të integrimit evropian. Është i qartë që debati bëhet edhe për vetë BE. N.q.s.
Komisioni do të shikohet si një aktor autonom, argumentimi, që BE është një
organizatë ndërqeveritare normalisht do të dobësohet shumë. Komisioni deri
tani ka qenë në qendër të kritikave në rolin e tĳ si menaxher i politikave të
Komunitetit dhe të financave. Ndërsa politika e zbatimit nuk është kurre në
lëvizje drejtvizore brënda shteteve anëtare. Një shtet tjetër anëtar mund të padisë
gjithashtu një shtet tjëtër për shkelje të detyrimeve në kujdesin e Komisionit, i
________________________
Andrew Moravsiki Negotiating the Single European Act. The new European Community pp. 45.
po aty pp.45.
11
Jacques Delor ishte në krye të Komisionit Evropian nga 1 janari i vitit 1985 për 2 mandat rresht. Në kohën e
kryesimit të tij Komisoni Evropain arriti të forconte shumë kompetenca të tij duke marrë apo propozuar
masa të cilat ndryshonin shumë politika të deriatëhershme si politika në strukturën e shpenzimeve etj..
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cili ka afat të shprehet për çështjen brenda 3 muajve, pas kësaj çështja shkon
automatikisht në Gjykatë. Ndërsa zbatimi i të gjithë instrumentave financiarë
është subjekt i shqyrtimit të detajuar nga Gjykata e Llogarivë (neni 226,ish- neni
169). Vështirë për të arritur politikat e objektivave në një BE që ka tendencën të
zgjerohet, kur Komisioni ka ende varësi nga qeverite kombëtare dhe administratat
kombëtare. Kjo mënyrë e ka bërë më të vështirë punën e Komisionit. Një tjëtër
aspect, që kanë vënë re është mundësia e BE, që të bëjë një politikë efektive në
zonën e sipërmarrjes, të vendos disa kritere bazë të efektivitetit të vendimeve
të marra dhe të demostrojnë kapacitete për të korrigjuar efektin e dështimeve.
Gjithashtu roli i Komisionit në menaxhimin e defiçitit buxhetor duhet të jete me
i dukshëm.
Shënime
Shtete të tilla si të mëdha si Republika Federale Gjermane, Franca, Italia, Spanja,
Britania e madhe, kanë pasur nga 2 përfaqësues në Komisionin Europian.
* Kur një anëtar i Komisioni nuk u përmbahet normave mbi papajtueshmërine
të parashikuara nga traktati, qoftë gjatë mandatit qoftë edhe pas skadencës së
tĳ apo kryen një gabim të rëndë, Këshilli ose vetë Komisioni mund t’i drejtohen
Gjykatës së Drejtësisë dhe të bëjnë të deklarojë shkarkimin e tĳ ose nëse mandati
ka mbaruar ndërkaq heqjen e së drejtës së pensiont ose përfitimeve të tĳ të tjera.
Anëtarët e Komisionit të emëruar qëndrojnë në detyrë për 4 vjet dhe mandati
i tyre është i rinovueshëm. Në rastet e mungesës për arsye të parashikuara në
traktat zëvendësimi bëhet në të njëjtën mënyrë siç bëhet edhe emërimi.
* Komisioni udhëhiqet nga një rregullore e brendshme autonome, por edhe
e kufizuar nga traktatet. Nga traktati i vitit 1965 u vunë 2 kufizime, që përfshĳnë:
I/ a. emërimin e presidentit.
I/ b. zëvendës-presidentët, që janë 6, keta të zgjidhen nga shtetet anëtare.
II. Adoptimi i vendimeve të marra me shumicë.
Walter Hallstein
1958 - 1967
Jean Rey 1967
.
1967- 1970
Franco Maria Malfati
1970 - 1972
Sicco Mansholt
1972 - 1973
Francois Xavier Ortoli
1973 - 1977
RoyJenkins
1977-1981
Gaston Thorn
1981- 1985
1985- 1995
Jacqes Delors24
Jacques Santer
1995- 1999
Romano Prodi
1999- 2004
Jose Manuel Barroso
2004- 2009
Shteti që përfaqësoinë;
(Gjermani)
(Belgjikë)
(Itali)
(Hollandë)
(Francë)
(Britani e Madhe)
(Luksëmburg)
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(Francë)
(Luksemburg)
(Itali)
(Portugali)
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Sigurimi i vendit të ngjarjes se veprës penale të vrasjes
PhD(C.) Hazir Lushaj
Shef. Zyra për Vlerësim dhe Verifikim Gjyqësor Kosovë
Abstrakt
Sistemifunksional i drejtësisëështëçelësiisundimitefektivtëligjit. Sigurimi i vendit të ngjarjes
gjithë herë është me urgjencë dhe shumë i nevojshëm. Shteti – shoqëria funksionin e mbrojtjes
nga kriminaliteti e realizon nëpërmjet organeve të veta me qellim qe të mbroj vlerat e caktuara
përkatësisht të mirat e individit dhe bashkësisë shoqërore. Si për shkak të rrezikut të deficitit
informativ traseologjik (entropia traseologjike) gjithashtu edhe për shkak të kohës kritike
gnoseologjike (njohëse) kur është fjala për burimet personale të informatave (trafikoni i
harresës). Arsyet e nevojës urgjente për sigurimin e vendit të ngjarjes se bashku me gjurmët
dhe lëndët e veprës bazohen në vlerën e tyre të informimit dhe pasqyrojnë zbatimin e parimit
të urgjencës në kriminalistikë. Për atë shkak sigurimi i vendit të ngjarjes (në kuptimin e gjerë
të fjalës) së bashku me gjurmët dhe lëndët e veprës përbën kompleksin e veprimeve që janë
ngushtë të lidhura me zbatimin e veprimeve të hetuesisë, në radhë të parë me shikimin e
vendit të ngjarjes. Situatat në vendin e ngjarjes i parashtrojnë kërkesat dhe prioritete e veta që
janë në kundërshtim me arsyet absolute traseologjike, p.sh. dhënia e ndihmës viktimave, apo
eliminimi i rrezikut etj. Sigurimi i vendit të ngjarjes se veprës penale është veprim operativ
taktik-teknik. Është tërësi aktivitetesh që ndërmerren që nga momenti i zbulimit të veprës
penale, dhe vazhdohen edhe gjatë shikimit të vendit të ngjarjes, dhe sipas nevoje edhe pas
kryerjes së shikimit të vendit të ngjarjes. Sigurimi i vendit të ngjarjes është formë e llojit të
veçantë e ndihmës organeve të procedurës penale. Kjo masë ka për qëllim ruajtjen e gjurmëve
dhe mjeteve-lëndëve të veprës penale, ruajtjen e situatës së tërësishme në vendin e ngjarjes,
takimin e dëshmitarëve që kanë qenë prezent në vendin e ngjarjes dhe ndalja e tyre, ndalja e
të dyshuarit nëse është prezent dhe i ditur.
Fjalët kyçe; Sundimi i ligjit, sigurimi i vendit te ngjarjes, gjurmët, sigurimi i gjurmëve.

Hyrja
Vrasjet paraqesin dukuri negative që i ngufasin përpjekjet e qytetarëve për të
siguruar jetë më të mirë dhe më të sigurt. Gjatë shqyrtimit të temës, përpjekjet kanë
qenë të orientuara kah prezantimi i gjendjes reale në luftën kundër këtyre dukurive
negative, qasja ndaj problemit nga ana e organeve të ndjekjes në aspektin kriminalistik
dhe penal, por gjithashtu edhe sipas zhvillimit të ndërgjegjes shoqërore në luftën
kundër këtyre dukurive negative. Bazuar në gjendjen reale në terren dhe fakteve të
mbledhura gjatë punës në këtë temë shumë sensitive mund të vĳmë në përfundim
se organet e ndjekjes në Kosovë edhe më tej kanë qasje klasike ndaj këtyre veprave
penale, mos reagimi i shpejt dhe adekuat, numri i vrasjeve vetëm në muajin gusht të
këtĳ viti është dyfishuar ne krahasim me vitin paraprak. Dhjete ditët e fundit kane
qenë më të pa sigurtat në vend, gjatë viteve të fundit. Nga statistikat e publikuara
në fund jave, del se vetëm në gusht janë kryer vrasje me shume sesa gjysma e totalit
të tyre gjatë pjesës se parë të këtĳ viti. Krahasuar me vitin e kaluar numri i vrasjeve
në Kosove e ka tejkaluar dyfishin e vitit 2015, ku sipas të dhënave të publikuara nga
Policia e Kosovës, ishin kryer vetëm 11 vrasje. Duhet theksuar faktin se organet e
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ndjekjes qasjen e vet e kanë më tepër nga aspekti penalo-juridik, dhe shumë më pak
nga aspekti kriminalistik gjatë mbledhjes së fakteve dhe ndërmarrjes së veprimeve
të tjera në luftë kundër këtyre veprave penale. Lirisht mund të thuhet, shikuar
nga aspekti hipotetik, gjatë përpunimit të këtyre veprave penale rrallëherë mund
të haset qasje kuantitative e mbledhjes së të dhënave dhe se kjo orienton nxjerrjen
e përfundimit: se korniza shkencore e qasjes ndaj kësaj të keqeje është në shkallë
shumë të ulët, apo nuk ekziston fare të subjektet përgjegjëse në luftë kundër kësaj
dukurie negative në shoqëri. Detyra themelore e shkencës së kriminalistikës është
që të bëj rekonstruktimin e ngjarjeve që kanë kaluar, që kanë indice mbi ekzistimin e
veprës penale apo veprës së dënueshme. Detyra tjetër në vazhdim është që të siguroj
rrjedhë të papenguar të procesit të veprimit operativ (jo formal) dhe hetimin penal të
ngjarjes apo veprës, procedurat penale dhe procedurat kriminalistike.
1. Sigurimi i vendit të ngjarjes se veprës penale të vrasjes
Sigurimi i vendit të ngjarjes se veprës penale është veprim operativ taktik-teknik.
Është tërësi aktivitetesh që ndërmerren që nga momenti i zbulimit të veprës penale,
dhe vazhdohen edhe gjatë shikimit të vendit të ngjarjes, dhe sipas nevoje edhe pas
kryerjes së shikimit të vendit të ngjarjes. Sigurimi i vendit të ngjarjes është formë e
llojit të veçantë e ndihmës organeve të procedurës penale. Kjo masë ka për qëllim
ruajtjen e gjurmëve dhe mjeteve-lëndëve të veprës penale, ruajtjen e situatës së
tërësishme në vendin e ngjarjes, takimin e dëshmitarëve që kanë qenë prezent në
vendin e ngjarjes dhe ndalja e tyre, ndalja e të dyshuarit nëse është prezent dhe i
ditur, pastaj është ndërmarrja e masave urgjente e intervenimit të parë etj. (Korajlić,
2008, 151). Neni 72 i KPP të Kosovës, definon te drejtat e policisë lidhur me mbajtjen
e personave ne vendin e ngjarjes. Ndalja e personave të tillë, nuk mund të zgjas më
gjatë sesa është e nevojshme për t’i marrë të dhënat personale të rëndësishme për
procesin, por assesi jo më gjatë se gjashtë (6) orë.(‘’G. Zyrtare e RK’’, nr. 37/28, 2012).
Perimetri i vendit të ngjarjes që duhet siguruar varet nga karakteri i ngjarjes, lokacioni
i vendit të ngjarjes, lloji i veprës penale, mënyra e kryerjes së veprës penale, llojet e
gjurmëve dhe lëndëve etj. Mënyra e sigurimit gjithherë diktohet nga rrethanat
objektive të secilit rast konkret, nga lokacioni i vendit të ngjarjes, llojet dhe natyra e
gjurmëve dhe e lëndëve, kushtet atmosferike dhe kushtet e tjera si dhe nga modalitetet
e ngjarjes.(Modly&Korajlić, 2002, 414-415).”Koha që kalon është e vërteta që ikë”.(Modly,
1993, 22). Si për shkak të rrezikut të deficitit informativ traseologjik (entropia
traseologjike) gjithashtu edhe për shkak të kohës kritike gnoseologjike kur është fjala
për burimet personale të informatave (trafikoni i harresës). “Arsyet e nevojës urgjente
për sigurimin e vendit të ngjarjes se bashku me gjurmët dhe lëndët e veprës bazohen
në vlerën e tyre të informimit dhe pasqyrojnë zbatimin e parimit të urgjencës në
kriminalistikë. Për atë shkak sigurimi i vendit të ngjarjes (në kuptimin e gjerë të
fjalës) së bashku me gjurmët dhe lëndët e veprës përbën kompleksin e veprimeve që
janë ngushtë të lidhura me zbatimin e veprimeve të hetuesisë, në radhë të parë me
shikimin e vendit të ngjarjes. Suksesi i shikimit në vend të ngjarjes dhe veprimeve të
tjera të hetuesisë në radhë të parë varet nga ajo nëse vendi i ngjarjes haset i pa
dëmtuar që do të thotë me ndryshime minimale të gjendjes”.(Modly, 1990, 58-59).
Gjithashtu, shkaqet traseologjike ndonjëherë kërkojnë që zyrtarët policorë të hyjnë
në rrethin e vendit të ngjarjes para se të vĳ ekipi i shikimit, për mbrojtje provizore të
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gjurmëve, për dhënien e ndihmës viktimave.(Modly, 2001, 13-14). Veprimet e
sigurimit të vendit të ngjarjes e përfshĳnë edhe identifikimin urgjent të personave,
ndarjen e dëshmitarëve potencial dhe të pandehurve të mundshëm si dhe vendosja
e tyre nën mbikëqyrje efektive. Pastaj, largohen personat e pa thirrur dhe kureshtarët,
ndalohet çdo qasje, mblidhen të dhënat e të gjitha llojeve etj. Vendi i ngjarjes duhet
të shënohet dukshëm me të ashtuquajturën barrierë psikologjike («stop policia«).
Rastet e veçanta të sigurimit të vendit të ngjarjes janë kur aty ka persona të vdekur,
dhe duke pas parasysh gjithherë është fjala për: vrasje, vetëvrasje apo rast fatkeq, për
këtë shkak kërkohet gjithherë dalje e shpejt në vendin e ngjarjes menjëherë pas pranimit të
informatës.(Korajlić, 2008, 151-152). Kur personave të lënduar apo të vdekur u është
ofruar përkujdesja e nevojshme dhe të gjitha situatat urgjente janë përfunduar
(shuarja e zjarrit, lirimi i pengjeve etj.), polici që e ka siguruar vendin e ngjarjes duhet
t’i shqyrtojë të gjitha aksionet e veta dhe t’i korrigjojë në mënyrë që t’i ruaj si
argumente shtesë të cilat nuk janë vërejtur në momentet e para kritike.(Korajlić, 2008,
151-152). Ka shumë faktor të cilët mund të theksohen si kontaminues të vendit të
ngjarjes. Por, sipas mendimit Vernon J. Geberth, ekzistojnë pesë faktor themelor që
mund ta karakterizojnë vendin e ngjarjes si të kontaminuar. Këta faktor të vetëm apo
në kombinim me ngjarje të tjera mund të krĳojnë probleme dhe dëme të pariparueshëm
në vendin e ngjarjes.(Korajlić, 2012, 167).Ata faktor janë: 1.Koha,2. Të afërmit dhe miqtë
e viktimës, 3. I dyshuari dhe bashkëpjesëmarrësit, 4. Kureshtarët, mbledhësit e suvenirëve dhe
hajnat, si dhe 5.Pjesëtarët e agjencioneve të tjera policore dhe zyrtarët e lartë etj.Këta persona
ndikojnë në argumente me lëvizjen e vet, me kureshtje duke lënë gjëra në vendin e
ngjarjes me ose pa qëllim. Qëllimi primar në këtë fazë të hetuesisë është që të ruhet
trupi dhe hapësira e drejtpërdrejt rreth trupit, saktësisht në atë gjendje që kanë qenë
kur janë gjetur. Detyra më e vështirë e policit të parë që vjen në vendin e ngjarjes
është që atë ta ruaj nga policët tjerë dhe njerëzit që vĳnë me shërbimet e urgjencës, e
që do të paraqiten në vendin e ngjarjes. Është e patjetërsueshme që dikush duhet të
hy në vendin ngjarjes, por polici i parë që e ruan vendin e ngjarjes duhet t’i identifikojë
ata zyrtarë dhe ta regjistrojë hyrjen e tyre në vendin e ngjarjes, në mënyrë që të
pengohen personat e paautorizuar që të lëvizin në vendin e ngjarjes. Në veçanti kjo
ka të bëjë me rastet që nxisin vëmendjen e mediave.(Korajlić, 2012, 166-152).Të gjitha
ndryshimet që ndodhin ne vendin e ngjarjes para ardhjes së ekipit për shikim dhe
personat që janë gjetur aty duhen regjistruar. Nuk guxohet që të preket diçka, të
lëvizet etj., deri në dinamikën e fazës se shikimit. Sigurimi i vendit të ngjarjes nuk e
nënkupton vetëm ndalimin e qasjes në atë vend, por nënkupton se në rast nevoje
duhen ndërmarrë edhe masa provizore për t’i mbrojtur gjurmët dhe lëndët,
nënkupton mbledhjen e informatave, nënkupton ofrimin e ndihmës viktimave të
veprës penale si dhe eliminimin e rreziqeve etj.(Korajlić, 2008, 154). Në bazë të një
postulati themelor të kriminalistikës ku thuhet se vepra penale është pasqyrë,
pasqyrim i kryerësit, vendi i ngjarjes se veprës penale paraqitet edhe si pika fillestare
dhe përfundimtare e hetimeve dhe hulumtimeve kriminalistike. Pasojat e veprës
penale si dukuri reale në botën që na rrethon janë në proces të dekompozimit të përhershëm,
dhe jo në gjendje të qetësisë - qëndrimit. Për këtë shkak çdo vonesë e ashpër në lidhje me
sigurimin e vendit të ngjarjes është veprim « vitium artis». që policit i cili e siguron
vendin e ngjarjes t’i lehtësohet puna, është e dëshirueshme që të bëhen “procedurat
operative standarde (POS), në mënyrë që mos të këtë lëshime në vendin e ngjarjes
për gjëra të rëndësishme.(Korajlić, 2008, 154). Në vendin e ngjarjes së veprës penale
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nuk guxon qe të ndryshohet gjendja faktike e gjetur në momentin e ardhjes së personit
zyrtar, përveç nëse është më se e nevojshme. Kjo veçanërisht ka të bëj me trupin e
vdekur (kufomën). Kufoma e lëvizur njëherë, asnjëherë nuk mund të kthehet në
gjendjen paraprake, por të vdekurit edhe ashtu nuk mund t’i ndihmohet më. Nuk
guxon të merren në dorë apo të preken mjetet me të cilat është kryer vepra dhe as të
lëvizen (instrumentasceleris). Praktika që arma e zjarrtë të zbrazet dhe të vendoset në
automjetin zyrtar ose në ndonjë vend tjetër, nga aspekti traseologjik është “krim i llojit
të vet”. Nga vendi i ngjarjes nuk guxon të largohet asgjë! Asgjë nuk guxojnë të bëjnë as
policet, as farefisi e as personat e tretë, pa marr parasysh arsyet dhe motivet që i shtyn
për të bërë këtë gjë. Ato gjëra mund të jenë mbetje të ushqimit (ndoshta kemi të bëjmë
me helmimi!), rrobe të brendshme të palara, fotografi, veshmbathje, letra, shënime etj.
Shumë herë lëndët e tilla, në fazën e parë të veprimit dhe të masat e para të ndërhyrjes,
mund të shërbejnë si udhërrëfyes i jashtëzakonshëm dhe pastaj si dëshmi.(Modly,
2001, 66). Policet në vendin e ngjarjes, përveç detyrës primare që ta ruajnë dhe sigurojnë
vendin e ngjarjes do të kyçen edhe në veprime të tjera të nevojshme për shikimin. Në
mesin e njerëzve prezent ata me vështrimin e kujdesshëm mund t’i zbulojnë personat
e dyshimtë, madje edhe kryerësin e mundshëm të veprës. Është e njohur rregulla e
kriminalistikës që thotë krimineli kthehet në vendin e krimit. Shpeshherë krimineli
gjendet në mesin e personave kureshtar, nuk është i qetë dhe i tëri shndërrohet në
shqisa, duke shfaqur interesim të madh për atë që flitet dhe veprohet. Persona të tillë
veçanërisht duhet evidentuar.(Ramljak, 2007, 62-63). Shikimi është vetëm formë e
procesit që do të siguroi që p.sh. gjurmët e caktuara, si burim argumentues, në vendin
e kryerjes së veprës penale të gjenden, të mblidhen dhe të sigurohen në mënyrë që në
formën gjegjëse t’i jepen procedurës më të vonshme eventuale si dëshmi (në atë mënyrë
edhe informatat që ato i ofrojnë). Duhet marrë parasysh që shikimi i vendit të ngjarjes,
siç u theksua edhe më herët, krahas asaj që është një nga rrugët për sigurimin
argumenteve për nevojat e procedurës penale, është edhe formë e të vërejturit personal
të organit të procedurës penale. Pra, veprim procedues më të cilin organit të procedurës
penale i mundësohen njohurit për procedurën penale me fakte relevante në bazë të
vrojtimeve të tyre. (Halilović, 2010, 24-25).
2. Përcaktimi i madhësisë hapësinore të vendit të ngjarjes së vrasjes
Në përgjithësi vendi ku ka ndodhur vepra penale konsiderohet si vend primar i
ngjarjes, ndërsa të gjitha lokacionet tjera konsiderohen vende sekondare të ngjarjes,
e që mund të jenë: 1. vendi nga është lëvizur kufoma, 2. vendi ku ka ndodhur sulmi që e
ka shkaktuar vdekjen, 3. vendi ku është zbuluar çfarëdo dëshmie fizike në lidhje me veprën
penale (p.sh. pjesë të trupit), 4. automjeti që është shfrytëzuar për bartjen e trupit të viktimës
deri në vendin ku është gjetur. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që polici kur vjen
në vendin e ngjarjes të jetë i vetëdĳshëm për ekzistimin e shumëfishtë të vendit të
ngjarjes së krimit. Polici duhet t’i konstatojë lokacionet e sakta që duhet siguruar.
(Henry&Labriola, 2002, 250-251).Në vendin e ngjarjes zakonisht gjenden 4 lloje të
dëshmive materiale: 1.lëndë dhe gjëra të ndryshme;2. pjesë të trupit; 3. Gjurmë; 4. përshtypjet
si gjurmë specifike.Duke folur teknikisht, vendi i ngjarjes fillon aty ku i dyshuari qëllimin
e ka kthyer në vepër, vazhdon përmes kahes së ikjes dhe përfshin çdo lokacion ku
mund të lokalizohen dëshmitë fizike apo gjurmët. Për t’u shpjeguar rrethanat e vendit
të ngjarjes është e nevojshme që se pari të identifikohen-përcaktohen: 1. lokacioni i saktë
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i tĳ; 2. kufijtë e shtrirjes; 3. objektet që e përbëjnë; 4. gjendja që mbretëron në vendin e ngjarjes,
dhe5. kahet kornizë të qasjes se përpunimit të mëtejmë.Vendi i ngjarjes paraqet psikologjinë
e realizuar të kryerësit dhe të viktimës së veprës penale, sepse psikika njerëzore
shprehet në veprim. Në harmoni me rregullën kriminalistike që thotë se vepra është
pasqyrë e kryerësit, vendi i ngjarjes penale në shumë raste është pika fillestare dhe
përfundimtare e të gjitha hetimeve kriminalistike. Për këtë shkak, pas identifikimit
të vendit të ngjarjes penale, është e nevojshme që ai vend të përcaktohet në aspektin
hapësinor dhe si mundësi është që: 1. të sigurohet hapësirë sa më e madhe e mundshme;2.
të bëhet vlerësimi i shpejt dhe objektiv i vendit të ngjarjes, në bazë të: a. pozicionit të trupit,
b. prezencës se çfarëdo argumenti fizik, c. deklaratave të dëshmitarëve okular, d. prezencën e
kufijve të palëvizshëm-natyror (shtëpi, drunjte etj.); 3. Duhet marrë parasysh mundësinë e
ekzistimit të shumëfishtë të vendit të ngjarjes. Qëllimi është që të vendoset lidhja në mes
të anëve të ndryshme-palëve: vendit të ngjarjes kriminale, viktimës, dëshmive fizike
dhe të dyshuarit. Të gjithë këta komponentë duhen të lidhen në mënyrë të suksesshme
për zgjidhjen e rastit. Baza për t’i lidhur këto katër gjëra duhet kërkuar në parimin e
“teorisë se transferimit dhe këmbimit”.(Korajlić, 2008, 157-158).
3. Qasja në vendin e ngjarjes së vrasjes në sipërfaqen e hapur
Sipas rregullit, ato vende, duhet të mbesin të pa prekura. Nëse në vendin e ngjarjes
së veprës penale të vrasjes ndodhen trupat e njerëzve, duhet t’u qasemi për të
konstatuar nëse eventualisht janë të gjallë, të lënduar apo të vdekur. Nëse personi
është i gjallë duhen ndërmarrë të gjitha masat për dhënien urgjente të ndihmës së parë
dhe transport në institucionin më të afërt shëndetësor. Më atë rast duhet të vërehet
dhe të kuptohet situata e gjetur, pozita e trupit, lëndët dhe gjurmët për rreth dhe të
gjitha duhen shënuar dhe fotografuar. Ndryshimet e bëra gjatë dhënies së ndihmës
dhe transportit të të lënduarve gjithashtu duhen shënuar. Personat që japin ndihmën
e parë dhe e bëjnë transportin duhen orientuar që të lëvizin në pjesën ku supozohet se
ka më së paku gjurmë relevante për hetimin rastit. Ajo rrugë e lëvizjes duhet shënuar
si dhe emrat e personave që kanë lëvizur në atë rrugë. Nëse është e mundur, para
transportit që të vizatohet në dysheme–tokë, pozita në të cilën është hasur trupi, të
shënohen pikat e gjetura, brisi dhe format e tjera të gjurmëve të gjakut si dhe gjurmëve
të tjera biologjike. Nëse polici në bazë të observimit konkludon se personi është i
vdekur, varësisht rrethanave konkrete, vendos nëse do t’i qaset trupit të vdekur apo jo.
Gjithherë duhen ndërmarrë masa mbrojtëse nga sëmundjet ngjitëse, veçanërisht kur
është fjala për gjurmët e freskëta biologjike me origjinë njerëzore.(Modly, 2001, 58).Nëse
viktima ka vetëdĳe, varësisht nga gjendja psiko-fizike e viktimës duhet bërë bisedë e
shkurtër mbi rrethanat e lëndimit. Pasi që shpesh kemi të bëjmë me deklaratën në prag
të vdekjes (in articulomortis), rekomandohet që gjatë bisedimit të jetë prezent së paku
një qytetar i moshës madhore, i cili sipas vlerësimit të punëtorit policor, në atë moment
nuk vjen në shprehje si kryerës i veprës apo bashkëpjesëmarrës në kryerjen e veprës.
Është e dëshirueshme që deklarata e tillë të xhirohet-incizohet në aspektin tonik me
mjete të ndryshme të përshtatshme. H. Schmidt-Lamberg, konsideron se pranimi para
vdekjes nuk duhet të jetë lehtësisht i besueshëm, sepse shpeshherë ato deklarata jepen
në agoni, veçanërisht personi i cili është para vdekjes që ka marrë shumë injeksione
dhe de facto është nën ndikimin e drogave.(Schmidt-Lamberg, 1955, 7).
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4. Qasja në vendin e ngjarjes së vrasjes në hapësirë të mbyllur
Nëse vendi i ngjarjes se veprës penale ndodhet në hapësirë të mbyllur (hapësira
të mbyllura) duhet pyetur nëse dikush ka hyrë brenda, kahja e lëvizjes, çka ka
prekur, çka ka lëvizur etj. Me rastin e mbledhjes së këtyre informatave, ekspozimi
i personave zyrtar ndaj njerëzve prezent nuk guxon të jetë i tepruar ashpër, sepse
qytetaret do ta refuzojnë bashkëpunimin apo nga frika për pasojat do të fshehin se
kanë hyrë në atë hapësirë dhe kanë prekur ose lëvizur diçka. Me rastin kur i afrohemi
derës (zakonisht dera hyrëse) duhet shikuar në dysheme, në anën e jashtme të derës
në parmak të derës, në dorezë si dhe në muret përreth për gjurmët eventuale dhe
duhet shmangur çdo kontakt me to. Duhet të konstatohet me shkrim gjendja e hasur:
dera e hapur, vetëm pak e hapur, e mbyllur, e mbyllur me çelës etj. Të gjitha këto
duhen shënuar menjëherë dhe nëse eventualisht hapet dera e mbyllur, doreza nuk
kapet me gishta ose me dorën e plot, por vetëm duhet shtypur në maje me gisht dhe
të shtyhet dera sa për të shikuar apo hyrë në atë hapësirë, por pa e prekur derën,
parmakët apo murin përreth derës. Nëse dera nuk mund të hapet për shkak të
ndonjë pengese (p.sh. për shkak të trupit të vdekur ose gjërave të rrëzuara etj.), nuk
duhet të shtyhet dera, por duhet hyrë nga dera tjetër, nëse ekziston, apo të shikohet
ose të hyhet nga dritarja. Nëse duhet lëvizur në hapësirë të ngushtë, nuk guxon
të preken skajet e vendkalimit (nganjëherë duhet hequr edhe palltoja). Kur duhet
ngjitur shkallëve, nuk guxon të preket rrethoja e shkallëve (gilinderët) apo muret,
por duhet zgjedhë mënyra e lëvizjes anash. Nëse qasja është e mundur ekskluzivisht
me shkallë lëvizëse, nuk guxon të përdoren ato ekzistuese aty (nëse ka), por duhen
përdorur mundësisht shkallë të tjera. Nëse dera është e mbyllur me çelës, duhet
shikuar nga dritarja, dhe se me atë rast nuk guxojmë që në mënyrë të pakujdesshme
të lëvizim dhe ta shkelim vendin nën dritare, ose të ngjitemi në dritare. Gjithashtu,
nëse qasja bëhet nga ballkoni duhet kujdesur që mos të dëmtohen gjurmët dhe të
mbahen në mend, si dhe sipas mundësisë të theksohen dhe detyrimisht të shënohet
rruga e qasjes. Nëse shfrytëzohen shërbimet e metalpunuesve, duhet të kujdesimi
maksimalisht që të ruhen gjurmët. Asnjëherë nuk guxon të ndizet drita dhe të preket
ndërprerësi.(Modly, 2001, 56-57).
5. Gjurmët dhe gjërat në vendin e krimit të vrasjes
Me gjurmët e krimit merret dega e veçantë e teknikës kriminalistike që quhet
traseologjia (traseologji) që del nga fjala frënge „la trace“ - gjurmë. Traseologjia merret
me studimin e gjurmëve, metodat dhe mjetet për gjetjen, fiksimin dhe shqyrtimin
e tyre me qëllim të konstatimit të mekanizmave të krĳimit të tyre, me qëllim të
konstatimit të përkatësisë grupore dhe individuale të identifikimit të objekteve
që i kanë prodhuar gjurmët.Të veprat penale të vrasjes si dhe të veprat tjera të grupit të
delikteve të gjakut, më së shpeshti gjenden gjurmët e gjakut të viktimës, që mund të
jenë edhe nga gjaku i kryerësit të veprës. Nëse kryerësi i veprës është i lënduar gjurmët
e gjakut dhe që mund të gjenden edhe ne viktimën, mund të gjenden në kryerësin e
veprës, si dhe në gjërat e tjera në vendin e ngjarjes që na paraqiten si bartës i gjurmëve,
por edhe në rrugën e lëvizjes-ikjes se kryerësit nga vendi i kryerjes së veprës penale.
(Lukić&Pejaković, 1975, 270-272).Ekzistojnë disa definicione të nocionit të gjurmës, që
kryesisht i përmbajnë elementet e përbashkëta themelore. Njërin nga definicionet, që
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mjaft saktësisht i precizon gjurmët, e ka dhënë M. Markovići (“Teknika bashkëkohore
në hetimin e veprave penale”), thotë: „...gjurmët janë ndryshime të dukshme apo
të pa dukshme të cilat me veprimin fizik i prodhon njeriu, gjallesa, apo lënda me
rastin e kryerjes apo në lidhje me kryerjen e veprave...“ Ky definicion nga aspekti
kriminalistik i shquan elementet e rëndësishme siç janë: ndryshimet, veprimet
dhe lidhja me veprën penale.(Basarić &Vejzagić, 1998, 41). Policia e ka autonominë
fillestare, sepse disa veprime hetimore kërkojnë që policia të veprojë shpejt për t’i
ruajtur gjurmët apo për shkak se disa veprime hetimore është dashur të ndërmerren
me praktikën unike rutinore, siç është mbledhja e dëshmive në vendin e ngjarjes së
kryerjes së veprës penale, për shkak të analizës së mëvonshme forenzike, apo për
marrjen dëshmitarëve në pyetje. Policia pas kësaj i parashtron të gjeturat e veta në
flet paraqitjen policore të cilën ia paraqet prokurorit të shtetit në bazë të nenit 78 të
KPP të Kosovës.(Udhëzuesi, KPPK, 2013, 4).
6. Mbledhja e gjërave - lëndëve për veprën penale
Në momentin e ardhjes në vendin e ngjarjes, udhëheqësi i ekipit për shikim, në
bashkëpunim me teknikun e kriminalistikes duhet që ta hartojë planin e qasjes
vendit të ngjarjes, me vështrim të veçantë në kahen e qasjes mu në pjesën qendrore
të ngjarjes. Numri i madh i materialeve dëshmuese, i gjurmëve dhe gjërave të
vogla që ndodhen në tokë apo dysheme, gjatë lëvizjes mund të mos vërehen dhe të
shkatërrohen. Kahja e lëvizjes në vendin e ngjarjes duhet që sa më pak të përputhet
me lëvizjen e të dyshuarit.(Bojanić&Milosavljević, 2007, 151).Çfarë gjurmësh do të
hasen në vendin e ngjarjes, në çfarë gjendje dhe shkalle relevante, kjo do të varet
edhe nga kalimi i kohës prej momentit të marrjes së informatës për ngjarjen e vrasjes,
nga dalja me kohë në vendin e ngjarjes dhe ndërmarrja e masave për ruajtjen e tyre,
përkatësisht pengimi i ndryshimeve të mundshme apo shkatërrimit eventual të tyre.
(Korajlić, 2008, 184).Shkaqet e theksuara, kryesisht, ndikojnë se cilat gjurmë dhe
gjëra do të gjenden në vendin e ngjarjes. Gjurmët e gjetura në vendin e ngjarjes mund
të tregojnë në indicet e prezencës se kryerësit të veprës që mund të jenë të llojeve të
ndryshme dhe varen nga: lloji i veprës penale, mjetet e kryerjes së veprës penale,
mënyra, vendi dhe koha si dhe nga lëvizja dhe sjellja e kryerësit të veprës, dhe mund
të jenë këto gjurmë: gjaku, sperma, qime, pështyma, fekale, gjurmë papilare, aromë,
dhëmbë, gjurmë shputash, thonj, mjete, armë të zjarrta, automjete, gjurmë dheu,
ngjyrat, llaqët, veshmbathje etj. Gjithsesi rëndësinë më të madhe kriminalistike e
kanë gjurmët identifikuese, dhe se veçanërisht interesant është gjurma e aromës, si
mikro-gjurmë specifike, që krahas shfrytëzimit të qenit gjurmues (qenit zyrtar) në
kushte gjegjëse mund të bëhet indice e prezencës se personit të caktuar në vendin
e ngjarjes së kryerjes se veprës penale. Gjurmët e gjetura në vendin e ngjarjes së
kryerjes së veprës penale lidhen me personin nga i cili ato vĳnë dhe vendin ku janë
gjetur. Nëse marrim si shembull gjurmë papilare, që janë gjurme identifikuese, dhe
nëse janë gjetur ne vendin e ngjarjes, ato vetvetiu nuk dëshmojnë se personi të cilit
i përkasin ato gjurmë është vërtet kryerësi i veprës penale. Nëse janë të vërteta, nuk
janë të rrejshme (të finguara-falso), atëherë ato gjurmë janë dëshmi se personi të cilit
i takojnë ka qenë në vendin e ngjarjes dhe ka lënë gjurmë inkriminuese, por ende
nuk është dëshmi se ato gjurmë kanë mbetur aty gjatë kohës së kryerjes së veprës
penale, që i njëjti në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë në atë vend. Dihet se
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ato gjurmë, qe janë bërë dëshmi e prezencës, njëkohësisht janë edhe indice në bazë të
se cilave parashtrohet versioni që personi, gjurmët e të cilit janë prezentë, është edhe
kryerës i veprës penale. Por në realizimin e veprimeve të planifikuara operativetaktike dhe të hetuesisë është e nevojshme që të dëshmohet nëse i dyshuari ato
gjurmë ka mundur t’i lë aty vetëm me rastin e kryerjes së veprës penale dhe se janë
të eliminuara të gjitha mundësitë e lënies se gjurmëve më herët.(Bošković, 2005, 1920). Nga mostrat e gjakut apo te spermës (me spermatozoide) mund të përcaktohet
struktura gjenetike unike e ndonjë personi dhe se shkenca e përjashton mundësinë
që e njëjta strukturë gjenetike të paraqitet të dy persona në botë, krahas përjashtimit
të binjakeve njëqelizor.(Korajlić, 2008, 185). Nëse vrasja është bërë me armë të zjarrtë,
mund të jenë gjurmët e barotit, tymit - thirrit, flakës, projektimi, gëzhoja, dhe në
disa raste edhe arma me të cilën është kryer vepra. Veçanërisht është e rëndësishme
të gjenden plumbi dhe gëzhoja, sepse gjurmët e brendësisë së tytës që mbeten në
plumb, gjatë shkrepjes (armët që kanë vĳaska), dhe gjurmët e gjilpërës goditëse në
gëzhojë, janë gjurmë identifikuese, pasi që me ekspertizën gjegjëse balistike mund
të konstatohet arma konkrete nga e cila është shkrepur plumbi dhe me të cilën është
kryer vepra penale e vrasjes.(Korajlić, 2008, 186-187). Si te viktima, ashtu edhe te
kryerësi i veprës penale të vrasjes, mund të gjenden mikro-gjurmë specifike që
mund të mbeten nën thonj (papastërtia nën thonj), dhe që janë nga indet apo rrobat
e kryerësit të veprës, përkatësisht të viktimës, është lidhje e shkakut dhe mënyrës e
kryerjes së vrasjes dhe zhvillimin e rrjedhës së ngjarjes kriminale. Gjurmët e gjetura
në vendin e kryerjes së veprës penale të vrasjes, krahas shfrytëzimit të tyre profesional
dhe logjik, duke marrë parasysh faktet negative që ekzistojnë në vendin e ngjarjes,
kanë rëndësi të veçantë kriminalistike-operative dhe prezantojnë bazë indiciesh
për parashtrimin e versioneve adekuate dhe planifikimit të rrjedhës së mëtejme të
përpunimit kriminalistik.(Korajlić, 2008, 186-187).
7. Masat për mbrojtjen e pjesëtarëve të policisë
Nuk janë raste të rralla kur policët duke mbrojtur viktimën, por edhe të dyshuarin u
ekspozohen situatave të cilat mund të dëmtojnë shëndetin e tyre seriozisht. Policët
duhet t’u përmbahen masave të nevojshme të kujdesit që t’u përmbahen në vendin
e ngjarjes, ku mund të kenë kontakt me gjakun dhe lëngjet trupore. Pasi që është
vështirë të definohet se kush ka sëmundje ngjitëse, të gjithë ata që e bëjnë hetimin në
vend të ngjarjes të veprës penale duhet të kenë kujdes të shtuar. Punëtorët e policisë,
veçanërisht ekipet që arrin të parat në vendin e ngjarjes, shumë herë duhet që viktimës
së veprës penale t’i a japin ndihmën e parë, por edhe vet kryerësit të veprës penale,
dhe se me atë rast ekziston rreziku i kontaktit të drejtpërdrejt me lëngjet trupore,
dhe pas dhënies së ndihmës së parë menjëherë ose sa ma shpejt qe është e mundur
të pastrohen duart dhe pjesët e tjera të trupit që kanë ardhur në kontakt me lëngjet
trupore, pastrimi bëhet me sapun dhe ujë, por edhe me lëngje të tjera të veçanta për
këtë destinim. Deri më tani nuk është njohur asnjë rast i infektimit me AIDS me rastin
e dhënies së frymëmarrjes artificiale. Por ekziston mundësia teorike që ajo sëmundje
të bartet edhe në atë mënyrë, veçanërisht nëse viktima ka gjakderdhje nga goja apo
hunda. Me rastin e dhënies se ndihmës së këtĳ lloji, masa e vetme mbrojtëse që mund
të zbatohet, është se me faculetë të pastër apo ndonjë pjesë të pastër pëlhure, para se
t’i jepet frymëmarrja artificiale, personit të lënduar, duhet të fshihet gjaku nga goja.
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Pasi që jepet ndihma e parë, është e nevojshme që shpëtimtari shumë herë gojën ta
shpërlaj me ujë. (Kolar &Gregorić,1993, 206-207).Për këtë shkak kur i shohim të gjitha
këto që policët në situata të ndryshme janë të rrezikuar ata duhen të jenë veçanërisht
të kujdesshëm dhe se kjo ka të bëjë posaçërisht me anëtarët e ekipit të shikimit të
vendit të ngjarjes dhe me personelin i cili i përpunon dhe i teston gjurmët materiale
me origjinë biologjike nëpër laboratorë. (Kolar &Gregorić,1993, 206-207).
8. Komunikimi në vendin e ngjarjes
«Komunikimi është çelësi i suksesit». Ta paramendojmë se gjendemi në vendin
e ngjarjes disa minuta pasi që ka ndodhur vrasja. Fillojnë të vĳnë njerëzit nga afër,
krĳohet tollovi e madhe. Ata janë të parët që kanë ardhur në vendin e ngjarjes. Njerëzit
e zakonshëm që kanë ndodhur në afërsi, fillojnë që viktimës t’i ofrojnë ndihma të
ndryshme. Ata njerëz edhe i japin informatat e para. “Në ajër” ndjehet panik dhe
shpërqendrim kur policët e parë të vĳnë në vendin e ngjarjes. Nëse kemi fat, policia
do të arrĳë para përfaqësuesve të mediave. Të gjithë anëtarët e ekipit i përgjigjen
udhëheqësit të sigurimit të vendit të ngjarjes, i cili ua jep të gjitha informatat, ashtu
që të dinë se çfarë pyetjesh do të parashtrojmë. Siç duket, komunikimi efikas nuk
është i mundur nëse secili anëtar i ekipit nuk e di se për çka duhet të komunikojë me
bashkëpunëtorët e vet. Mund të përdoren metoda të ndryshme të komunikimit duke
filluar nga lëvizja e kokës, mimikria, gjestikulimet dhe deri te dokumenti i shkruar
zyrtar. Disa nga këto metoda përfshĳnë: 1. Gjestet siç janë lëvizja e kokës, treguarja etj.,
2. Sinjalet me dorë, 3. Korrierët që i bartin porositë me shkrim ose me gojë, 4. Voki-toki etj.
Të gjitha këto metoda munden dhe shfrytëzohen gjatë sigurimit të vendit të ngjarjes,
por edhe gjatë realizimit të shikimit të vendin të ngjarjes, gjithashtu edhe gjatë
vazhdimit të përpunimit kriminalistik. Fakti më i rëndësishëm që duhet kuptuar
është se: “vetëm ekipi i informuar mirë është ekip i sigurt dhe efikas në punën e
vet”(ICITAP, 1999. Kreu,12).
Përfundime
Lënda e hulumtimit të këtĳ punimi i përfshin qasjet kriminalistike, penalo-juridike
dhe penalo-procedurale dhe qasjen në luftën kundër veprave penale të vrasjeve.
Gjatë shtjellimit të kësaj teme, përpjekjet kanë qenë të orientuara në kahen e
prezantimit të gjendjes reale në luftë dhe në përpjekjet e shoqërisë në tërësi, por
edhe organeve të ndjekjes për masat e ndërmarra gjegjëse kundër kësaj të keqe, siç
është vepra penale e vrasjes, vështruar nga qasja etiologjike, shkencore, por edhe
nga qasjet e tjera në tërësi, si dhe çështjeve nga lëmi i filozofisë, psikologjisë, logjikës,
teorisë, sistemit dhe organizimit të punës etj.Në këtë temë “hulumtimi i vrasjeve”
nga aspekti penalo-juridik i qasjes kriminalistike, jam përpjekur që nga aspekti
shkencor, por edhe me qasje operative të jap vështrime dhe mënyra të veprimeve të
ndërmarra (metodologjisë së punës) para së gjithash organeve të ndjekjes në luftën
kundër këtyre dukurive negative dhe kriminalistikës, si shkencë e cila e heton dhe
hulumton veprimtarinë e tërësishme preventive-represive të organeve kompetente
nga aspekti i zbulimit, hulumtimit dhe prevenimit të kriminalitetit në tërësi.Fakti
se në Kosovë kohe të fundit kane ndodhur shume vrasje mund të vĳmë deri të
konkludimi se reagimi jo i shpejt dhe adekuat i organeve gjegjëse kompetente është
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ne nivel të ulët dhe jo profesional. Është shtjelluar roli i kriminalistikës nga aspekti
shkencor lidhur me sigurimin e vendit te ngjarjes se veprës penale te vrasjes, zbulimin
e kryerësve të këtyre veprave penale, por gjithashtu kam tentuar që ta prezantoj
edhe rolin e rëndësinë e organeve të ndjekjes të kësaj të keqeje në shoqërinë tonë,
në radhë të parë rolin e policisë. Një nga problemet më të mëdha në Kosovë është
mungesa e kuadrove profesionale, ekspertëve të profileve të ndryshme (ekspertëve
mjeko-ligjorë, ekspertëve për gjurmët mekanike, për gjurmët biologjike, për gjurmët
kimike dhe për gjurmët balistike etj.) si dhe për profilet e ndryshme të cilët do të
jenë më gjendje që nga aspekti profesional dhe shkencorë të japin kontributin e tyre
për zbardhjen e këtyre veprave penale. Duke marrë parasysh këto të gjetura dhe
fakte që në kuadër të Policisë së Kosovës mungon një lloj i analizës së të dhënave,
lidhur me këto vepra penale, analizë që do luante rol shumë të rëndësishëm në
luftën kundër aktiviteteve të tilla kriminale, është që organet gjegjëse të ndërmarrin
veprime konkrete, që kjo gjendje të tejkalohet në mënyrën më të mirë të mundshme,
të mbikëqyrin resurset e brendshme njerëzore, ashtu që t’i përgatisin, shkollojnë në
aspektin shkencorë dhe teorik që të jenë në gjendje të arrĳnë rezultate më të mira në
punën e mëtejme në luftën kundër aktiviteteve të tilla kriminale.
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Classroom Management with Students Who Encounter Learning Diﬃculties
MSc Alma Lama
English Language Teaching
Abstract
In the past of almost two decades together with the social, economic and political changes,
the system of education in Kosovo has dramatically changed. Together with these changes,
many teachers and educators have created, modified and implied diﬀerent strategies and
techniques to manage the classrooms in the best way possible understanding that the
classroom management forms a strong foundation in everything we as teachers do.
This paper will identify challenges encountered by teachers in managing children with
learning diﬃculties although these diﬃculties could be a result of a disorder, a social issue or
simply a learning diﬃculty problem such as dyslexia.
The literature review will enlighten us diﬀerent aspects of learning diﬃculties in education,
especially dyslexia and it will guide us toward solutions of these issues which aﬀect all
educational system and indicates that with proper training and resources, outcomes can
bring a very practical and eﬀective learning environment.
Results revealed that in Kosovo there are all inclusive classes but teachers were trained on
teaching the teaching content only, while encouraging the working in pairs and in groups but
not on the importance of other skills such as developing social skills, thinking skills, study
skills, test-talking skills, problem-solving skills, memory skills and self-regulation skills with
children that have learning disabilities. The lack of this training has created a great gap on
not knowing how to work and treat children who encounter diﬃculties in learning due to a
social issue and as a result they were often found in a maze of what technique or method to
use with children who have encountered social issues while one of the main concerns was the
availability of the time.
Key words: dyslexia, learning disabilities, dysgraphia, dyspraxia and dyscalculia.

Introduction
Background of the study
Classroom management is a very wide and interesting topic to study. Teachers
play an important role in the class but surely one of the most important is that of
a classroom manager. Classroom management has to do with the way how we
organize the class and it describes the process of ensuring, the classroom lessons run
smoothly despite learning diﬃculties or any disruptive behavior caused by students
as a result of social issues. In this case, an eﬀective teacher will be able to observe
all students in continuity and monitor their work and behavior in order the class
oﬀers a convenient study environment and students are able to experience eﬀective
teaching and learning from it verses an ineﬀective teacher or poor class management
that will result to inadequate progress academically regardless of the academic level
of students.
At least, one in every ten children would face learning diﬃculties in one or more areas
of the school curricula. Teaching children with learning diﬃculties is a challenge
all around the world. It aims to implement principle of creating equal learning
opportunities for all children regardless of culture, race, gender, color, diversity etc.
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All of these lead us to the implementation of inclusive education which is accompanied
with numerous diﬃculties, something that Kosovo is making eﬀorts towards the
realization of it in building principles ensuring that children with learning diﬃculties
need to be considered as valued members of the school community in every
aspect. Opportunities provided to children should not be based on an assessment
of disability but on their individual needs. I would add the following: all teachers
without exceptions can teach equally all students.
According to some researchers, they indicate that eﬀective teachers in the class can
help students gain about 52 percentile points in their work over a year’s time verses
students in classes of teachers classified as less eﬀective, the expectations are to gain
only about 14 percentile points over a year’s time. (see Hattie, 1992; Cahen & Davis,
1987).
As teachers, we can openly say that it is easy to teach students who do not have
learning diﬃculties and we see in these cases, the lesson flows with rarely any
challenge as you have motivated and hardworking children in front of you but I
believe each of us have had children who struggle with learning.
Now, the question is how to understand the caused problems and how to develop
management strategies to manage children’s problems in learning? We should bear
in mind one thing: multiple methods have to be developed in order we could deal
with diﬀerent categories of children, like: talented children, children without care
and proper fostering, children from rural areas, nomadic children, ethnic or cultural
minorities and children from marginalized groups.
Significance and Purpose of study
Taking into account the meaning of the definition of UNESCO (2001) on inclusive
education, which means that…” all schools must accept all students regardless of
their general background, this should include children with diﬃculties in learning or
disabilities the vision expressed in Pre-University Education Strategy 2007-2017, the
drafting group of the strategies action plan defined the vision for a quality education
for all students, taking into account and respecting the individual needs, interests
and opportunities”. This study will give some practical solutions to teacher on how
to help children and young learners with learning disabilities to greatly overcome
academic obstacles and improve academically as well as build their self- confidence.
Research Aims
The aims of this study are to describe what are learning diﬃculties that students
encounter in schools, how to identify them, how to manage them and suggest some
possibilities and approaches of how to teach these children in elementary schools.
Description of the study:
The study will consist of two parts; theoretical which will cover the origin of learning
disabilities such dyslexia, dysgraphia, dyspraxia and dyscalculia, their basic causes
and symptoms, considering as the main disorders in teaching. The second part
which is the practical part and it will demonstrate some methods that could help
teachers and students learn and succeed in school while at the same time we will
suggest some methods for teachers to use.
The Objectives of this study
The main objective of this study is to present:
•
An early identification and intervention of children with learning
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disabilities
•
To develop teachers through diﬀerent trainings
•
Improving the physical infrastructure for inclusive classes
•
Raising awareness of inclusive classes.
Understanding the term “learning disability”
There are diﬀerent definitions of the term “learning diﬃculties (LD)” and as a result
it can confuse a parent, a teacher or a professional as a fact of the variety of terms
used. The word diﬃculty meaning as an obstacle and the word disability meaning
something that incapacitates; these terms cover a multidisciplinary nature of the field,
but all of these terms can be understood as diﬃculties in academicals achievements.
The concept of this expression is based on problems such as hyperactivity, poor
individual performance, diﬃculties coping accurately from the given sample,
disorganized thinking, impulsive behavior, pool peer relationship, diﬃculty on
making decisions, inappropriate behaviors with others, low tolerance for frustration,
problems with reading comprehension, listening diﬃculties like problems of
picking up key points, writing problems, speaking problems where there might be
delays in speaking due to developed disorder, social problems, time management
problems but it is worth of mentioning that not all of LD children will have all of
these problems. These are gathered in terms of children with dyslexia, children with
dyspraxia, and children with dysgraphia.
They are called learning disabilities (LD) too and they are genetically passed on or
inherited from a family but they aren’t contagious. But today learning experts know
about the brains and how learning works, so it’s easier for children to get the help
they need.
How to identify learning diﬃculties?
Identifying “learning diﬃculties” in our learners is never easy! However, if we are
working with a student and we feel that he or she is not progressing as fast as he
or she could, or not responding in the same way to our teaching as other students
do, it may be that the diﬃculties are due to cognitive diﬀerence maybe the child is
developing a specific learning diﬀerence like dyslexia. It is very hard for a child to
know if he or she has a learning problem however they don’t have to figure this by
themselves but he or she needs to share and express himself how he feels about this
or that. He or she can start with the parents or a teacher at school even if they feel
shy, as teachers we have to encourage the freedom of speech in the class. If a child
doesn’t want to speak, the responsibility is on teacher to observe closely and be able
to follow up the class individually to see if maybe the reading is harder for such a
child, or make questions such as does you head think something else and your hand
writes something else, or if the writing is slow and hard for the child, does he or she
make spelling errors when he or she writes, does he or she find hard keeping his/her
papers, books and notebooks organized etc?
In this case a teacher should consult with the school principal to provide a learning
specialist so they can use their tests to find out what the exact disability is part of a
certain child’s life, so we can start on working on the solutions and accommodate
these learners in an existing class and continually involve them in normal life and
other school activities especially sports.
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A learning disability can’t be cured or fixed as it is a lifelong issue but with the
right support from parents, family member or a teacher and working together with
professionals while learning diﬀerent strategies, to help the child succeed and later
on develop a career, can help on encouraging their strength and intervention so
all children with LD can succeed and have a career in life. Parents also can help
with specific diﬃculties, encouraging their strength, building self-esteem so these
children can succeed and have a career later in life.
Types of Learning Diﬃculties
Types of learning diﬃculties can vary and they can depend on child’s family history
too. These diﬀerences can present challenges in children’s life and some children can
handle them easy while for some it might be harder which aﬀect the behavior style.
According to the Department of Education in US, more than 2 million students’ ages
of 3-21 have learning disabilities and the majority of them have trouble with reading.
Some of the learning diﬃculties that may aﬀect child’s life gaining social skills,
listening comprehension, memory students’ life in school are:
1.
Dyslexia
2.
Dyspraxia
3.
Dysgraphia
4.
Dyscalculia
Dyslexia – Dyslexia is known as a reading disability as primarily is characterized by
trouble with reading but it can also aﬀect, writing, spelling and even speaking, yet
they can still understand complex ideas. Having a child in the class with dyslexia
can stir lots of emotions which can aﬀect child’s future. It is worth to mention the
dyslexia can be part of any person or better say it is quite common and this is not
a prediction of failure, a sign of laziness, low intelligence or poor vision as many
successful individuals have dyslexia and many have succeeded. It is more like
a mental condition that aﬀects the way the brain is wired to process written and
spoken language. They just need a diﬀerent way to grasp the information maybe by
listening the reading part on a CD instead of reading it.
Dyspraxia - Dyspraxia is known as a condition that has neurological issues that
aﬀects motor coordination which eﬀects communication skills. Besides diﬃculties in
speaking and pronunciation, it can aﬀect social skills. People may see these children
as clumsy as they face challenges with body balance which gives them diﬃculties
to coordinate their movements. Symptoms of this disability are when the child
reads slowly, has problem with spelling, experience diﬃculties on calling the used
words etc. Children with dyspraxia may have trouble with understanding speech
and language instructions or in expressing themselves that may oﬃcial perceptual
diﬃculties understanding shapes distances the speed at moving objects and they
may also have diﬃculty with understanding the position of their body parts and
they way they move when they have diﬃculty with organizing planning the may
have diﬃculty laying out their work or in training that day but if parents and teacher
work together, understand and support , it can help the children to call and to lead
a normal life.
Dysgraphia- Dysgraphia is a condition that aﬀects writing skills. The term comes
from the Greek words Dys (impaired) and Graphia (making letter forms by hand).
This condition doesn’t have to do with a child being lazy. Symptoms of this disability
are easy to be noticed; for example as a teacher you can notice this condition in
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children if they stay behind in schoolwork because children with this condition take
longer to write and organize their thoughts and it is a great challenge for them and
sometimes they may be discourage and avoid writing assignments. Experts still
aren’t sure what the exact cause of dysgraphia is but they believe that as a result is
another condition in child’s life so called orthographic coding which is an ability to
store unfamiliar written words in the working memory and as a result he may have
a hard time remembering how to write a letter or a word, so it aﬀects the written
grammar such as written spelling, omitting letters , using strange letter combinations.
These are some of the symptoms that show that child has dysgraphia disability.
Dyscalculia - Developmental Dyscalculia (DD) is a learning condition that has to
do with diﬃculties in learning basic arithmetic facts or processing accurate calculation.
Symptom of mathematic learning diﬃculties or Dyscalculia is when a child has
diﬃculty on counting backwards, has diﬃculty in remembering basic facts despite
many hours of practice, is slower to perform calculations etc.
There are also other learning disabilities such as Language Processing Disorder(diﬃculty
on understanding the meaning to sound groups that form words, sentences and stories), Nonverbal Learning disabilities(a condition which is usually characterized by a significant
discrepancy between higher verbal skills and weaker motor, visual and social skills.), Visual
motoric deficit(a condition that aﬀects the understanding of information that a person sees,
or the ability to draw or copy) Attention Deficit Hyperactivity Disorder(diﬃculty staying
focused and paying attention, diﬃculty controlling behavior and hyperactivity)etc.
Methodology
At the beginning of the year, the very first lesson plan should be based on the topic
of children’s rights.
What does this mean? Teacher should write on the board three questions which have
to gives us the same answer:
1.
How much do you know on what opportunities do children with disabilities
have, compare to other children?
2.
What rights do children from a minority community have towards the
children who come from other communities?
3.
What are the rights between boys and girls?
The answer for all the questions will be “the same”!
This would oﬀer an opportunity to everyone to think that everyone is unique as
individual and everyone deserves help when it is needed.
Strategies - ways of accommodating learners with learning diﬃculties in the
class
There are diﬀerent strategies, we can use in the class to make this category of
students feel comfortable all along especially those who have developed Dyslexia,
it is very important to create a quite area when reading takes place or answering
comprehensive questions, use books when printing is large and has spaces between
lines, allow alternative of homework reports, allow the use of laptop in the class,
present materials in small unit etc.
With students who have developed Dyspraxia is very important to speak the action
that you are going to take by giving some verbal prompts for example” I’m going
to tap on your shoulder” so the student is prepare for what is coming. It is also
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important to avoid touching from behind or getting to close (again without letting
them know first), and this is something that all other classmates need to be aware
and understand, a quite place without auditory or visual distractions as they need
great concentration. These students need quietness so maybe parents can provide
earplugs when it comes to noisy events in school.
With children that have developed dysgraphia – it is important to use more oral exams
as their writing is not adequate. Allow the use of tape recorder for lessons, provide
notes in order to reduce the amount of writing or provide written assignments.
With children that have developed dyscalculia – since this is condition that develops
diﬃculties in basic arithmetic as teachers we have to provide peer assistance, draw
Math concepts, use diagrams, use color pencils, use mnemonic devices to learn step
by step the math concept etc.
Research hypothesis
Through this paper, we will see if:
1. The teachers in Kosovo are prepared and trained enough to identify the children
with learning disabilities while managing the class
2. The teachers are trained enough to work and manage the class with children who
encountered diﬃculties in learning
3. What can teachers do so these children can feel accepted and with the same rights
in inclusive classes
Conclusion
This paper reflects the importance of class management as first step in teaching all
inclusive classes. This paper also enlists some learning diﬃculties that students
might face, and in our community we still don’t know how to identify them, but
we would rather judge them with a term: “they are not interested in studying” or
“slow or simple” although, according to some researchers, these diﬃculties might be
genetically inherited but they are not sure yet and do not give us the right to judge
them negatively.
Through this paper are explained the main topics of managing classrooms with
students who have learning diﬃculties, while clarifying what actually classroom
management means and continue with elaboration of the most common learning
disabilities or disorders that students face and the way they are grouped and how to
recognize students who have such diﬃculties.
Teachers should try to manage classrooms in many diﬀerent ways because students
need to be assigned duties and avert their attention in every way possible, we should
keep them thinking and guessing about how their coming lesson is going to be.
Regarding their physical arrangments, recorded on this paper, we would conclude
with the following: how to perform a very good managing way to a certain topic and
lesson inside the school and out of its premises so this category of children would
live a normal life as we do.
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Abstrakt
Ekonomia informale përfshin praktika ekonomike të cilat nuk përfshihen në llogaritjen
e PBB. Ekonomia informale është kthyer në një ndër problemet më shqetësuese si për
ekonominë,ashtu edhe për qeveritë e vendeve të ndryshme. Shembuj konkrete të informalitetit
ekonomik janë mospagesa e taksave (evazioni fiskal) apo veprimtaria e një biznesi pa licenca
shtetërore, biznese të cilët veprojnë ilegalisht. Informaliteti ekonomik është shumë më
i theksuar në vendet në zhvillim dhe në tranzicion se sa në vendet e zhvilluara.
Shkalla e informalitetit sipas të dhënave të FMN dhe BB, është nga 10-50% e
BPV. Shumë hulumtime empirike kanë treguar se politikat fiskale ndikojnë në
rritjen e informalitetit. Punimi do të trajtojë: ndryshimet e shpeshta të politikave
fiskale, rritjet apo zvogëlimete shpeshta të shkallës tatimore, reflektimin e tyre në
biznese, reflektimi i tyre në zvogëlimin apo rritjen e informalitetit ekonomik. Disa
hulumtime që janë bërë në ekonominë e SHBA-ve gjatë viteve të 80-a argumentojnë
një rritje të informalitetit me rastin e rritjes së shkallës tatimore. Punimi kryesisht
do të orientohet në analizën e politikave fiskale, informalitetin ekonomik,
evazionin fiskal në Kosovë, duke analizuar dy reformat thelbësore fiskale: atë
të vitit 2009 dhe atë të vitit 2015. Behët analiza e informalitetit ekonomik në
vendet në tranzicion, modelet të cilat po përdorenpër zvogëlim të informalitetin
ekonomik. Amenestia fiskale, një ndër metodat në zvogëlimin e informalitetit.
Fjalët kyçe: politika fiskale, informaliteti, amnistia fiskale, ekonomia, Kosova.

Hyrje
Ekonomia joformale ka pasoja të gjithanshme në funksionimin normal të një shteti
dhe ndikon drejtpërdrejt në jetën e qytetarëve dhe në sigurimin e shërbimeve publike
nga ana e shtetit për ta. Në mungesë të alternativave për rritjen ekonomike dhe
punësimin, shumica e vendeve në botë nuk kanë mendim konkret mbi ekonominë
informale, disa qeveri mundohen që atë ta eliminojnë, disa qeveri bëhen sikurse ajo
nuk ekziston fare.
Çdo reformë tatimore duhet, të paktën teorikisht, të çojë në thjeshtimin e sistemit
tatimor për të nxitur rritjen ekonomike dhe efikasitet (Stiglitz, 2004, f. 710). Koncepti
i taksimit të drejtë është i bazuar në pikëpamjen se qytetarët duhet të mbajnë barrën
e taksave në përputhje me kapacitetin e tyre me mundësinë për të paguar (Bejaković,
2012, f. 93). Në vitin 2015, ekonomia joformale në Kosovë, nga institucionet financiare
ndërkombëtare dhe nga Qeveria, vlerësohet se arrin deri në 40 për qind të BPV. Ky
evazion fiskal për ekspertë të çështjeve ekonomike konsiderohet mjaft shqetësues,
pasi që ai po krĳon konkurrencë të padrejtë në ekonominë e tregut.
Sipas raporteve në botë kemi 3 miliardë njerëz të aftëpër punë, nga ky numër 1.2
miliardë janë të punësuar në mënyrë legale, kurse 1.8 miliardë janë të punësuar në
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mënyrë informale ( OECD 2009). Statistikat mbi ekonominë informale dëshmojnë se
në disa vende informaliteti ka shkallë të lartë: p.sh.punësimi informal arrin në 48% të
punësimit jobujqësor në Afrikën e Veriut, 51% në Amerikën Latine, 65% në Azi, dhe
72% në Afrikën sub-Sahariane. Nëse punësimi në bujqësi është i përfshirë në raportet
e ekonomisë informale, përqindja rritet, në disa vende si India dhe shumë vende të
Afrikës sub-Sahariane përtej 90%. Informaliteti në vendet e zhvilluara vlerësohet të
jetë 16.7%.Në vendet në zhvillim, pjesa më e madhe e punës informale, rreth 70%,
është te të vetë-punësuarit.
Autoritetet fiskale janë të besuarit e shtetit për të mbledhur taksat me të cilat shteti
organizon funksionimin e tĳ. Obliguesit taksat i paguajnë në baza vullnetare duke
u mbështetur në aktet ligjore në fuqi.Një pjesë e tyre mblidhen duke vendosur
sanksione të rrepta dhe me kërcënimet për ndjekje penale në rast të shmangies së
pagesa të taksave. Për të nxitur mbledhjen e të ardhurave fiskale çdo shtet kërkon
raportim me kohë dhe të saktë të pagave të punëtorëve, të ardhurave nga qiratë,
nga interesat bankare, nga interesat në letrat me vlerë, të ardhurat e realizuar nga
dividenti si dhe format e tjera të të ardhurave.Ekonomia informale apo e zezë
përfshin jo vetëm të ardhurat nga aktivitetet kriminale, të ardhurat e taksave të
pambledhura, transaksionet në kesh të paraportuara, humbjet tatimore joreale të
raportuara, evazionin fiskal mbi të ardhurat, qiratë e padeklaruara, të ardhurat nga
fermat bujqësore, por gjithashtu përfshin të ardhurat e disa grupeve të pavarura
sociale, duke përfshirë edhe këngëtarë, mjekë, avokatë, kamerierë, shërbëtorë,
artistë, etj.
Qasja empirike mbi ekonominë informale
Gjatë një dite qytetari mund të vrejë: në mëngjes shkon në punë, hynë taksi, paguan
shërbimin, nuk furnizohet me kupon fiskal, parase të fillojë punëndëshiron të
gostitet me një kafe, pi kafen e nuk shërbehet me kupon tatimor apo fiskal. Në kohën
e pushimit del në shëtitore të qytetit,shikon në çdokënd që qytetarë të ndryshëm
ofrojnë produktet (shesin cigare, pastrues këpucëve, shitës farave, shitës të librave)
të cilët nuk kanë licencëpër shitje, nuk kanë biznes të regjistruar nuk kanë punëtor
të lajmëruar në organet përkatëse. Orari ipunës kryhet në ora katër. Patjetërduhet
vizituar tregun e gjelbër ku shumë fermer ofrojnë produktet e veta për shitje.
Furnizohem me domate, patate, pemë, pa pranuar faturën apo kuponin tatimor. Në
shtëpi gruaja kishte përgatitur dreken, kishte kryer punët e shtëpisë, punë e cila nuk
kompensohet me para dhe nuk paguan sigurimin social si dhe tatimin përpunën që
kryen dhe nuk llogaritet e punësuar.
Në ekonominë e vendit hasim në shumë biznese te cilat operojnë, por janë të
paregjistruara. Bizneset e regjistruara nuk deklarojnë qarkullimin e tërë,qoftë
prodhues, shërbyes apo tregtar. Bizneset individuale e dominojnë ekonominë
kosovare. Deklarimet e tatimeve, qoftë atĳ qarkullues, qoftë atĳ në fitim devĳojnë
shumë nga realiteti. Shumica e obliguesve tatimorë tentojnë që të shmangin pagesën
e obligimeve tatimore nga mosdĳa apo mosinformimi, apo edhe duke mos vlerësuar
rrezikun apo nënçmuar atë. Ofrojnë produktet të cila kanë dy çmime, njëri çmimshitës
që paguan konsumatori, tjetri çmim i cili raportohet në librat e shitjës dhe në librat
e kontabilitetit.Hartojnë dy parë pasqyra financiare, njërapër menaxhmentin, kurse
tjetra përopinion konkretisht për ATK. Këtë e mundësojnë edhe institucionet tjera
financiare si p.sh. Bankat komerciale ku përdhënien e kredive kërkojnë dy lloje
pasqyrash financiare: atë që paraqitet zyrtarisht dhe pasqyrat financiare reale.
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Shumica e bizneseve përshërbimet e kryera pranojnë para të gatshme në dorë.
Ekonomia gri apo informale më së shumti reflektohet nëpunësim. Kostot e larta të
pagave bëjnë që shumica e punëtorëve mos të lajmërohen se janë nëmarrëdhënie
pune, por të punojnë në të zezë. Në mëngjes sheh turmën e madhe duke nxituar
për të shkuar në punë. Në bisedë e sipër pyesin njeri tjetrin se punëdhënësi i juaj
a ju paguan kontributet sociale, paguan tatimin për të ardhurat e pranuara? Ju
gjatë ditëve të vikendit punoni? Jeni të vetëpunësuar, paguani obligimet tatimore,
kontributet sociale? Gjendja sociale,në të shumtën, detyron të vetëpunësuari t’i
shmangen pagesës së obligimeve tatimore dhe kontributeve sociale. Mbi 90% të
tëpunësuarve në sektorin e bujqësisë punojnë të paregjistruar dhe të palajmëruar në
punë.
Nga të gjitha këto që u tha më lart shtrohet pyetjaçka në tëvërtetështë ekonomia
informale?
Është e vërtetë se të japësh një përkufizim të ekonomisë informale është diçka e
vështirë. Madje jo për shkak të vështirësive rreth mënyrave të matjes, vlerësimit
të përmasave, shtrirjes së këtĳ sektori, por edhe pse autorë të ndryshëm e shikojnë
problemin nga këndvështrime të ndryshme dhe japin përkufizime të përafërta, por
gjithsesi të ndryshme.
Kombet e Bashkuara mendojnë se ekonomia informale është një formë e përhershme
e aktivitetit ekonomik që ndodh paralelisht dhe në korrelacion me ekonominë
formale, si kontribuuese në rritjen ekonomike të përgjithshme.
Ekonomia informale është pjesë e ekonomisë së përgjithshme e cila nuk përfshihet
në produktin bruto kombëtar (BPK) të vendeve, ekonomi e cila nuk paguan taksat
dhe sipas të dhënave statistikore dhe ekspertëve të ndryshëm ekonomia informale
përfshin tre të katërtat e aktivitetit ekonomik në botë.
Në botë nuk ka ende asnjë qëndrim të unifikuar se çka përfshin ekonomia informale.
Banka Botërore, për shembull, punët e brendshme të shtëpisë(gatim, rritjes së
fëmĳëve, punët e shtëpisë)i përjashton nga ekonomia informale dhe një pjesë të
aktivitetit bujqësor (nevojat jetësore nga bujqësia, d.m.th, ushqiminpër nevojat e
tyre, kryesisht në ngastra të vogla dhe kopshte, si dhe punët sezonale në fermat e
mëdhabujqësore).
Ekonomia informale është përcaktuar si aktivitete të paregjistruara ekonomike që
kontribuojnë në produktin e brendshëm bruto (PBB) të vendit (Schneider, 2011, f.
2-3).
Në shkrimin me titull” Mendime të reja mbi ekonominë informale: Lidhshmëria në
mes ekonomisë formale dhe mjedisit rregullator formal” botuar nga KB në vitin
2007,ekonomia informale karakterizohet:
a)
Ekonomia informale është fenomen i përhershëm dhe jo afatshkurtër;
b)
Është një formë e zhvillimit modern kapitalist;
c)
Ekonominë informale nuk duhet shikuar si fenomen të ndarë, por si një
komponent bazë e ekonomisë të përgjithshme;
d)
Ekonomitë formale dhe joformale janë të lidhura në mënyrë dinamike dhe
veprojnë në një hapësirë ekonomike, veprojnë në të njëjtën kohë (Raporti i KB, 2007).
e)
Veprimtaritë të cilat bien në ekonominë informale
Nga sa u tha më sipër ekonomia informale përfshin:
a)
Punët e brendshme të shtëpisë (përgatitja e ushqimit, kujdesit për fëmĳët
dhe të moshuarit, aktivitetet e ndryshme të familjes),
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b)
Prodhimi që nuk i dedikohet tregut (prodhimet bujqësore, blegtorale jo për
shitje),
c)
Shkëmbimi i mallrave pa përfshirjen e parave (mallrave për mallrat),
d)
Operacionet biznisore të vogla, të paregjistruara kryesisht familjare,
vetëpunësimin, punën e papaguar të anëtarëve të familjes si dhe punëtorët sezonalë),
e)
Punën e palajmëruar të punonjësve (për të shmangur taksat dhe kontributet),
e cila përfshin punën shtesë për të punësuarit në ekonominë formale (punët jashtë
orarit apo punën shtesë, punën gjatë festave, punët gjatë ditëve të pushimit etj.)
zakonisht në ndërmarrjet hoteliere, ndërtimore, në bujqësi, shërbimet artizanale etj.
f)
Disa forma të veprimtarisë kriminale (kontrabanda, shitjet në rrugë ligjore të
mallrave industriale pa pagesë të taksave, etj.).
Bashkimi Evropian (BE) dhe ekonomia informale
Bashkimi Evropian për vendet anëtare dhe përçdo vend kandidat për anëtar në
mënyrë eksplicite u ka vënë detyrim që në raportet e tyre mbi BPV të prezantojnë të
dhënat mbi ekonominë informale. Në çdo ekonomi ekziston një pjesë e ekonomisë
e cila nuk u përmbahet rregullave të shtetit. Si në shtetet e zhvilluaraashtu në ato në
zhvillim ekziston ekonomia informale si katalizator i zhvillimit ekonomik, por në
shtetet e zhvilluar është më pak e theksuar krahasuar me shtetet në zhvillim apo në
tranzicion.
Schneider në punimin e tĳ paraqiti të dhënatpër ekonominë informale për 31 vende
të Evropës. Vendet e BE të cilat kanë një ekonomi në zhvillim kanë një përqindje të
lartë të ekonomisë informale në raport me BPV, krahasuar me vendet e zhvilluara,si
p.sh. Bullgaria, Rumania, Kroacia, Turqia, Lituania, Estonia, Malta, Polonia, Greqia,
Sllovenia etj. Shkalla më e lartë e informalitetit ekonomik në fund të vitit 2015 ishte në
Bullgari, ku në fund të vitit 2015, informaliteti ekonomik ishte 30.6% , kurse nivelin
më të ulët të ekonomisë informale e kishte Zvicra me vetëm 6.5% (F. Schneider, 2015
faqe 4-5). Përqindja e ekonomisë informale në fund të viti 2015 në nivel të 31 vendeve
evropiane ishte 18%, apo 0.3% më e ulët se sa në vitin 2014.
Sipas të dhënave statistikore në përgjithësi kemi një rënie të lehtë të ekonomisë
informale në raport me BPV. Shtetet në zhvillim me masat e marra për të luftuar
informalitetin kanë arritur që ta zvogëlojnë shkallën e informalitetit ekonomik.
Shqetësimi vjen nga rritja e ekonomisë informale në vendet e zhvilluara si p.sh.
ekonomia informale në Francë në vitin 2015 u rrit për 1.5% krahasuar me të njëjtën
periudhë të vitit të mëparshëm, pastaj ekonomia informale në Austri u rrit për 0.4%
po ashtu krahasuar me vitin 2014, në Danimarkë ekonomia informale u rrit për 0.8%.
Në vendet më të zhvilluara në botë ekonomia informale ishte: Australi dhe Kanada
10.3%, Japoni 8.4%, Zelandë të Re 8% si dhe në SHBA 5.9% (F. Schneider, 2015 faqe
7). Vlen të theksohet se i vetmi shtet që nuk ka informalitet ekonomik është Hong
Kongu. Shkallët e ulëta tatimore kanë bërë që në këtë shtet mos të ketë evazion fiskal,
mos të ketë ekonomi gri.
Informalitetit në ekonominë e Kosovës
Duhet pranuar se në vendet në zhvillim e ato në tranzicion ekonomia informale jep
një kontribut të konsiderueshëm për rritjen ekonomike, ndonëse duke u shoqëruar
me një numër problemesh, të cilat meritojnë të trajtohen me kujdes nga hartuesit dhe
nga zbatuesit e politikave ekonomike.
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Kosova ështënjë nder vendet që karakterizohet me një fazë transitore mjaft komplekse.
Studimi dhe analiza e informalitetit ekonomik në Kosovë dallon nga vendet e tjera
në tranzicion. Ekonomia e Kosovës ka kaluar neper tri faza zhvillimi, ku secila prej
tyre ka rendësi e vet:
a)
Periudha e viteve 1990-1999
b)
Periudhae vieteve1999-2008
a)
Periudha pas vitit 2008
Që nga heqja e autonomisë së Kosovës më 1990, popullata shqiptare nuk iu bind
ligjeve të Republikës së Serbisë. Në ketë kohë informaliteti ekonomik ishte shumë
i lartë. Punëtoret e dëbuar nga puna, ishin të detyruar që të sigurojnë të ardhura
duke punuar në sektorin privat të pasiguruar, bizneset individuale kishin obligim
ligjor pagesën e taksave që në atë kohë ishin të larta si dhe obligimin moral 3% ndaj
organeve shtetërore kosovare paralele.
Kosova shteti më i ri në Evropë doli nga lufta i shkatërruar ekonomikisht. Fill pas
luftës bashkësia ndërkombëtare vendosi disa masa te përkohshme për të vënë rregull
në ekonominë e shkatërruar. Masat e marra mbështeteshin në rregullore të UNMIKut që ishte mekanizm për zbatim te tyre. Në këtë fazë informaliteti ekonomik ishte
shumë i lartë nga se:
1.
Mungonte infrastruktura ligjore,
2.
Mungonte kuadri profesional për zbatimin e infrastrukturës ligjore,
3.
Tregu i punësishte shumë i varfër,
4.
Ndjenja psikologjike si e bizneseve po ashtu edhe e individëve,
5.
Nënvlerësimi i rrezikut në rast mospagimit të obligimeve tatimore,
6.
Privatizimi i ndërmarrjeve nga AKP,
7.
Qëllimi i çdo subjekti afarist dhe individi ishte pasurimi brenda natës,
8.
Zhvendosjet e mëdha demografike drejt qyteteve të mëdha dhe sidomos
drejt Prishtinës,
9.
Standardi jetësor ishte i ulët,
10.
Mungonin masat sistematike projektuar nga shtetit për të luftuar ekonominë
gri, etj.
Masat e marra nga Qeveria e Kosovës në sistemin fiskal për të luftuar
informalitetin ekonomik
Masat të cilat shteti i Kosovës i ka marrë për reduktimin e ekonomisë informale janë
masat afatgjata, afatmesme dhe operative.
Masat afatgjata realizohen përmes zhvillimit të përgjithshëm të shoqërisë. Shteti
i Kosovës ka hartuar plane strategjike investuese afatgjata për zhvillim ekonomik.
Sa me i lartë të jetë zhvillimi ekonomik i një vendi aq më e ulët do të jetë shkalla e
informalitetit.
Masat afatmesme janë ndryshimet legjislative që shteti i Kosovësi ka bërë që nga
shpallja e pavarësisë, harmonizimi i tyre me vendet e zhvilluara, harmonizimi i tyre
me legjislacionin e BE dhe zbatimi i tyre.
Në afat të shkurtër është irëndësishëm identifikimi i ekonomisë informale,
aktivitetin informal, zhvillimi i një strategjie për të luftuar ekonominë nëntokësore
apo informale, zvogëlimi i tatimeve, kontributeve, përmirësimi i mjedisit biznesor
për bizneset fillestare. Të gjitha subjektet shoqërore do të duhej që menjëherë të
miratojnë programet operative për të luftuar ekonominë informale. Sa u përket masat
represive, është e nevojshme që të intensifikohet kontrolli dhe të forcohen dënimet
për shkelësit e ligjeve, të reformohetadministrata shtetërore, veçanërisht gjyqësori.
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Masat operative për zvogëlimin e informalitetit
Zvogëlimi i taksave dhe kontributeve si masë për zvogëlimin e informalitetit
Me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, Qeveria e Kosovës bëri reforma në politikën
fiskale, hartoi politikat për luftimin e informalitetit, reformoi punët rreth regjistrimit
të bizneseve etj. Reforma më e thellë fiskale u bë në fund të vitit 2008 dhe filloi së
zbatuari me një janar 2009. Reforma u kanalizua në dy drejtime: ulja e shkallës
tatimore dhe zgjerimi i bazës tatimore. Thjeshtësoi skemën e tatimeve, zvogëloi
shkallën e tatimeve direkte (tatimin në të ardhura personale, tatimin në të ardhura
dhe tatimin në fitim të korporatave) sipas shkallëve (tabela nr.1).
Tabela nr. 1 Pasqyra e tatimeve dhe shkallët e tyre sipas periudhave
Llojet e tatimit

Periudha 1999-2008

Tatimi në vlerën e shtuar

15%- shkalla më e lartë 16% -shkalla më e lartë

Periudha 2009-2015

18% - shkalla më e lartë

Periudha nga shtatori 2015

0% - për disa produkte

0% - për disa produkte

8% - shkalla më e ulet

20% në fitim

10% në fitim

10% në fitim

0-960 0% tatim

0-960 0% tatim

960-3000 4% tatim

960-3000 4% tatim

3000-5400 10% tatim

3000-5400 8% tatim

3000-5400 8% tatim

Mbi 5400 20% tatim

Mbi 5400 10% tatim

Mbi 5400 10% tatim

0% - për disa produkte
Tatimi në korporata

Tatimi në të ardhura per- 0-600 0% tatim
sonale, në ardhura, qira,
600-3000 5 % tatim
interes, lojërat e fatit etj

Burimi: Ministria e Financave e Kosovës
Refora e politikës fiskale si masë për luftimin e informalitetit dha rezultate
inkurajuese. Bizneset filluan që punëtoreve t’u paguajnë kontributet, tatimet (
tatimet në të ardhura personale u rritën nga 43.524 mĳë euro ne vitin 2008 në 71.716
mĳë euro në fund të vitit 2015 apo 60.68% më shumë). Numri i të punësuarve të
cilët ishin të lajmëruar në punë nga 218.213 në fund të vitit 2008 arriti në 297.466 të
punësuar në fund të vitit 2015 (Trusti, raporti 2008-2015). Sipas anketës së bërë nga
Agjensioni i Statistikave të Kosovës në vitin 2014, publikuar në qershor 2015,popullsi
në moshë pune në Kosovë janë 1.202.489, prej tyre 600.481 janë meshkuj dhe 602.008
janë femra.Të punësuar në ekonominë e Kosovës gjatë viti 2014 ishin 323.508, prej
tyre 248.224 meshkuj dhe 75.284 femra. Nëse krahasohen të dhënat nga ky raport
dhe të dhënatnga Trusti i Kursimeve Pensionale del se në vitin 2014 kanë qenë të
palajmruar ( në të zezë) 37.594 punëtorë apo 13.05%.
Reforma ndikoi në paraqitjen reale të pasqyrës së së ardhurës që ndikoi në rritjen
e tatimit të inkasuar (në vitin 2008 tatimi i realizuar nga të ardhurat e biznesit ishte
18.752 mĳë euro, kurse në fund të vitit 2015 arritën në 29.059 mĳë euro apo 64.53%).
Shih tabelën nr. 2.
Zvogëlimi i shkallës tatimore te tatimi në fitim i korporatave ndikoi shumë në rritjen
e të hyrave buxhetore, njëkohësisht shumica e bizneseve filluan që bazën e tatimit ta
paraqesin në mënyrë reale (tatimi në fitimi i korporatave ne fund te vitit 2008 ishte
43.521 mĳë euro, kurse në fund të vitit 2015 arriti në 67.653 mĳë euro apo 64.33% më
shumë). Shih tabelën nr.2.
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Tabela nr. 2. Tatimet sipas llojeve dhe sipas viteve në 000 euro
Viti

Tatimi në të Tatimi i korporat- Tatimi TAP1
ardhurat e bi- ave
zneseve individuale

Tvsh2

Tatimi 3

2008

18.752

43.521

43.524

363.783

1.793

2009

20.566

55.355

39.227

406.487

2.906

2010

25.467

51.946

44.232

456.325

1.533

2011

23.517

54.564

55.668

540.924

1.376

2012

25.932

62.681

60.089

548.508

1.631

2013

28.024

63.463

61.336

559.529

1.634

2014

30.945

54.947

67.419

559.722

10.432

2015

29.059

67.653

71.716

610.480

6.362

Burimi: Ministria e Financave, departamenti i thesarit, raportet vjetore 2008-2015
përpunuar nga autorët
Shteti i Kosovës që nga një janari 2009, me udhëzim administrativ, vendosi që çdo
furnizim që kalon shumën mbi 500 euro përmes një fature apo kuponi duhet të paguhet
përmes llogarisë bankare. Në ketë mënyrëzvogëloi, në masë të madhe,pagesën me
para të gatshme, një nder komponentët kryesore të ekonomisë informale.
Si masë tjetër për luftim të informalitetit në fillim të viti 2010 Kosova filloi fiskalizimin
e bizneseve. Në fund të viti 2015 mbi 60% e bizneseve u fiskalizuen.
Si shumë shtete të tjera ashtu edhe Shteti iKosovës si masë për tëzvogëluar
informalitetin ekonomik përdori modulin e amnistisë. Me ligj parashihet falja
e të gjitha borxheve për periudhën 2000-2008, me kusht që të kryhen obligimet e
periudhës 2009-2014 madje vetëm obligimi kryesor pa interes dhe pa gjoba. Ligji
për amnisti hyri në fuqi me një shtator 2015 dhe do të vlejë deri me 1 shtator 2016.
Qëllimi i kësaj mase ishte së pari të mblidhen aq sa është e mundur obligimet që
kishin qytetarët dhe bizneset ndaj ndërmarrjeve publike dhe shtetit, tëkrĳojnë një
klimë sa më të mirëpër zhvillim biznesi dhe t’i lirojnë financat e buxhetit nga mjetet
e painkasuara. Si duket kjo masë shumë pak ka pasur efekt nga se deri më 02.09.2016
sipas deklaratës së ministrit të financave, shumë pak borxhe janë falur, prandaj
shumë pak mjetet janë mbledhë.
Masat represive në luftimin e informalitetit
Një anëtar i House Ways and Means Committee, Andrew Jacobs, e ka përshkruar në
ketë mënyrë evazionin fiskal: “ Nëse ju nuk paguani tatimet tuaja, ju shkoni në burg.
Nëse ju arrini të shmangëni tatimet, ju shkoni në Kongresin e SHBA- ve dhe pastaj,
do të shihni se çfarë mund të bëjnë ata për ju”( H. S. Rosen, 2003, faqe 445).
Funksionimi i ekonomisë kosovare mbështet në ligje dhe norma shtetërore.
Mosrespektimi i tyre krĳon informalitet ekonomik, evazion fiskal, moskonkurrencë
të mirëfilltë. Për zbatimin e ligjeve, rregulloreve, udhëzimeve shteti formon organet e
_____________________________
1
2
3

Tatimi në të ardhura personale
Tatimi në vlerën e shtuar
Tatimi në interes, disidentë, qira, lojërat e fatit
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veta të cilat do të merrenin me zbatimin e rregullave ekonomike. Në Kosovë ekzistojnë
organe të ndryshme që mbledhin tatimet apo të hyrat publike për funksionimin e
shtetit. Organet e tilla janë formuar në nivel qendror dhe lokal. Përgjegjësia më e
madhe bie në Administratën Tatimore të Kosovës, Doganën e Kosovës. Sipas ligjit
ATK mbledh detyrimet tatimore duke zbatuar masa represive të parapara me ligj
për ata që:
a)
Paguajnë tatim më pak se sa ka pasur obligim,
b)
Përbiznese dhe individë tëcilët zhvillojnë aktivitetin e tyre të paregjistruar,
c)
Përbiznese tëcilat nuk lëshojnëkuponë tatimor,
d)
Për biznese të cilat mbajnë punëtorë në të zezë, apo nuk paguajnë kontribute
sociale dhe tatime,
e)
Përbiznese që kontrabandojnë mallra.
Masat ndëshkuese janë shumë të larta. P.sh. përshmangietatimi ndëshkimet janë
nga 25% të shumëssë tatimit të padeklaruar deri në 100% në rast se konstatohet se
evazioni tatimor ështëbërë në mënyrë të qëllimshme.
Për mospajisje me arkë fiskale biznesi mund të gjobitet 1000 euro, për moslëshim të
kuponit fiskal nga 125 euro deri në 1000 euro.
Nëse inspektorati i punës gjen punëtorëtëcilët janë te palajmëruar, që punojnë në të
zezë shqiptohet dënimi 1100 euro për punëtor.
Përçdo vonesë të pagese së tatimeve dhe kontributeve llogaritet interesi në nivelin e
interesit bankar.
Konkluzione
Ekonomia kosovare është në fazën e tranzicionit.Shkalla e informalitetit krahasuar
me vendet e tjera në zhvillim është shumë e lartë, por me tendencë rënie. Shteti i
Kosovës duhet të hartojë programe strategjike për të luftuar informalitetin.
Programet duhet të orientohen në zhvillimin ekonomik, në krĳimin e vendeve të reja
pune, përmirësimin e gjendjes sociale, krĳimin e kushteve për zhvillim të aktiviteteve
për bizneset aktuale dhe për bizneset e reja.
Politikat fiskale momentalisht janë duke u realizuar sipas politikave të planifikuara
nga shteti i Kosovës. Politikat fiskale në Kosovë mbështen shumë në parime sociale,
parime të cilat nuk garantojnë një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.
Kosova ka shkallën më të ulët tatimore në rajon. Mund të thuhet se shkallët tatimore
nuk janë shkaktar i informalitetit ekonomik në Kosovë.
Eficenca tatimore luan një rol të rëndësishëm në zvogëlimin e shkallës së ekonomisë
informale. Organetpërkatëseshtetërore kanë krĳuar program informimi për politikat
fiskale përmes fletëpalosjeve, trajnimeve, seminareve, lehtësirave në deklarime dhe
pagime të tatimeve.
Forcimi i institucioneve, rritë besimin publik, mbeten rrugët më të sigurta për një
zgjerim të formalizmit të ekonomisë dhe zvogëlim konstant të sektorit informal të
saj.
Lufta ndaj korrupsionit, e kuptuar si forcim dhe konsolidim i institucioneve të
shtetit, si rritje e ndërgjegjes qytetare dhe e përgjegjshmërisë individuale, si forcim
dhe modernizim i administratës publike mbeten premisa që ekonomia informale të
vĳë gradualisht duke u zvogëluar.
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Përdorimi i internetit në klasat e frëngjishtes (Rasti i shkollave të mesme të
qytetit të Elbasanit, në Shqipëri)
Dr. Leonarda Myslihaka
Univesiteti “Aleksandër Xhuvani”
Elbasan, Albania
Abstrakt
Që prej shfaqjes së tĳ, interneti përdoret pothuajse në të gjitha fushat duke u bërë i
domosdoshëm në jetën tonë. Në fakt aktualisht ai ka zënë një vend të rëndësishëm në jetën
e gjithsecilit prej nesh. Në këtë këndvështrim interneti është bërë një mjet gjithnjë e më i
pranishëm edhe në fushën e edukimit, e sidomos në mësimdhënien/mësimnxënien e gjuhëve
të huaja por edhe në njohjen e kulturave të vëndeve të ndryshme sepse interneti është tashmë
mjeti botëror që na bashkon të gjithëve. Në mësimdhënien/mësimnxënien e gjuhëve të huaja,
interneti është mjeti që të mundëson të gjesh lehtësisht dokumente e materiale të ndryshme
nga e gjithë bota.Interneti ndër të tjera është i shpejtë.Është mjeti i kërkimit më i shpejtë në
gjetjen dhe shpërndarjen e informacioneve.Po ashtu Interneti është një mjet komunikimi, që
mundëson shkëmbimin e opinioneve dhe gjetjen e përgjigjeve të kërkuara.Këto dhe disa
karakteristika të tjera të tĳ, shpjegojnë arsyen se pse internet shihet sot, gjithnjë e më shumë,
si një vlerë e shtuar në procesin mësimor. Në këtë artikull janë trajtuar disa çështje thelbësore
që lidhen me pyetjet e mëposhtme:
Si ti përdorim burimet e gjetura në internet në mësimdhënien/mësimnxënien e gjuhëve të
huaja?
Cilat janë rregullat për përdorimin me sukses të internetit në klasë?
Në cilat aktivitete përdoret aktualisht interneti nga mësuesit e gjuhëve të huaja në shkollat e
mesme në qytetin e Elbasanit?
Cilat janë aspektet komplekse të formimit të mësuesve në këtë drejtim?
Po ashtu është realizuar edhe një pyetësor me mësues të gjuhëve të huaja të shkollave të
mesme të Elbasanit në Shqipëri, konkretisht me mësues të frëngjishtes.
Fjalët Kyçe: Internet, mësimdhënie, formim, rregullat e përdorimit, aktivitete.

Hyrje
“Epoka e Internetit” apo “Epoka e Informacionit”, janë termat të cilat përdoren sot
duke j’iu referuar epokës aktuale të karakterizuar nga aftësia e individëve për të
shkëmbyer lirshëm informacionin, për të komunikuar dhe për të marrë lehtësisht
njohuri që do të ishin të pamundura të rrokeshin më parë. Epoka e Internetit lidhet
me konceptin e revolucionit dixhital.Epoka në fjalë fillon me krĳimin e kompjuterit
personal në vitet ‘70, arrin një pikë kulminante me internetin në fillim të viteve ‘90
dhe, së fundi, aktualizohet me adoptimin e kësaj teknologjie nga publiku i gjerë në
gjithë botën.
Interneti tashmë është pjesë e jetës tonë të përditshme.Edhe në fushën e mësimdhënies
e të mësimnxënies, gjithmonë e më shumë sot shihet një interes i veçantë për
integrimin dhe përdorimin e tĳ, sidomos në klasat e gjuhëve të huaja, e veçanërisht
në mësimdhënien/mësimnxënien e frëngjishtes si gjuhë e huaj.
Për këtë arsye në këtë artikull kemi paraqitur një panoramë përmbledhëse mbi teoritë
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e të nxënit të gjuhëve të huaja dhe rolit të internetit. Dhe po ashtu i jemi përgjigjur
disa pyetjeve thelbësore të ngritura si: Si ti përdorim burimet e gjetura në internet në
mësimdhënien/mësimnxënien e gjuhëve të huaja? Cilat janë rregullat për përdorimin
me sukses të internetit në klasë?Në cilat aktivitete përdoret aktualisht interneti nga
mësuesit e gjuhëve të huaja në shkollat e mesme në qytetin e Elbasanit?Cilat janë
aspektet komplekse të formimit të mësuesve në këtë drejtim?Për këtë janë plotësuar
disa pyetësorë nga mësuesit e shkollave të mesme të qytetit të Elbasanit, e më
konkretisht nga mësues të gjuhës frënge.
Në shoqërinë shqiptare përdorimi i internetit në kontekstin e mësimdhënies/
mësimnxënies së gjuhëve të huaja, përbën ende një sfidë.Ndërkaq, tek mësuesit
tanë është konstatuar një mungesë formimi në drejtim të zotërimit të kompetencës
teknologjike, ndaj shihet e nevojshmeqë të organizohen trajnime dhe formime të
vazhdueshme.
1. Teoritë e të nxënit të gjuhëve të huaja dhe roli i interneti
Diskutimet mbi internetin nuk do të ishin të plota pa një vështrim të përgjithshëm
mbi teoritë e të nxënit të gjuhës së huaj. Në literaturën bashkëkohore mbi të nxënët e
gjuhës së huaj shtjellohen dy kahe të ndryshme modelesh jo krejt pa lidhje me njëritjetrin. Njëri është modeli psikolinguistik dhe tjetri modeli sociolinguistik.
Qasja psikolinguistikebazohet tek teoria ineiste e Chomsky-t (1986) mbi natyrën
e gjuhës, e cila ka revolucionarizuar fushën e gjuhësisë me postulatin e famshëm
“fëmĳët lindin me predispozitën për të mësuar gjuhë, duke qenë të pajisur me një
mekanizëm të posaçëm mendor për përvetësimin e gjuhës. Duke u ekspozuar ndaj
një input-i të pasur gjuhësor të karakterizuar nga përdorimi si duhet i fjalive të
mirëformuara prej folësve amtarë, fëmĳa zhvillon gjithë strukturat e tjera specifike
gjuhësore”. Performanca gjuhësore, sipas Chomsky-t, është një veprimtari e drejtuar
nga rregulla që gjenerohen nga kompetenca gjuhësore ose nga struktura e brendshme
gramatikore e folësit. Idetë çomskiane u përqafuan nga Stephen Krashen (1985)
dhe u përshtatën prej tĳ për të shpjeguar procesin e të nxënit të gjuhës së huaj
në formën e një modeli të ri të njohur si Modeli Natyror i të Nxënit. Ky model, i
mbështetur në disa hipoteza, hedh dritë mbi rolin e input-it të kuptueshëm si kusht
i domosdoshëm për të nxënët e gjuhës. Sipas tĳ,input-i duhet të jetë sfidues për
nxënësin por të mos i tejkalojë mundësitë njohëse të tĳ. Mbështetur tek koncepti i
Chomsky-t mbi kompetencën e performancën, Krashen-i dallon qartë dy procese të
ndryshme, atë të përvetësimit i cilësuar si proces i pandërgjegjshëm dhe të nxënët,
proces që aktualizohet në përpjekjet e ndërgjegjshme e të qëllimshme për të nxënë
format gjuhësore, duke vënë theksin mbi pamundësinë e kalimit nga të nxënët tek
përvetësimi.
Sipas qasjes psikolinguistike qëllimi i vërtetë i përvetësimit promovohet më së miri
nga një mjedis komunikativ i pasur në input të kuptueshëm. Prania e këtĳ input-i,
vënia e theksit tek komunikimi dhe atmosfera e ngrohtë në klasë ulin filtrin afektiv
dhe nxitin nxënien e gjuhës së huaj. Megjithatë, edhe pse një qasje komunikative ndaj
të nxënit të gjuhës dhe me një ndikim të gjerë në fushën e mësimdhënies, studiuesit
mendojnë se kjo teori vendos një ngarkesë të madhe mbi mësuesin, pra, mbetemi
në kushtet e një mësimdhënieje me në qendër mësuesin. Vetëm kur nxënësi arrin
ta dallojë njësinë e input-it e ta ruajë atë në kujtesën afatshkurtër, ai brendësohet e
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kështu mund të shfrytëzohet për të ristrukturuar ndërgjuhën (E.Tarone, 2001: 475481).Kjo do të thotë që nxënësi duhet të zhvillojë ndërgjegjësimin metagjuhësor
për të mundësuar ndryshimin.Kërkimet dhe zbatimet e sotme e kanë zhvendosur
fokusin teorik duke sfiduar modelin natyror të Krashen-it në mbështetje të modelit
sociolinguistik ndërveprues, i cili thekson, në radhë të parë, aspektin shoqëror të
gjuhës dhe zbulimin e pengesave gjuhësore në procesin e komunikimit, duke e
orientuar mësimdhënien e gjuhëve të huaja drejt njëmësimdhënie kompetencash.
Siç kuptohet edhe prej vetë termit emërtues, parimi themelor i qasjes ndëraksioniste
është se gjuha e huaj mësohet më mirë përmes ndërveprimit shoqëror1.
Ndryshe nga Modeli Natyror i Krashen-it, këndvështrimi ndëraksionist mbështetet
në mësimdhënien me karakter eksplicit, pra, jo të izoluar brenda veprimtarisë
njohëse të individit. Kjo risi shënon një ndryshim të dukshëm në qëndrimin ndaj
teknologjive të informacionit në përgjithësi, e internetit në veçanti, si një mjet i
pazëvendësueshëm për të nxitur e zhvilluar mësimdhënien e kësaj forme.Studimet
tregojnë se individët kanë prirje të ndërveprojnë me kompjuterin në një mënyrë
thelbësisht shoqërore, njëlloj si me ndërveprimet e tyre në jetën reale. Prirja njerëzore
për ta parë teknologjinë si një lloj ndihmuesi personal me të cilin bashkëpunohet për
arritjen e një qëllimi, e rrit potencialin e internetit për të mbështetur procesin e të
nxënit të gjuhës së huaj(Robert J.Blake,18-21).Pikëpamja ndëraksioniste gjen shprehje
në një sërë modelesh të ndryshme bazë për shtjellimin e të cilave ka shërbyer teoria
sociokulturore e Lev Vygotsky-t (1962).Sipas modelit të Vygotsky-t zhvillimi njohës,
pra, edhe të nxënët e gjuhës së huaj, e kanë zanafillën në ndërveprimin shoqëror.
2. Si ti përdorim burimet e gjetura në internet në mësimdhënien/mësimnxënien e
gjuhëve të huaja?
Të kërkuarit në internet varet nga identiteti dhe objektivi i kërkimit të vetë kërkuesit.
Përsa i përket mësuesit, kërkimi i tĳ mund të konsistojë në:
- përgatitjen e orëve mësimore me këto burime (për shembull: të gjejë ushtrime me
shkrim apo me gojë; të gjejë dokumente autentike, duke përfshirë edhe ato audio,
vizive dhe video për përdorim pedagogjik; ide për aktivitete pedagogjike, etj.);
- të përdorë sit-et e internetit në klasë (të shpjegojë natyrën e një sit-i, të bëjë një
demostrim të një apo dy sit-eve në klasë, të marrë opinionin e nxënësve pas përdorimit
të një sit-i, t’i kërkojë vetë nxënësve që të gjejnë maksimumin e sit-eve për trajtimin e
një çështjeje të caktuar, etj.);
- të kryejë shkëmbime me mësues të tjerë në planin pedagogjik.
Ndërsa kur mësuesi e përdor internetin për qëllimet e veta, për kërkim shkencor
akademik, atëherë aplikimi konsiston në:
- gjetjen e mjeteve për qëllime të kërkimit shkencor;
- gjetjen e informacioneve të nevojshme për formimin e tĳ të vazhdueshëm.
Përsa i përket nxënësit, kërkimi i tĳ mund të konsistojë në:
- Përgatitjen e detyrave me gojë ose me shkrim falë burimeve të gjetura në internet
(dokumente autentike, ku përfshihen edhe vizatimet, materialet zanore, imazhet
Monica Stella Cardenas Claros, “Psycho-linguistic and socio-cultural approaches to language learning: A
never-ending debate”.
1
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dhe videot etj.);
- Të gjeje përgjigjet e ushtrimeve apo detyrave të shtëpisë;
- Të gjeje informacione shtesë për studimet e tĳ;
- Të kryejë shkëmbime linguistike me shkrim ose me gojë me folës amtarë, në
rastin tonë me francezë.
Zgjedhja e materialeve apo dokumenteve (Tony Erben, Ruth Ban & Martha Castañeda,
2009:80)ka një rëndësi të veçantë në mësimdhënien/ mësimnxënien e gjuhëve të
huaja. Zhvillimin më cilësor të kompetencave gjuhësore e kulturore e lehtëson vënia
në dispozicion të nxënësve e materialeve autentike e krĳimit të burimeve origjinale.
Burimet e internetit mendohet se përbëjnë një vlerë të shtuar, por duhet të jemi të
vetëdĳshëm të krĳojmë detyra e të zgjedhim materiale në përputhje me nivelin e
nxënësit, interesat e moshës dhe shkathtësitë kompjuterike të tyre.
Strategjitë konkrete që duhet të shoqërojnë përdorimin e internetit në klasat
frëngjishtes
Të mësuarit autonom përbën një strategji që e sheh nxënësin si individ i cili merr
përgjegjësitë mbi procesin e të nxënit.Kjo ndihmon nxënësit të zhvillojnë botëkuptimin,
shkathtësinë dhe lirinë në të folur, veçori këto që do ti udhëheqin ata drejt një nxënie
të pavarur2. Për arsye se teknologjia ndryshon me ritme kaq të shpejta, të nxënët nuk
është më qëllim i një çasti të dhënë, por një proces i vazhdueshëm gjatë gjithë jetës.
Për këtë nxënësve nuk u kërkohet të zhvillojnë strategjitë e të mësuarit autonom të
nevojshme për t’iu përshtatur risive teknologjike dhe situatave të reja.
Të mësuarit në bashkëpunim (B. Musai, 2003: 167 – 196) : Në klasë ai karakterizohet
nga puna në grupe të vogla prej tre apo katër vetësh, përqëndrimi në detyrat që
duhen kryer, bashkëpunimi dhe komunikimi sistematik brenda grupit, marrja e
përgjegjësive individuale për të mësuar si dhe drejtimi i përbashkët i të nxënit si
rezultat i kompaktësisë së grupit. Të nxënët bashkëpunues përmirëson të kuptuarit
e përmbajtjes, përforcon shprehitë shoqërore aq të rëndësishme në nxënien e gjuhës
së huaj, nxit aftësitë vendimmarrëse të nxënësit, etj.Në epokën e internetit aftësia për
të bashkëpunuar me partnerë të tjerë brenda klasës, shkollës apo jashtë saj në forume
globale është e qenësishme për suksesin, ndajnxënësit nuk mund ta përdorin drejt
internetin, nëse nuk kanë fituar ende shprehitë komunikuese e të punës në grup.
Të nxënët ndërkulturor: Suksesi në shoqërinë e sotme globale varet në një masë të
madhe nga aftësia për të komunikuar efektivisht me njerëz nga kultura të ndryshme
dhe nga interpretimi i informacionit prej kontekstesh të ndryshme kulturore. Procesi
i të nxënit të gjuhës së huaj, kështu, nënkupton njëkohësisht edhe përvetësim të
kulturës së vendit ku flitet gjuha.
Të nxënët kritik: Shkalla e gjerë e informacionit të disponueshëm mbi internetin do të
thotë që të nxënët kritik dhe ai i bazuar në kompetenca kanë fituar një rëndësi edhe
më të madhe. Në këtë kuadër mësuesit duhet t’i ndihmojmë nxënësit të mendojnë
në mënyrë kritike, duke analizuar këndvështrimin dhe pikësynimet e site-eve
individuale, etj.
Të nxënët aktiv dhe krĳues: Aftësitë e synuara nuk fitohen në mënyrë të rastësishme,
por në një mjedis të nxëni ndërveprues, ku nxënësi shqyrton informacionin,
integron njohuritë e marra dhe zhvillon alternativa krĳuese përmes veprimit dhe
bashkëveprimit në procesin e të nxënit.
2
David Little, “Learner Autonomy and Second Language Learning”.http://www.llas.ac.uk/resources/
gpg/1409.
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3. Cilat janë rregullat për përdorimin me sukses të internetit në klasë?
Gjithnjë e më shumë mësuesit tundohen nga interneti, duke e parë atë si një mjet
që të ofron mundësi të shumta eksplorimi pedagogjike qoftë për përgatitjen e orëve
mësimore, për përdorimin në klasën e gjuhëve të huaja apo edhe për të mësuarit
autonom. Por përdorimi i internetit në klasën e frëngjishtes si gjuhë e huaj, përbën
avantazh vetëm kur kontribuon në zhvillimin e kompetencës së komunikimit të
nxënësit. Të përdorësh internetin nuk do të thotë të lexosh ekranin nga një qoshe
e klasës. Ndaj për përdorimin me sukses të internetit në klasë kemi paraqitur disa
rregulla që mësuesit duhet të kenë në vëmendjen e tyre:
Rregulli i parë: Përdoreni internetin për të zhvilluar të katër kompetencat.
Eksplorimi pedagogjik më evident i sit-eve të internetit është konsultimi i tyre nga
nxënësit me qëllim kërkimin e informacioneve.Në këtë mënyrë nxënësit realizojnë
një aktivitet “leximi” selektiv ose global.Nuk duhet të harrojmë se ekzistojnë shumë
sit-e interneti me dokumente audio-vizuale që mundësojnë aktivitete të të kuptuarit
gojor.Po ashtu disa stacione radio dhe televizioni disponojnë dhe trasmetojnë
programe që trajtojnë tema aktuale në gjuhën frënge.Të shprehurit me shkrim
gjithashtu mund të zhvillohet nëpërmjet web-it.Këtu përfshihen edhe forumet ku
nxënësit mund të shkëmbejnë opinionet e tyre, të shkruajnë mesazhe etj.
Rregulli i dytë: Integrimi i internetit në aktivitetet e mësimnxënies.
Aktivitetet e kërkimit të informacionit dhe të të lexuarit në internet nuk janë të veçuara.
Ato kanë më shumë vlerë nese ndiqen nga aktivitete të tjera të të shprehurit gojor
dhe të shkruarit, që mundësojnë krĳimin e kontekstit të nevojshëm për realizimin e
objektivit.Tërësia e aktiviteteve ka si qëllim zhvillimin e njohurive dhe kompetencave
linguistike, sociolinguistike, diskursive, referenciale dhe sociokulturore.
Rregulli i tretë: Rritja e përfshirjes së nxënësve
Interneti është një medium shumë i rëndësishëm për mësuesit, profesorët dhe nxënësit
për arsye të pasurisë së dokumenteve autentike dhe aktuale që ofron.Falë internetit,
bota frankofone ka hyrë tashmë në klasat e gjuhës frënge duke e bërë frëngjishten një
gjuhë të komunikimit kontemporan.Pra, natyra e mediumit kontribuon gjerësisht në
motivimin e nxënësve dhe mësuesve. Ndaj, ne mund ta rrisim përfshirjen e nxënësve
në aktivitetet e klasës nëpërmjet internetit duke vëzhguar disa parime pedagogjike
të thjeshta.
Rregulli i katërt: Rritja e komunikimit midis nxënësve
Sikurse e kemi përmendur edhe më herët, të punosh në klasë me internet, nuk do
të thotë të thjesht të lexosh në ekran.Përdorimi i këtĳ mjeti në orët mësimore është
i dobishëm vetëm nësefavorizon zhvillimin e kompetencave të komunikimit të
nxënësve në mësimin e gjuhës frënge si gjuhë e huaj. Për këtë duhet të kemi parasysh
disa parime që lidhen me: defiçitin e informacionit (kur psh. Shoku ynë nuk i ka
degjuar lajmet dhe ne ja përcjellim atĳ duke i bërë një rezyme, në këtë rast ka një
nevojë reale për komunikim dhe këtu merr kuptim ndërveprimi. Nëse ne duam që
nxënësit të motivohen dhe të komunikojnë).Së dyti, për të rritur ndërveprimin midis
nxënësve, është e nevojshme të organizojmë punë në grupe.Së treti duhet të kemi
parasysh një limit kohor të kërkimit të informacionit në internet, pra nuk duhet ta
egzagjerojmë apo ta teprojmë.
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Rregulli i pestë:Përshtatja e detyrës me nivelin e nxënësit
Interneti është një mjet i eksplorueshëm edhe nga fillestarët.Kjo varet nga detyra
që ju i jepni nxënësve. Është detyra e caktuar që përbën vështirësi për nxënësit më
shumë sesa dokumentet e përzgjedhura në internet, edhe pse disa dokumente
janë gjithashtu më kompleksë se të tjerat. Ndaj shpesh ato shoqërohen nga fisha
pedagogjike sipas niveleve dhe shkallës së vështirësisë A1-A2, B1-B2, C1-C2.
Rregulli i gjashtë: Eksplorimi i dimensionit visual të mjetit
Fotot, imazhet, ilustrimet, videot dhe animimet janë indicie që kontribuojnë në
dhënien e kuptimit të tekstit të shkruar në ekran. Ndryshe nga mediat e tjera, site-t
e internetit ofrojnë gjithnjë tri kanale plotësuese në aksesin e të kuptuarit: imazhe,
tekst të shkruar dhe koment gojor. Të kuptuarit është më e thjeshtë pasi nxënësit
mund të përdorin strategjitë e konpensimit nëse ata nuk kuptojnë tekstin e shkruar
apo oral.Në fakt, të gjithë nxënësit janë të aftë të marrin një informacion nga imazhet
me kusht që pyetjet e drejtuara të jenë mjaftueshëm të hapura.
Rregulli i shtatë: Parashikimi i detyrave shtesë për nxënësit e shpejtë apo të shkathët
Këtu përfshihet parimi i diferencimit. Fleksibiliteti i përdorimit të mjetit i bën më pak
të vështira diferencat e ritmit të punës për nxënësit si dhe për mësuesit, të cilët do ta
kenë më të lehtë menaxhimin e klasës, duke parashikuar detyra shtesë për nxënësit
që kanë njohuri më të mira të frëngjishtes.
Rregulli i tetë: Ruajtja e sit-eve të preferuara në një CD-rom ose USB
Shpesh mësuesit e kanë të vështirë të gjejnë në moment materialet e përzgjedhura në
internet ndaj për mësuesit të cilët dëshirojnë të ruajnë informacionet apo site-t dhe ti
eksplorojnë ato në klasë nevojitet ti ruajnë ato në një CD-rom ose në USB.
Rregulli i nëntë: Verifikimi i cilësisë së informacionit
Sikurse dihet, cilësia e disa sit-eve lë për të dëshiruar, kjo për arsyen e thjeshtë se
gjithkush mund të realizoje sitin e tĳ personal dhe nuk ka asnjë kontroll cilësie. Ndaj
duhet të jeni vigjilentë në përzgjedhjen e sit-eve duke i dhënë më shumë rëndësi siteve zyrtare.
Rregulli i dhjetë: Merni kënaqësi nga mësimdhënia me internet
Gjithnjë flasim për motivimin e nxënësvepor harrojmë të flasim për motivimin e
mësuesve.Pjesa më e madhe e mësuesve janë kreativë dhe të tejmbushur me njohuri.
Puna me Internet dhe në përgjithësi me dokumente autentike aktuale, i mundëson
atyre gjithashtu të vazhdojnë të mësojnë bashkë me nxënësit e tyre, dhe të qëndrojnë
të motivuar në ushtrimin e profesionit të tyre.
4. Në cilat aktivitete përdoret aktualisht interneti nga mësuesit e gjuhëve të
huaja në shkollat e mesme në qyetin e Elbasanit?
Është shumë e vështirë të dimë se çfarë bëjnë ekzaktësisht mësuesit në klasat e tyre kur
thonë se përdorin kompjuterat e lidhur me internet për aktivitetet që kanë për qëllim
të mësuarit e frëngjishtes.Ndërkaq, nga vëzhgimet dhe plotësimet e pyetësorëve nga
mësuesit në shkollat e mesme të qytetit të Elbasanit, mundëm të krĳonim një ide të
përgjithshme për tipet e ndryshme të përdorimit të kompjuterave me internet në
klasë.Konkretisht janë shtatë tipe aktivitetesh që zhvillohen me kompjutera të lidhur
me internet. Ato i kemi paraqitur në tabelën e mëposhtme:
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Tabela 1: tipet e aktiviteteve
Kompjuteri i lidhur me internet përdoret për këto aktivitete nga mësuesit:
Eksplorimi dhe përgatitja e materialeve mësimore.

73%

Për trajnimin individual në një disciplinë të caktuar.
Konkretisht në frëgjisht.

67%

Për të eksploruar tekste në gjuhë të huaj, ose për krijimin e
ditareve.

64%

Për të krijuar programe në gjuhën frënge.

41%

Për të luajtur.

40%

Për të organizuar ose kërkuar informacione (grumbullimi i
të dhënave, fisha etj.).

23%

Për të komunikuar me nxënësit on-line.

16%

Sipas shifrave vërehet qartë se “Eksplorimi dhe përgatitja e materialeve mësimore”,
“Për trajnimin individual në një disciplinë të caktuar.Konkretisht në frëgjisht” dhe “Për të
eksploruar tekste në gjuhë të huaj, ose për krĳimin e ditareve”, përbën thelbin e detyrave
apo aktiviteteve që mësuesit kryejnë në fushën e mësimdhënies së frëngjishtes.
5. Cilat janë aspektet komplekse të formimit të mësuesve në këtë drejtim?
Askush nuk e di në të vërtetë në ç’masë e përdorin njerëzit sot internetin, kjo pasi
shifrat e publikuara në media janë produkt i vëzhgimeve të lokalizuara në kohë
e hapësirë dhe shpesh janëedhe thjesht hamendësime3.Kështu, mjaft studime
vënë theksin mbi frymën mosbesuese të një mase mësuesish në botë ndaj rolit të
teknologjisë në fjalë dhe mungesës së vullnetit për t’i depërtuar thellë këtĳ nocioni
në mësimdhënien e gjuhëve të huaja (Robert J.Blake, 8-14). Kështu, mjaft njerëz kanë
frikë nga teknologjia e re, kjo kryesisht sepse e njohin pak ose aspak, aq sa me praninë
në rritje të internetit është dëgjuar të përdoret termi teknofob për t’iu referuar atyre
që janë mosbesues ndaj zhvillimeve të reja. Për këtë grup jo të pakët mësuesish,
ndër ta edhe mjaft mësues të suksesshëm, roli dhe vendi i teknologjisë dhe sidomos
i internetit shpesh keqkonceptohet duke u parë si një metodologji e paintegruar në
procesin e mësimdhënies së gjuhës së huaj dhe, si e tillë, kundërshtohet menjëherë.
Shqetësimet e ngritura gjatë plotësimit të pyetësorëve dhe vëzhgimeve në shkollat
e mesme të qytetit të Elbasanit, shtrojnë para institucioneve arsimore kërkesën për
t’u ardhur në ndihmë mësuesve në përballimin e ndryshimeve që sjell aplikimi i
internetit në praktikën profesionale. Me interes të veçantë është çështja e natyrës
së trajnimit të mësuesve lidhur me përdorimin efikas të internetit në mësimdhënie.
Që nismat për trajnime të rezultojnë të suksesshme, ato duhet të kenë në thelb
karakter didaktik dhe pedagogjik, që do të thotë se ato nuk mund ta shmangin apo
të mos marrin në considerate lidhjen midis teknologjisë dhe kurrikulës së lëndës,
përkundrazi, duhet të bazohen tek kjo lidhje. Kështu, për shembull, nëse një mësues
nuk ka pasur përvojë pune me faqe web-i në të shkuarën dhe ka vendosur të krĳojë
për herë të parë një të tillë për kursin e vet, ndjekja e modeleve se si janë përdorur
këto mjete nga mësues të tjerë gjatë punës me nxënësit do të ishte mjaft e dobishme
për të dhe procesin. Mësuesit përfitojnë mjaft jo vetëm nga shembujt vizivë por edhe
duke dëgjuar nëpër biseda të ndryshme rreth përvojave të kolegëve të tyre.
3

David Crystal, “Interpreting Inter Language”. http://www.davidcrystal.com/DC_articles/Internet8.pdf
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Konkluzione
Përdorimi i internetit përligjet në literaturën pedagogjike përmes një sërë argumentash.
Së pari, teknologjia u siguron mësuesve dhe nxënësve një mori burimesh të vlefshme
dokumentesh autentike, të cilat jo vetëm nuk do të ishin lehtësisht të gjendshme, por
edhe në rastin më të mirë, do të kushtonin shumë më tepër. Së dyti, rrjeti internetit
u ka çelur rrugë mundësive për komunikim e lidhje të reja mes njerëzve kudo që
ndodhen në botë si dhe ndërveprimit më të lirshëm e të vazhdueshëm mes mësuesve
e nxënësve.Si nxitës i zhvillimit të shprehive gjuhësore, për më tepër, interneti
kontribon në promovimin e aftësive komunikative në të gjitha drejtimet.Ndaj,
mësimdhënia e gjuhës së huaj, e veçanërisht e frëngjishtes si gjuhë e huaj, përmes
internetit në klasë e përtej saj i njeh nxënësit edhe me kontekstin kulturor ku flitet
gjuha e huaj, duke u mundësuar atyre të shohin gjuhën dhe kulturën si dy anë të të
njëjtit realitet. Zbatimii teknologjisë së internetit në gjuhën e huaj shoqërohen jo në
pak raste me debate duke nxitur një frymë skeptike në radhët e shumë mësuesve. Ky
mosbesim shpjegohet shpesh me pengesat financiare për ngritjen e infrastrukturës së
rrjetit apo për realizimin e trajnimeve me mësues apo me avaritë e ndryshme teknike
që mund të pengojnë procesin e mësimdhënies. Në një masë të madhe ndikojnë
negativisht edhe dyshimet lidhur me përmbajtjen e informacionit që sigurohet në
internet, kërkime të cilat shpesh për mungesë profesionalizmit dhe seriozitetit të
sit-eve, mund të rezultojnë zhgënjyese.
Së fundi, tek frika dhe mosbesimi për përdorimin e internetitnë klasa shihet
vështirësia për reformimin tërësor të kontekstit pedagogjik të mësimdhënies, duke
filluar që nga konceptimi i ri i klasës nga një mjedis tradicional në një mjedis të
modernizuar, i roleve të reja të mësuesit si organizator e lehtësues i procesit mësimor
dhe të nxënësve si krĳues autonomë.
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The right to respect private life
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Abstract
The right to a private life is closely related to and influenced by the concepts of privacy,
individual autonomy, dignity, individuality and integrity. The notion of private life is much
wider than that of privacy. It includes a range within which each individual can develop
his personality freely compared to others, as well as with the outside world. Over the years,
the notion of privacy is applied in diﬀerent situations. This notion includes that of bearing
a name, protecting the image or reputation, awareness of family background, physical and
moral integrity, sexual identity, social life, sexual orientation, environmental health, selfdetermination and personal autonomy, protection from search and seizure and privacy of
telephone conversations. Referring to its jurisdiction, the Ombudsman has a range of action
that protects and guarantees the right to private and family life by unlawful and improper
public administration and thirds parties acting on their behalf.Personal and inner world
of the individual, his life as spiritual, material, intellectual and cultural heritage are the
only personal property that relates directly to the individual and his property are eternal.
Preservation of human dignity has been and continues to be the main issue of individual, state
and society in general. In the construction of this dignity undoubtedly it has an important role
also individual privacy. Respect for private and family life as a basic human right, is strongly
aﬃrmed in modern times. It represents an important concept, given the law, perhaps the most
diﬃcult to define from all other rights.
Keywords: European Convention of Human Rights, The European Court of Justice, private
life, legal protection, personal data.

Introduction
The right of a private life is aﬃrmed in the Constitution. This right includes the
guarantee given to the individual to disclose his personal information when he
wants, and the protection of such data. Any person who claims that his rights,
freedoms and interests to personal data has the right to complain or notify the
Commissioner for Data Protection and request his intervention to put in place the
infringement. Commissioner for Freedom of Information and Protection of Personal
Data is an independent supervisory authority and it is clearly mentioned in Articles
29-38 of the Law no. 9887, dated 10/03/2008 “On protection of personal data”, as
amended. In these sections, and in the fullness of the law establishes that the values
and principles upon which this institution operates, are independence, impartiality,
professionalism and confidentiality.1 Following this complaint, in accordance with
the Civil Procedure Code, the data subject may appeal in court. If the data subject has
complained controller has no right to change personal details until a final decision.2
Personal and inner world of the individual as his life spiritual, material, intellectual and
cultural heritage are the only personal property that relates directly to the individual
1
2

http://www.idp.al/index.php/sq/hetimi-administrativ-mbrojtja-personale-te-dhena.
http://www.idp.al.
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and his ownership is eternal. In everyday language, these rights mean shame on the
individual. In legal terminology and internationally, we understand their privacy.
If privacy is violated or misused, then we are dealing with it, which means that
“our honor” is trampled. The expression used in the Law on Protection of Personal
Data of the Republic of Kosovo shall mean: “Any information about a natural person
identified or identifiable person identification is the person who can be identified,
directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one
or more factors specific the identity of his or her physical, physiological, mental,
economic, cultural or social identity.”3 Even in the legislation of other countries in
the region and beyond, the legal interpretation of the term “personal information”
has the same interpretation.
Civil Law, legal norms regulating the social order of the state legal system is very
specifically regulated and non-property rights. So adjusted some non-property
rights, which are called “personal non-property rights, which is the right to a name,
a nickname, housing, copyright, honor etc. The meaning of the word ‘personal’ link
shows that this right to a certain person(Kondili, 2008, 99).”The question arises:
What is treated, in fact, as personal data?
Data which identify the individual or a person related to the physical and called
personal data. Personal information must be a natural person. Name and surname
are considered as personal rights, non-material. They are inseparable from the
person and can not be alienated. This means that data can be related to the relevant
person and as such are treated as personal data, so that the interpretation of the
Law on Personal Data Protection of the Republic of Macedonia states that: “...What
is relevant are the data appropriate to that person”.4 So in addition to data of the
photograph, name, papillary lines, the retina of the eye, blood group, DNA, date
of birth, fingerprint, voice of a person, as personal data from this commentary legal
professional can be considered even though individual and% (percentage) outlined
the various comments relating to the individual.
Identification of the person can be done directly or indirectly. Direct identification
data: name, surname, address, ID number, photograph, DNA, voice, retina of the
eye, etc. Details indirectly are, through the telephone number from an organization
where the person might have given his number to phone, or records of the phone,
through the data (address) where he graduated through the data that may have left
in the hospital, from the records of the banking system where the person has left his
phone number or personal address.
Even in countries such as Albania, Macedonia, Montenegro and Kosovo are issued laws
for the protection of personal data. And authority is established in this regard, it has started
inter-institutional cooperation in the field of protection of personal data in compliance
with EU legislation. This process, aﬀect basic human rights to free movement of capital
and the individual, it is considered one of the key elements in European integration.
Legal Protection of Personal Data
When dealing with legal protection, the law applies only when we process
information is “personal data”. If personal data is not, then the law for protection of
3
Law on Protection of Personal Data of the Republic of Kosovo, promulgated in the Official Gazette of the
Republic of Kosovo, No. 70 / V /, entered into force in May 2010, Prishtina.
4
DZLP, zaštita za COMMENTARY zakonot us podatoci lićnite us, Skopje, 2010, p. 10.
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personal data is not valid, and the data can be processed without the legal power of
the relevant law.
Among the pillars serious the European Union, just like the Economic Union, it’s
foreign policy and common security, it is also important that the justice system of
the EU, considered as the third pillar of justice and interior issue(Bello, 2010, 291),
which has its own within the matter of protection of personal data and privacy, or
better known as the “privacy”.
We have several cases from the European Court of Justice, which occurred During
previous years where individuals have complained about violation of privacy
violation and not having adequate protection of their personal data.
One such case is the first where the complainant alleged violation of his right to
respect for his private life due to the retention and use by the Romanian Intelligence
Service, a file containing personal information and a violation of the right of access
to court and his right to a settlement before a national authority that can decide on
his application to have the file amended or destroyed.5
The story begins in 1946, after the communist regime was established, the applicant
(was a lawyer by profession and is now retired and lives in Bârlad), who was then
a student, was refused permission by the prefect of the county of Vaslui to publish
two pamphlets, “Student Soul” and “protest”, on the grounds that they expressed
anti-government sentiments.
Dissatisfied with that refusal, the applicant wrote two letters to the prefect, where he
protested against the abolition of freedom of expression by the new people’s regime.
As a result of these letters, the applicant was arrested on July 7, 1948. On September
20, 1948, the Vaslui People’s Court convicted the applicant for insulting behavior and
sentenced him to one year imprisonment.
In 1989, after the communist regime had been overthrown, the new government
caused Legislative Decree No. 118/1990 which granted certain rights to those who
were persecuted by the communist regime and who were not engaged in Fascist
activities. On 30 July 1990 the applicant sends Barlad procedure Court of First
Instance against the Ministry of Interior, Ministry of Defense and the Department of
Employment Vaslui County. He also demanded payment of the respective rights of
retirement .
The Court ruled on 11 January 1993. Relying inter alia on the statements of witnesses
called by the applicant. He noted that between 1946 and 1949, the complainant was
persecuted for political reasons and it accepted his application and awarded him the
compensation provided for in the Legislative Decree no. 118/1990.
As part of his defense in these proceedings, the Ministry of Internal Aﬀairs has
submitted to the court a letter of 19 December 1990 that it had received from the
Romanian Intelligence Service. The letter stated that he did not have a criminal
record, but in 1946-48 he was summoned by the security services on several occasions
because of his ideas and questions about his views.
The applicant brought proceedings against the RIS, stating that he had never been a
member of the Romanian legionnaire movement and he claimed damages from the
RIS for the non-pecuniary damage suﬀered.
In a decision of 6 January 1993, the Bucharest Court of First Instance rejected the
applicant’s request on the grounds that the legal provisions do not allow it. The
5
Case Rotaru against Romania, Strasbourg, 4 May 2000. The case originated in an application (no.
28341/95) against Romania submitted to the Commission on 22 February 1995 under former Article 25 of
the Convention.
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applicant appealed and on January 18, 1994 the Bucharest District Court found that
the information that the applicant had been a legionnaire was false . On December
15, 1994, the Bucharest Court of Appeal dismissed an appeal by the applicant against
the judgment of 18 January 1994.
On 13 June 1995 the applicant brought an action for damages against all the judges
who had removed his request to have the file amended or destroyed.
In a final decision dated November 25, 1997, the Bucharest Court of Appeal quashed
the decision of 15 December 1994 and allowed the applicant’s action. He made a new
request in August 5, 1998.
According to internal legislation were taken into account Articles 20: 1, 2 and 21:
1, 2 of the Constitution; Articles 3, 998, 999 of the Civil Code; nent 322-5 of the Code
of Civil Procedure; Article 54: 1, 2; Article 55 of Decree no. 31, 1954 for natural and
legal persons; Sections 1, 5 , 6 , 11 of Legislative Decree no. 118 30 March 1990 on the
granting of certain rights to persons who are persecuted for political reasons by the
dictatorship established on March 6, 1945; 2,8 mentioned section 45 of Law no. 14 of
24 February 1992 on the organization and functioning of the Romanian Intelligence
Service; as well as section 1 , 2 , 7 , 8 , 13 , 14 , 15 , 16 of the Law no. 187 of 20 October
1999 on citizens’ access to the personal files held on them by the Securitate, adopted
with a view to unmasking that organization’s nature as a political police force.
In this issue was dealt a) preliminary objections of the government (the status of the
applicant victim) b) the exhaustion of domestic remedies c) the alleged violation of
Article 8 of the Convention d) the application of Article 8 e) compliance with Article 8
f) violation alleged Article 13 and Article 6 of the Convention g) the implementation
of Article 41 h) damages i) costs and expenses and default interest.
The Court unanimously overturned the Government’s preliminary objection that the
applicant was not a victim; held unanimously that the respondent State is to pay the
applicant, within three months , FRF 50,000 related to non-property damage and FRF
13,450 for costs and expenses, FRF 9,759.72 to be converted into Romanian lei at the
exchange rate on the date repayment.6Alternative and also was Opinion of Judges,
Judge join MakarczykWildhaber, crowds, Costa, Tulkens, Casadevall and Weber. As
Opinion of Judge Lorenzen, also partly dissenting opinion of Judge Bonello.
The right to privacy guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human
Rights and the fundamental right to freedom of expression, which is guaranteed by
Article 10,by “compete” one other reflect the diversity and complexity of the XXI
century,7 Mr. Thorbjom Jagland states, Secretary General of the Council of Europe in
his speech in Brussels on 28 January 2010, on the occasion of the Privacy Policy.
These initiatives are already underway and concretize the modernization of
legislation on data protection expected in a timeframe of proceedings pending
adoption and entry into force in a 2-4 year period. But still it continues to be cases of
violation of the right to privacy, especially in terms of personal data.
Another case encountered had to do with a complaint where the complainant under
Articles 8 and 14 of the Convention complained that the authorities have continued
to hold the fingerprints and samples of DNA even after criminal proceedings against
6
European Court of Justicefor Rotaru against Romania (Strasbourg, May 4 2000). Gauges unanimously
that there had been a violation of Article 13 of the Convention; Gauges unanimously that there had been a
violation of Article 6 § 1 of the Convention.
7
Statement of the Secretary -General of the Council of Europe, Mr. Thorbjom Jagland held on the occasion
of the European Day of Privacy in Brussels.
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them had ended with an acquittal.8
The first applicant, Mr. S. was arrested on 19 January 2001 at the age of 11 accused
of attempted robbery. He get fingerprints and DNA samples. He was released on 14
June 2001. The second applicant, Mr Michael Marper, he was arrested on March 13,
2001 and charged with harassment of his partner. Mouths were taken fingerprints
and DNA samples. Review procedure before he and his partner had consented and
was not pressing charges. On July 11, 2001, the Crown Prosecution Service has given
notice of termination and on June 14, 2001, the case was oﬃcially suspended.
Both applicants requested that the fingerprints and samples of their DNA be
destroyed, but in both cases the police refused. Applicants applied for judicial review
of the decision of the police not to destroy fingerprints and DNA sample. On March
22, 2002, the Administrative Court rejected the request.
On September 12, 2002, the Court of Appeal upheld the decision of the Administrative
Court [ 2003 ] EWCA Civ 1275 ].
According to the 1995 Act of the Scottish Criminal Procedure, as amended later, DNA
samples and profiles that result must be destroyed if the individual is not convicted
or is granted an absolute discharge. A qualification of the last states that biological
samples and profiles can be kept for three years, if the detainee is suspected of certain
oﬀenses sexual or violent even if a person is not convicted (section 83 of the Act of
2006, adding section 18A of the 1995 Act).
In this case they handle several articles of the Convention: Article 5- Quality of
data; Article 6- Special categories of data; Article 7- Data security; Principle 2 Data
collection; Principle 3- Maintain data; Principle 7- Length of storage and updating of
data.
As the European Convention on Human Rights and the Convention on Data
Protection provide exceptions for the interests of suppressing criminal acts and
protect the rights and freedoms of third parties. However, exceptions are allowed
only to the extent that they are consistent with what is required in a democratic
society.
Directive 95/46 / EC of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard
to the processing of personal data and on the free movement of such data it provides
that the scope of national laws on the processing of personal data is primarily to
protect right to privacy as recognized in Article 8 of the European Convention on
Human Rights and general principles of community law.
In this case is also discussed: the alleged violation of Articles 8 and 14 of the
Convention; the existence of an interference with private life; implementation of
Article 41 of the Convention; non-pecuniary damage; costs and expenses and default
interest.
In this case the court decided that there had been a violation of Article 8 of the
Convention; He says it is not necessary to examine separately the complaint under
Article 14 of the Convention; It concludes that the finding of a violation constituted
in itself suﬃcient just satisfaction for non-pecuniary damage sustained by the
applicants; He says that the respondent State should pay the applicants, within
three months, EUR42,000 for costs and expenses to be converted into pounds; He
dismisses the remainder of the applicants’ claim for just satisfaction.9
Case S. and Marper against United Kingdom, Strasbourg 4 December 2008)
(Done in English and French, and delivered at a public hearing in the Human Rights Building, Strasbourg,
on 4 December 2008.
8
9
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In 2001, the bodies of the European Union , or controller appointed European
controller, in accordance with Article 46 and 47 of T.K.E. protection of personal
data(Bello, 2010, 274), which will deal with the protection of personal data and
privacy to ensure that the institutions and bodies of the EU strictly observe the right
to privacy when they process data with character personal.
Here we can talk about an issue that has originated in two applications (nos. 40660/08
and 60641/08) against the Federal Republic of Germany lodged with the Court under
Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms of a Monegasque national governments, Princess Caroline of Hannover,
and a German citizen, Prince Ernst August of Hannover (“the complainant”),
respectively on August 22 and December 15, 2008.10
Since the early 1990s the first applicant tried to prevent the publication of photographs
of his private life in the press. Two series of photographs were published in 1993 and
1997, respectively in three German magazines and now show the first applicant with
the actor Vincent Lindon or her husband, who has been the subject of three groups of
procedures in German courts. In particular the major decisions of the Federal Court
of Justice of 19 December 1995 and the Federal Constitutional Court of 15 December
1999 given the first applicant’s claims.
Those proceedings were the subject of 24 June 2004 (no. 59320/00, ECHR 2004 VI) in
which the Court held that the decisions of the courts have violated the applicant’s right
to respect first of her private life, a right guaranteed by Article 8 of the Convention.
Relying on the Court’s decision in the case of the first applicant, the applicant
subsequently brought several sets of proceedings in the civil courts seeking an
injunction against any further publication of the photos that had appeared in German
magazines.
The first three pictures were published by the publishing company Ehrlich & Sohn
GmbH & Co. KG in the magazine Frau im Spiegel. In a decision dated March 6, 2007
( no. VI ZR 51/06 ) , the Federal Court of Justice dismissed the appeal in connection
with the first picture. About photos of the second and third, it upheld the appeal and
quashed the judgment of the Court of Appeal and restored the order imposed by the
District Court.
According to domestic law and European legislation they were under discussion:
Article 1, paragraph 1; Article 2, paragraph 1; Article 5 paragraph 1 and 2; Article
22; copyright which provides that images can be distributed only with the express
consent of the person concerned. Section 23 (1) (1) of the Act, which provides for
exceptions to this rule, the images portrayed in an aspect of contemporary society
(Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte) provided that the publication does
not interfere with a legitimate interest (berechtigtes Interesse) the person concerned
(section 23 (2)); Resolution 1165 (1998) of the Parliamentary Assembly of the Council
of Europe on the right to privacy; Resolution of the Committee of Ministers for
execution of the decision Von Hannover (no. 59320/00) on 24 June 2004.
At issue was discussed: the payment of the compensation and individual measures;
general measures ; Alleged violation of Article 8 of the convention; acceptability;
merits; Association of the German magazine editors ; Ehrlich & Sohn GmbH & Co.
KG publishing company; Joint submissions by Initiative Media Legal Defence, the
International Press Institute and the World Association of Newspapers and News
10

Case of Von Hannover against Germany (No. 2), Strasbourg, 7 February 2012.
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Publishers and application areas.
The Court notes that, in accordance with their own jurisprudence, national courts
have carefully balanced the right of publishing companies to freedom of expression
against the right of the applicants to respect their private life . They also examine the
circumstances in which the photos were taken.
The Court also notes that while the Federal Court of Justice ha changed its position
after the trial of Von Hannover, the Federal Constitutional Court, for its part,
confirmed not only this approach, but had undertaken a detailed analysis of the
jurisprudence of the Court in response to complaints the plaintiﬀs that the Federal
Court of Justice had ignored the Convention and the case.
Court declares the present applications admissible and decide that there was no
violation of Article 8 of the Convention.11
The European Community has not split by the courts, the ECJ performs a variety of
roles, acting as a constitutional court, administrative court, court of arbitration and
court consulting (Buqpapaj, 2010, 307-308).
Therefore, “the free movement of goods, people, services and capital requires not
only that personal data should move freely from one member state to another state,
but also the fundamental rights of individuals should be guaranteed”,12 contributing
in economic and social progress, trade expansion and the well-being of individuals.
Conclusion
In the past ten years, the European Court of Human Rights has significantly
expanded protected area Article 8 of the Convention, as a result of cultural and social
changes constantly.Any individual can freely develop and fulfill his personality, as
compared with others and with the outside world.But we must be careful to give
information about themselves and try to protect them in any form.We are aware of
the fact that the Albanian reality recognizes numerous violations that are identified
as an obstacle to the eﬀective exercise of the right to privacy. Not only in Korea but
also in the EU countries and those outside it are faced with such cases where privacy
is violated, as in personal data on other aspects.Seen in a broader perspective, the
right to a private life has to do with the essence of the process of democratization in
the country, because it combines a basic element of the relationship between state
and citizen.ECHR decisions are also based reference or precedent for the domestic
courts of states that have ratified the Convention. Court decisions are a true school.
Equally important are the arguments of judges who have been in the minority. All
these decisions are a mirror of a European public order that began in years ‘50 with a
limited number of countries and that is consolidated during the extended acceptance
of new members.13Legal institutional strengthening in the field of personal data,
will undoubtedly bring multiple benefits to the three pillars for all countries and all
citizens in the EU and beyond the EU in justice, security and fundamental freedoms.

11
Done in English and French, and sent to a public hearing in the Human Rights Building, Strasbourg on
February 7, 2012.
12
Directive 95/46 EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995, p. 1.
13
Puto, A. (2002), Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut dhe Gjykata Europiane e të Drejtave të
Njeriut, Tirana.

203

References
Bello, M. (2010),E Drejta Institucionale Komunitare Europiane. Tirane, f.291.
Bello, M. (2010),E Drejta Komunitare Evropiane, Tirana, f. 274.
Buqpapaj, Z. translator; Buqpapaj, M. editor. (2010), Europena Union, p. 307-308.
Case Rotaru against Romania, Strasbourg, 4 May 2000.
Case S. and Marper against United Kingdom,Strasbourg, 4 December 2008.
Case of Von Hannover against Germany (No. 2), Strasbourg, 7 February 2012.
Directive 95/46 EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995, p.1.
Done in English and French, and delivered at a public hearing in the Human Rights Building,
Strasbourg, on 4 December 2008.
Done in English and French, and sent to a public hearing in the Human Rights Building,
Strasbourg on February 7, 2012.
DZLP, zaštita za COMMENTARY zakonot us podatoci lićnite us, Skopje, 2010, p. 10.
European Court of Justice for Rotaru against Romania, Strasbourg, May 4 2000.
http://www.idp.al.
http://www.idp.al/index.php/sq/hetimi-administrativ-mbrojtja-personale-te-dhena
Kondili, V. (2008), E drejta Civile, f. 99.
Law on Protection of Personal Data of the Republic of Kosovo, promulgated in the Oﬃcial
Gazette of the Republic of Kosovo, No. 70 / V /, entered into force in May 2010, Prishtina.
Puto, A. (2002), Konventa Europiane e të Drejtave të Njeriut dhe Gjykata Europiane e të
Drejtave të Njeriut, Tirana.
Statement of the Secretary - General of the Council of Europe, Mr. Thorbjom Jagland held on
the occasion of the European Day of Privacy in Brussels.

204

Character of Law no. 10385, “On mediation in dispute resolution”
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Abstract
In the analysis of the Law No. 10385, dated February 24th, 2011, “On Mediation in Dispute
Resolution”to define its character, we will note that the provisions of this law are the
provisions, which regulate the relationships ofprivateand public character. To come to a
concrete conclusion regarding the character of the law on mediation, we should analyze the
scope of its purpose. This alternative ofdisputes resolution helps in resolving civil, as well as
criminal disputes according to the definitions and prohibitions of law, being limited only to
those conflicts, for which the legislator does not require necessarily the classiccourtresolution.
Keywords: Mediation, solution, conflict, reconciliation, disagreement, alternative.

Character of Law No. 10385/2011“On mediation in dispute resolution”
The public interest is a principle that can not be waived by this law, like any other
provision of law. However, I think the reason why in the provisions of this law is
explicitly defined such a thing, is the principle of eﬃciency (as a positive law1) that
the legislator intended to grant to the provisions of this law. Article 19 provides
the limitation of confidentiality, in order to preserve this principle and Article 24
has provided a new element to the conditions of the legal invalidity. However, the
conclusion to which we come out fromabove description is that the legislator, in
essence, as in any other law, has taken into account the principle of guaranteeing
public order, as a scheduled task to its mandate2.The law on mediation, in Article
19/2/a defines expressly that “a)it is necessary for reasons of violation of the fundamental
interests of the state and/or public interest;”3.
While, in Article 24/2 is stipulated that “2. Court, except as provided in the Civil Code for
invalidity of legal actions, can ascertain invalid the agreement reached through mediation,
even if it concludes that it does not respect the public order in the Republic of Albania”.
To reach to a conclusion, whether essentially, the law on mediation serves more to
the public law or to the privateone,we should analyze the provisions of this law
to determine their function. Only in this way we will arrive at a true conclusion
regarding the character of the field of law, representing the law on mediation.
ArdianNuni. (2009) Civil Law, General Part. Tirana.
Regulation of the Assembly of the Republic,“I swear by my honor that I will conscientiously perform
the duty as a member of the people in Parliament. I will represent the people worthily, I will obey the
Constitution and laws, I will defend the freedom and independence of Albania, I will respect and protect the
rights and freedoms of citizens and I will try with all my strength for progress of the Country and the welfare
of my people.” Article 4/2 Oath of deputies.
3
Article 2 of the Law No.10385 “On Mediation in Dispute Resolution”: “6. Disputes for which is mandatory
the judicially solution can not be resolved by mediation”.
1
2
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If we observe carefully, Law No. 10385 “On mediation in dispute resolution” is a law,
which in its content has several types of provisions, which have diﬀerent functions,
provisions of material function, of procedural function and provisions of reference
function I compliance uith EU orientation4. Let’s analyze each of them.
Material provisions shall mean all those provisions that regulate a relationship or an
actual legal action, thus a defined one. All this, the material law makes showing the
fact and how to regulate this fact, by charging the special subject to perform or not
perform a certain action, sometimes, determining also the formal side of this action.
The material provision is composed of “Volume” - the part that shows the facts and
circumstances, which are regularly subject to the respective provision, while the
“regulatory” part is the one, which shows that, if there are circumstances or facts
set out in the volume part, whatis the obligation provided by the law for this factual
situation. In this way, it ordersthe performance of a certain action. Materiality is a
legal term that can have diﬀerent meanings, depending on the conflict. When we
talk about facts, the term usually means a fact that is “important”for the issue or
specific issues. If we take a concrete example: “Upon completion of mediation procedure,
the mediator shall notify in writing, within the time periods specified in this law, the court
or arbitration, in order to start proceedings suspended for the purpose of mediation.” We
see at this provision that the fact being regulated is what should happen after
the completion of the mediation procedure. If the mediator determines that the
mediation procedure has ended with an agreement or not between the parties, he is
charged with the legal obligation to perform a certain action in a certain form, which
in this case is to notify by writing the body where he/she has referred the case, in the
present case, the Court of normal jurisdiction or that of the arbitration.
Procedural provisions shall mean all those provisions contained in the legislation in
force, governing the mediator’s field in the Republic of Albania, which define the rules
by which it is determined mode of action, as well as actions taken by the mediators,
the parties involved in the process and state authorities, in case of applying the
provisions for specific cases, e.g.: when deciding on the referral of a case to mediation
or during the lecture of an agreement etc. Application of procedural provisions in the
field of mediation means a series of rules, which regulate the processing (operation)
of all themediation operators5.
Although we talked as above about the flexibility of the mediation process and its
existence as a process, which is characterized by a lack of procedures, we should
emphasize that, when we talk about the procedural provisions, we should not
understand the provisions that regulate the mediation procedure during the
mediation process. Procedural provisions in the law for mediation are those
provisions that regulate the actions of the operators of the mediation process, with
the exception of the parties in conflict, to come to function, precisely to the main
purpose of the law, the existence of a process without procedures for parties in
conflict. So, by these provisions, are defined all the rights and obligations of those
4

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council: The European Mediation Directive—
Legal and Political Support for Alternative Dispute Resolution in Europe; Confidenciality. Directive 2013/11/
eu of the european parliament and of the council of 21 May 2013. Directive on alternative dispute resolution
for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004. Directive 2009/22/EC (Directive on
consumer ADR).
5
Mediation operators shall mean all entities that are or may be involved in every step of the process of
mediation.
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who actually do facilitate the process.
We will find the reference provisions, in the case of the law on mediation, in some
cases, e.g. in cases provided for in the provisions referring to issues that can be
resolved through mediation. Article 13 of Law No. 10385“On mediation in dispute
resolution” determinesthe procedures for mediation in the civil process. This
provision provides that: “1. The court, in accordance with Articles 4, 25, 158 / a, 158 / b
and 297 of the Code of Civil Procedure, invites the parties for resolution through mediation of
the dispute subject to trial, provided for in Article 2, paragraph 2 of this law and, where the
parties agree, it suspends the judgment defining to the parties a deadline in accordance with
the nature of the dispute. 2. Each party has the right to request at any time the resumption
of the trial.”6.So, we see that the law “On Mediation”, in this case, refers to these
provisions to determine, what are the actions that need to be carried out by the court
in case of referring the civil case to mediation.
Whereas Article 14 provides for mediation procedures in criminal proceedings,
ordering “1. The court, in accordance with Articles 333 and 338 of the Criminal Procedure
Code, invites the parties to resolve the dispute, subject to trial, through mediation, provided
for in Article 2 paragraph 3 of the law, determining to the parties a deadline in accordance
with the nature of the dispute7”.
Also in this provision, the law refers to two provisions: first, defining the discourse
of the decision referring the issue for mediation in the provisions of the Criminal
Procedure Code, which define the preparatory and reconciliation actions, while the
second reference leads us to a provision, which is again a referring one. This is because
Article 2 paragraph 3 of Law No. 10385, “On mediation in the dispute resolution”
determines the disputes constituting a criminal oﬀense, that can be resolved through
mediation, which are oﬀenses provided for by Article 59 (the accusing injured party)
and Article 284 (criminal oﬀenses prosecuted upon complaint) of the Criminal
Procedure Code8.
Mediation is an extrajudicial activity, in which the parties seek the resolution of a
dispute through a neutral third party (mediator), to reach a mutually acceptable
solution to the dispute, which is not in contradiction with the law. Mediation, in
essence, is the negotiation that involves a third party, which is familiar with the
eﬀective procedure of negotiating and can help people in conflict, to coordinate
their activities and to be more eﬀective in their dealings9. With the purpose of the
complete assessing of mediation as a method of dispute resolution, it is necessary
to clearly understand the public or private character of the law “On mediation in
dispute resolution”. So far we have noclear approach accepted by all, with respect to
the private or public character of this law.
To analyze the public or private character of the Law No. 10385, “On mediation in
dispute resolution”, first we need to distinguish between public law and private law.
Division of law in public law and private law has been performed for the first time
by the Roman jurist DomiciusUlpian (170-228), who in public law included rules that
protect the interests of the state, while in the private law were included the norms
protecting the interests of private persons10. Subsequent jurisprudence hasaccepted
Article 13 of the Law No. 10385, “On Mediation in Dispute Resolution”.
Ibidem, Article 14.
8
Albanian Penal Code.
9
Training Manual, May 2014, The Law on Mediation, USAID, p. 9.
10
Luan Omari,(2007) “Principles and institutions of public law”, The thirteenth edition, Tirana, p. 3.
6
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widely the division in the public and private law. Public law can be defined as the
totality of legal norms pertaining to the status (position) of the State and government
oﬃcials, as well as the norms governing relations between government oﬃcials and
citizens. Public norms are general norms, addressed to an unspecified number of
persons and that are formulated on the basis of a public interest. They are norms with
binding force against citizens whose consent is not required for their implementation,
unlike the private norms that are partially permissive.
Usually, the law subjects think that the best way of resolving disputes is through
formal court proceedings. The state, through the use of its force, makes available
the courts, which apply the procedures set by law for resolving disputes between
the parties. In this regard, it is clear the public character of the courts. Also, the law
“On Mediation in Dispute Resolution” takes the public character at the time when
this law is adopted and comes into force from state institutions, but the activity it
performs is private. Unlike the courts, which are organized and managed by the
State, Law No. 10385, “On Mediation in Dispute Resolution”is organized and
administered by the National Chamber of Mediation. Article 7 paragraph 1 of Law
No. 10385 provides that: “The National Chamber of Mediation is a legal entity, that
exercises its activity independently from the state.”Whereas, in Article 1, paragraph 2
of the Law No. 10385 is provides that: “Mediation to resolve disputes amicably is an
independent activity, exercised in accordance with this law and under the auspices of the
Ministry of Justice11”.We note that, apparently, these two provisions have a clash
between them, but, in fact, if we examine them carefully, we will understand the
diﬀerence. Provision of Article 1, paragraph 2 is a provision which regulates the
final function of mediation, function that serves to dispute resolution, where the law
has observed rightly that it can not be an uncontrolled function. In sequence of this
provision, have also come out the DCM No. 414 on June 08th, 2011, on the functioning
manner of the Licensing Commission of Mediators and DCM No. 418 dated June
08th, 2011 “On the procedure for revoking the license of mediators”. In these two
decisions of the Council of Ministers, it is clearly defined the role of the State, setting
a majority of representatives of the Ministry of Justice in theLicensing Commission
of Mediators. In this way, we can say that mediation is a free profession, organized
independently from the State, but considering its closely public function (dispute
resolution), the mediators perform their activity under the auspices of the Ministry
of Justice, independently, respecting the rules laid down in the law and in the charter
of the National Chamber of Mediators12. This provision, in fact, is an extra-guarantee
for all subjects of the law, performing mediation as an alternative solution.
Law No. 10385“On mediation in dispute resolution”has a closely private character,
because in this law operatethe private permissive norms, which means that are
the parties in the conflict that choose if they want to settle their dispute through a
mediator or not. In this law, we are not dealing with the restrictive power of the state,
but with a free activity, which the parties may exercise or not. It depends on the free
will of the parties, if they want to resolve the conflict between them with a mediator
or to be subject to formal judicial procedures. Article 2, paragraph 1 provides that:
“Mediation, under this law, applies to the resolution of disputes provided for in paragraphs
2 and 3 of this Article, at any time that the parties in conflict, of their own free, seek and
11
12

Article 1, paragraph 2 of law “On Mediation in Dispute Resolution”.
Ibidem, Article 8.
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accept mediation as an alternative for dispute resolution...”in this paragraph it is clearly
expressed that mediation is not a legal obligation, but it is an alternative resolution
of disputes between the parties to reduce the economic cost or resolving the dispute
in a relatively short time.
A mediator carries out its activity impartially, honestly and with professionalism,
using all legitimate means to resolve the dispute. The main goal of the mediator is
to reconcile the parties and to achieve a certain agreement, accepted by both parties.
Its position is of a third party, neutral and impartial. Obviously that is also the judge,
but the latter is obliged to implement the legal norm, an expression of achieving a
political balance, while the mediator is called above all to achieve a practical result,
without any guarantee towards the interested parties, other than its professional
deontology13.
Law No. 10385, “On mediation in dispute resolution”, provides in Article 15, paragraph
1, that: “The Parties, in accordance with this law, are free to set the rules and the way of
developing mediation”, leaving space for parties to decide regarding the legal norms,
which will be followed during the mediation process. This emphasizes the private
character of the law, as the norms of the law in the process are complementary and not
mandatory to be implemented, unlike public norms, which have a legal obligation to
be implemented promptly. Private entities can overcome the legal norms for resolving
the conflict, only when the reached agreement does not contradict the law.
Private character of law is observed also in Article 9, paragraph 1, where it is
expressed that: “Mediators that exercise this activity as a profession, have the right to
request and to be rewarded for the work, as well as for the expenses incurred in the mediation
procedure, according to mediation agreement signed by the parties”. The service provided
by mediators is a private agreement between the mediator and the parties, while not
interveningthe state in any moment. This reward is merit of the work performed
by the mediator, the amount of which is decided on a mutual agreement by the
parties and the mediator. Otherwise would happen, whether this provision would
be public. The reward of mediator for work performed would not have been decided
by agreement, but it would be a strictly defined legal obligation by the state.
Finally, taking the analysis of all foregoing, we conclude that we should make a
division in terms of the law function and its character. In this case, in the law on
mediation, we are dealing with a law that has a public function, and this provides
itself the object of the law, which is “dispute resolution”, also the defense provided
by law in Article 1, paragraph 2, as well as in DCM arising in its implementation,
guaranteeing the subjects of law that will implement this law, that for no purpose,
the enforcers of this law (mediators) would not deviate from this purpose. While,
on the other hand, conflicts that solves mediation law, are conflicts totally of private
character and this law has arisen precisely to serve this purpose.
Conclusions
Law No. 10385/2011, “On Mediation in Dispute Resolution”, meets all the conditions
and criteria to qualify as a law of fully private character, filling also all the conditions
and criteria that lawmaking takes into account when drafting new laws, which is the
public law function.
13
Çerekja, B. (2013). “Mediation in juvenile offenses”, Dissertation. For presentation of his scientific degree
“Doctor of Science” p.67-94.
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Evolution of dispute resolution through mediation in Albania
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“AleksandërMoisiu” University of Durrës
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Abstract
Mediation in the case of Albania is applied to solving conflicts only after year 2000. Although
in Albania has existed a popular tradition of conflicts resolution through mediation, since
at the time, already far over of “Canon of LekDukagjini”. The first experience with a special
mediation law coincides with 1999. This law was repealed by Law No.9090 in 2003, which
makes some improvements and includes mediation as an alternative of dispute resolution
also in commercial disputes. The third mediation law was the law No.10385 in 2011, which
is in force today. Through this law, it was further perfected the mediation in the Republic of
Albania repealing the previous lawby maintaining essentially its spirit.
Keywords: Mediation, resolution, conflict, reconciliation, dispute, tradition.

Dispute resolution through mediation in Albania
Given the practical side, a reason that justifies the study of mediation in the case of
Albania, is the application of mediation to resolve conflicts only after 2000. Elezi1,
Semini-Tutulani2, or even the report of International Financial Corporation3, we
accept that in Albania existed the popular tradition of dispute resolution through
mediation, since at the time, already so far of the“Canon of Leke Dukagjini”.
Mediation to the Albanian customary law is part of anunwritten legal system, but
passed down orally in the course of centuries. This unwritten system determines
for the mediators their rights and obligations, which are sanctioned by this law. The
Canon used to resolve the conflicts and social problems by figures such as elders
(of a trial character); warrantors of blood (men of the word), reconciliation, when as
a mediator has been also the person who has entered “to resolve the bed words”4,then
after
the priest as a mediator in the name of “parish, on behalf of the flag”. This tradition
of mediation is implemented and has remained current until today. Without doubt,
mediation today is not carried out under this customary law.
The first experience with a special mediation law coincides with Law No. 8465, dated
March 11th, 1999, “On mediation to resolve the dispute amicably” which, in fact, did not
provide mediation as an alternative of trading dispute resolution. This law was
Elezi, I. (2006). Mediation in criminal cases reconciliation, Foundation publication “Conflict Resolution
and Reconciliation of Disputes” and Norwegian Mediation Service, Tirana, Albania, p. 12.
2
Semini-Tutulani, M. (2011). “The basic principles of using restorative justice in criminal issues. The role of
the mediator and its skills”, published in DrejtësiaRestauruesedheNdërmjetësimipërtëMiturit – Restorative
Justice and Mediation for Minors, Publisher West Print, Tirana, Albania, p. 7-26.
3
IFC Report (2010), Alternative solution of commercial disputes through mediation: the case of Albania,
Publisher International Finance Corporation (IFC), World Bank Group, and Government of the Netherlands,
p. 122.
4
Canon of Lek Dukagjin.
1
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repealed by Law No. 9090, dated June 26th, 2003, “On Mediation in Dispute Resolution”,
in which it is involved the mediation as an alternative oftrading dispute resolution.
The first law is the law No. 8465, dated March 11th, 1999, “On mediation to resolve the
dispute amicably.” Under this law, mediation was an activity, which was organized
by non-governmental organizations5(Non-profit organizations today), which
had the right to exercise this activity, once granted the approval of the Minister of
Justice and, later, they registered their mediators in court6. These non-governmental
organizations had the right to determine who should exercise or not this profession,
according to some legal and subjectiveprinciples 7. Under this law, the mediation
agreement had no power of an executive title. It was an agreement that had (in my
opinion) the aim to defuse the conflict, while not giving to much importance to its
form8. Costs of the parties to a mediation process, according to the La No. 8465,
dated March 11th, 1999, “On mediation to resolve disputes amicably” were expenses
that were covered by the state budget, and therefore (in my opinion), it’s one of the
reasons why suﬃcient initiatives were missingto make mediation part our justice
system.
The second law, with which was attempted to make possible enforcement of the
mediation was Law No. 9090, dated June 26th, 2003“On mediation in disputes
resolution”. Under this law, Article 4, paragraph 4 provides that: “The mediators, who
practice this activity as a profession, have the right to request and be rewarded for the work,
as well as for the expenses incurred in the mediation procedure, according to the mediation
agreement, signed by the parties”9. Therefore, we see that the novelty of the law “On
Mediation in Dispute Resolution” of2003, is that the state waived from covering
the mediation proceedings costs. It already has turned now somehow mediation in
a free profession, which is no more depending on the state in terms of economic
aspect. This law stipulates that the mediation agreement has the value of an executive
title, it derives from the content of Article 14 of the Law, which provides that: “If
the parties agree to the acceptable disputeresolution between them and, together with the
mediator or group of mediators, sign the relevant agreement, in understanding and applying
the conditions, cases and procedures stipulated in this law, this agreement is binding and
enforceable in the same degree of arbitration decisions”10, and Article 16/2 “Disputes
resolution through mediation, in which are provided the liabilities in cash, delivery of things
or the performance of services evaluated and documented in writing may be appealed within
10 days by the parties, other participants in the process, people concerned or the relevant body.
Otherwise the act of agreement constitutes an executive title based on article 510 of the Civil
Procedure Code and it is ordered the Bailiﬀ’s Oﬃce to execute it”.So, having equated the
mediation agreement with the arbitration decision, it is provided to this agreement
the power of the executive title. Simultaneously, the parties have been granted a 10day term to oppose this resolution, despite the fact that they are participating in it by
themselves. The solution, according to this law, is seen as a solution to the conflict,
as well as saving time, simultaneously. We come to this conclusion, also noting its
Article 16, which provides that: “1. Court or arbitration does not start or suspend the
Article 8 of the Law 8465, datedMarch 11th, 1999, “On theMediation for Dispute Resolution amicably”
Ibidem, Article 9.
7
Article 15 and 16 of the Law 8465, 1999, “On theMediation for Dispute Resolution amicably”
8
Ibidem, Article 18.
9
Article 4 Law 9090, datedJune 26th, 2003, “On Mediationin Disputes Resolution”.
10
Ibidem, Article 14, 16/2, 16/4.
5
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continuation of the respective procedures, if the parties to a dispute, the subject of judgment,
agreed in advance, to use mediation to resolve a dispute and expressively, have taken over
within a specified period or to the certification of a certain circumstance not to seek resolution
of the dispute by the court or arbitration”. In this way, with the new Law on Mediation,
this profession began and was taking the form for which it actually was created to
solve conflicts and to regulate relationships, to save time and to save money.
The third law on mediation is the law No. 10385 datedFebruary 24th, 2011, “On
Mediation in Dispute Resolution”, that is in force today. Through this law it was further
perfected mediation in Albania. This law was renewed in the spirit of the previous
law. To the mediation agreement was given full power of an executive title without
conditioning it with the 10-day term, in time that the agreement takes the form of an
executive title or without comparing it to arbitration. This agreement constitutes an
executive title from the moment of its signing. The Parties are obliged immediately
to implement it voluntarily, in contrast to this agreement it is required the issuance
of the order of execution. In this law, the principles on which operates mediation
were consolidated and the formation of this profession was regulated immediately
with two decisions of the Council of Ministers, who arranged the way how should
operate one of the main bodies, that is the “Licensing Commission”, how to license
the mediators and for what reasons those licenses would be cancelled. This time,
the law on mediation provided an organization manner, according to established
structures in the form of “National Chamber of Mediators”. In this structure we note
two main bodies that are: General Meeting and the Board of Directors.
Alternative dispute resolution, in general, and mediation, in particular, have been
on the radar of the EU authorities during some years. Vienna Action Plan somehow
did call for “the possibility of developing models for the extrajudicial settlement
of disputes”, especially those with family content. In this sense, the possibility of
mediation as a mean of solving family conflicts, should be taken into consideration.
This narrow focus of mediation in family disputes, has been expanded to cover a
good part of civil and commercial disputes.
Basic needs for creating this law came after the adoption of Directive 2008/52/EC,
May 21st, 2011 of the Council and the European Parliament, “On certain aspects of
mediation in civil and commercial issues”11. This directive, as entered into force on
June 13th, 2008, should be applicable to all members of the European Union, as well
as those who were part of it. Directive aimed at “facilitating and promoting access
to friendly settlement or alternative dispute resolution”, encouraging the use of
mediation and by ensuring a balanced relationship between mediation and judicial
process12.
Directive, in fact, refers not only to voluntary mediation, but Article 5 (2) makes clear
that “the Directive” does not prejudice the legislation of diﬀerent countries to make
mediation compulsory or encourage parties or make them subject to sanctions in case
of non-use of ADR. The work performed at the European Committee in this regard,
of course, includes international dimensions, since it includes also those countries
which consider themselves as potential subjects to become a day Member States of
the European Union. The ADR program is also in the action plan of a number of
Directive 2008/52/EC, May 21st, 2011
Steven Friel, Christian Toms, Brown Rudnick LLP, The European Mediation Directive—Legal and
Political Support for Alternative Dispute Resolution in Europe paper, Bloomberg Law Reports p.1.
11

12
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intergovernmental organizations13. Given the foregoing, the Albanian government
took the initiative to draw up for the third time, the law “On Mediation in Dispute
Resolution” and approved it by Law No. 10385 dated February 24th, 2011.
Conclusions
•
We note that the law “On Mediation in Dispute Resolution” has evolved from
the Law No. 8465 dated March 11th, 1999 in the Law No. 9090 datedJune 26th, 2003,
and the Law No. 10385 of year 2011, when initially the state waived the coverage of
mediation procedures expenses provided for by Law of the year1999.
•
Mediation then has evolved to an activity, which was organized by nongovernmental organizations (non-profit organizations today), which had the power
to exercise this activity, once granted the approval of the Minister of Justice and, later,
they registered their mediators in court in activities exercised as a free profession.
•
To the agreement of mediation by an agreement which had as purpose to
defuse the conflict, was granted full power of the executive title without conditioning
it on the 10-day term, at the time the agreement takes the form of an executive title
or not comparing it to arbitration.
•
The costs of the parties in a mediation process, from the costs which were
covered by the state budget, are costs covered by the parties themselves, not subject
to their will, but, noting an increase in the application of mediation as an alternative
settlement of disputes.
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Modalitetinë muzikën popullore të zonës së Gollakut dhe KaradakutKosovë
Kushtrim Jakupi
Universiteti-AAB/Dep.Muzikologji, Prishtinë
Abstrakt
Gollaku dhe Karadaku paraqesin dy zona etnokulturore të Kosovës të cilat shquhen edhe
me veçoritë e tyre muzikore. Në këtë drejtim janë karakteristike shtrirjet modale të këngëve
dhe valleve të këtyre trevave.Nuancat me të cilat karakterizohen ato janë specifike dhe
paraqiten interesante për të u studiuar. Ashtu si të gjitha krahinat shqiptare edhe Malësia e
Gollakut dhe ajo e Karadakut kanë qenë shumë të begatshme me thesarin e vlerave kulturore
autoktone, të cilat janë, kultivuar nëpër shekuj, dhe janë ruajtur, me besnikëri brez pas brezi,
deri në ditët e sotme. Duke marrë parasyshndikimin shekullor osman si dhe përkufizimin e
këtyre trevave me kultura të ndryshme, ato kanë arritë të ruajn identitetin e tyre muzikor.
Përveçkëtyre veçorive muzikore, tekstet e këngëve por edhe emërtimet dhe përshkrimet e
valleve dëshmojnë për origjinalitetin dhe autenticitetin etyre.Sikurse edhe nëpjesën më
të madhe të trojeve veriore shqiptare edhe në këto dy treva dominojnë shtrirjet modale
diatonike (të cilat konsiderohen më të vjetra) dhe ato kromatike (më të reja, të ndikuara nga
kultura osmane). Muzika modalo-diatonike dhe ajo kromatike shfaqen kryesisht, si monodike
vokale, me ose pa shoqërim me vegla muzikore.Muzika popullore-folklorike është zhvilluar
krahas me zhvillimet sociale, ekonomike; duke i kënduar eposit, punës, ritit të dasmës, etj.
Konfiguracioni malor i këtyre dy trevave, gjithashtu ka ndikuar në ruajtjen më të madhe të
origjinalitetit muzikor- dominimit të këngëve modale diatonike por duke mos munguar në
asnjë mënyrë edhe shtrirjet modale kromatike të cilat janë më prezente në viset e ulëta të
këtyre dy trevave. Koloriti i instrumenteve me të cilat përcillen këto këngë dhe valle e bëjën
edhe më të veçantë muzikën e këtyre trevave. Këtu vend të rëndësishëm kanë edhe vallet të
cilat për nga shtrirja e tyre modale dëshmojnë origjinën nga këngët vokale. Shtrirjet graduale
melodike si dhe lëvizjet e patemperuara melodike të këngëve të varura nga thjeshtësia e
instrumenteve tradicionale, janë edhe disa elemente të cilat paraqiten me interes për të u
studiuar në muzikën tradicionale të Gollakut dhe Karadakut.
Fjalët kyçe: Folklori muzikor, Gollak, Karadak, diatonika, kromatika.

F
Figura
1: Regjioni i Gollakut
Gollaku (Gallapi) është trevë malore, ajo përfshinë
fshatra të komunës së Podujevës, Kamenicës,
Artanës (ish-Novo Bërdës), të Graçanicës, disa fshatra
të komunës së Gjilanit dhe pjesën dërmuese të qytetit
të Prishtinës (Pushka&Krasniqi, 2014, 84). Popullsia e
kësaj ane këtë trevë e quan edhe Malësia e Gallapit në
dialektin gegë ashtu siç, flitet në krahinën e Malësisë
së Gollakut.Sikurse të gjitha krahinat shqiptare edhe
Malësia e Gollakut, ka qenë shumë e begatshme me
thesarin e vlerave kulturore autoktone, të cilat janë,
kultivuar nëpër shekuj, dhe janë ruajtur, me besnikëri
b
brez pas brezi, deri në ditët e sotme(Antoni, 1970, 6).
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Muzika popullore-folklorike është zhvilluar krahas me zhvillimet sociale, ekonomike;
duke i kënduar eposit, punës, ritit të dasmës, etj. Muzika modalo-diatonike shfaqet
kryesisht, si monodi vokale, me ose pa shoqërim me vegla muzikore. Në krahinën
e Gollakut, kryesisht, janë përdorur instrumentet burimore: fyelli, kavalli, mezhnica
(emërtim regjional për instrumentin e gajdes), çiftelia, defi, sharkia etj (Munishi,
1997, 127).
Falë meritës së shumë këngëtarëve, rapsodëve e interpretuesve janë ruajtur këngë
popullore shqiptare epike legjendare të ciklit të luftërave, mbi kreshnikët, balada
mitike, këngë historike, që nga mesjeta deri te këngët për dëshmorët, për çlirimin
dhe pavarësinë e Kosovës. Këngët e epikës legjendare kanë në taban të tyre një varg
melodik të thjeshtë, pak a shumë në formën, e një fjalie muzikore, e cila zhvillohet
mbi parimin e përsëritjes dhe me bazë modale, kryesisht kromatike (apo të përziera).
Shembulli 1: “Demë Ahmeti” (Mavriq- Podujevë)

Përsa i përket melodisë së këngëve popullore edhe në disa punime të etnomuzikologjisë
është vënë re, se karakteristika dalluese për meloditë e këtyre këngëve është renditja
graduale e tingujve, fillimisht përmes intervaleve të vogla si dhe të mbështetura mbi
shkallët muzikore modale diatonike të tipit dorik, eolik, frigjik dhe miksolidik. Këtu
rradhiten, nga këngët për fëmĳë, humoristike e deri te ato të dasmave të cilat edhe
dominojnë (Krasniqi, 2005, 8-409).
Në këtë frymë janë edhe këto këngë në vĳim, duke filluar me atë për fëmĳë,
humoristike-satirike dhe ato të dasmave (Antoni, 1970, 25).
Shembulli 2.“Sot or’ f’mi” (Tugjevc-Kamenicë)
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Shembulli 3: “Rrang e dang” (Gjilan)

Shembulli4: “Bukuroshja në Gollak” (Kamenicë)

Këngët e grave kryesisht paraqiten si monofonike të kënduara në grup dhe nën
përcjellje të defit (Munishi, 1997, 129). Shtrirja e këtyre këngëve është e ngushtë dhe
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variron nga tetrakordale deri, në heksakordale duke dominuar kryesisht, modet
diatonike, me theks të veçantë ai dorik-eolik.
Shembulli5: “Lulja jonë” (Tugjevc- Kamenicë)

Shembulli6: “Ani kaj’ Fatime” (Kënduar në Tugjevc- Kamenicë)

Në mjaft raste gjejmë edhe intervale muzikore më të vogla sesa, gjysmë toni, çka e bën
të vështirë klasifikimin e shkallëve të tilla dhe në një mënyrë tjetër reflekton ndikimin
e shkallëve turke- makameve . Kënga si pjesë e pandarë e jetës, ishte e pranishme
edhe në dasma ku plotësonte pjesën kryesore të ahengjeve familjare, këndimi bëhej
kryesisht, nga një apo dy individ dhe instrumentet popullore, interpretoheshin nga
ata të cilët dinin të luanin me: çifteli, sharki, fyell, kavall, mezhnicë etj. Manifestimi
i dasmës ndahej në dy grupe: argëtimi në dasmën e burrave, ku përveç, këngëve të
dasmave vend të rëndësishëm, kishin edhe vallet popullore të burrave të luajtura me
tupan e surle, pastaj lojëra të ndryshme popullore tradicionale, humor dhe mahi të
tjera, ndërsa argëtimi tek gratë dasmore, bëhej kryesisht përmes këndimit të vajzave
me defe, ku edhe vallëzohej nga ana e bĳave të shtëpisë dhe nuseve të reja.
Shembulli 7: “Mejreme” (Kamenicë)
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Kjo këngë e rrethit të Kamenicës trajton dashurinë në mes dy të rinjëve dhe bën pjesë
në grupin e këngëve të shumta të dasmës dhe ka bazë kromatike. Këngët e dasmave,
kanë shtrirje kryesisht, të ngushtë dhe baza e tyre modale variron, megjithatë duke
dominuar modet kromatike me bazë mekamet dyqah dhe zyl si dhe modet diatonike
dorike dhe eolike. Kjo manifestohet edhe në meloditë e këngëve të cilat, vallëzohen
dhe të cilat, paraqesin një ritual të patjetërsueshëm të regjionit të Gollakut dhe
Karadakut.
Shembulli 8: “Po të lutem shoku im” (Gjilan)

Figura 2: Regjioni i Karadakut
Malet e Karadakut (Malet e Zeza), në aspektin
gjeografiko-territorial, përfshĳnë: pjesën verilindore
të Shkupit, Kumanovën, Likovën, Vitinë, Gjilanin,
Preshevën dhe Bujanocin(Pushka&Krasniqi, 2014,
80). Ashtu si të gjithë krahinat shqiptare edhe
Malësia e Karadakut, ka qenë shumë e begatshme
me thesarin e vlerave kulturore autoktone, të cilat
janë kultivuar nëpër shekuj dhe janë përcjellur
me besnikëri brez pas brezi deri në ditët e sotme
(Kadriu, 2001, 4). Instrumentet muzikore më të
përhapura janë ato aerofone: fyelli (duduki) dhe
kavalli (Munishi, 1997, 120), portë pranishme ishin
edhe instrumentet tjera tradicionale: tupani, defi,
çiftelia, surlja etj.
Malësia e Karadakut është e njohur për thesarin e
madh të këngëve te të cilat, ka dominuar diatonika,
posaçërisht në trevat malore të Karadakut, ku
ndikimi i jashtëm ka qenë më i vështirë.Vallet dhe
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lojërat e ndryshme burimore autoktone janë po ashtu një thesar i vërtetë, por që
fatkeqësisht nuk janë trajtuar sa duhet nga profesionistët, gjë që ka ndikuar që
një pjesë e madhe dhe shumë e çmuar e këtĳ thesari popullor të humbet, pa u
shënuar. Një pjesë e këtyre këngëve fatmirësisht është arritë të transkriptohet nga
etnomuzikologët, sidomos pjesa e territorit të Kosovës. Vlerat tradicionale të thesarit
popullor në këtë malësi, janë krĳuar, kultivuar dhe ruajtur me besnikëri, pa u prekur
e përzier nga asnjë ndikim tjetër i kulturave të huaja dhe në këtë drejtim veçohen
trevat e sotme të banuara me popullatë të besimit katolik (rrethi i Vitisë- Stubëll,
Binçë dhe Kabash).
Shembulli 9:“Më lindi djalë” (Gjilan)

Me shtrirje të thjeshtë është edhe kjo këngë nga rrethi i Kumanovës, trevë kjo e cila
paraqitet e pasur me folklor muzikor.
Shembulli 10:“Lum ti çik’ o te bunari” (Kumanovë)

Gollaku dhe Karadaku janë zona fqinjësore dhe kanë lidhshmëri të madhe në mes
vete dhe këngët që këndohen në Gollak, këndohen edhe në Karadak. Duhet veçuar
posaçërisht vallet e ashtuquajtura “të rënda” të cilat paraqesin një perlë të vërtetë të
folklorit të këtyre trevave dhe më gjerë (Kadriu & Aliu, 2008, 7). Prej kësaj edhe ka rrjedh
thënia e njohur: “Drenicaku çka e thotë me çifteli, Karadaku e thotë me valle”. Përderisa në
krahinat (trevat) e Drenicës, Dugagjinit dhe fushës së Kosovës, dominojnë këndimet
solo (më pak në grup), me përcjellje instrumentale solo apo grupe të vogla, krahinat
e Gollakut dhe Karadakut (Anamoravës) e veçon, vallëzimi (Selimi, 2011, 6). Gjatë
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ritualit të dasmës rradhiten një numër i valleve të cilat, përcillen me zurlë dhe tupan.
Në këtë trevë luhen 33 valle të burrave, por më të njohurat konsiderohen: vallja e
Gjilanit, vallja e Preshevës, vallja e Deli Agushit, vallja e Ibrahim Hoxhës, Marhama,
Hasan Aga, Janja, etj. (Kadriu, 2001, 83) Shumë prej valleve, kanë prejardhje nga
këngët e kënduara dhe bazohen në modet diatonike, kromatike apo edhe shpesh
brenda tyre, paraqiten nga dy variante të modeve në përputhje me ndarjen e pjesëve
formale.

Shembulli 11:“Vallja e Gjilanit” (Karadak)
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Shembulli 12. “Vallja e Mehmetkës” (Gjilan)
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Shembulli 13. “Vallja e Preshevës” (Preshevë)

Shembulli 14. “Vallja e Ibrahim Hoxhës” (Preshevë - Karadak)
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Shumë nga këto valle bazuar nga karakteristikat e tyre, kanë prejardhje vokale dhe
gjatë interpretimeve kanë mund të pësojnë edhe ndryshime, por baza modale e tyre
është e zakonshme, diatonike – eolike, dorike, frigjike, dhe kromatike – makamet dyqah,
zyl, gjysë, etj. (Koço, 2002, 183). Në këtë drejtim paraqitet edhe vallja e lartëshënuar
e Ibrahim Hoxhës, e cila është e bazuar në një këngë me përmbajtje nga një ngjarje e
ndodhur në një qytet të Maqedonisë, ku përshkruhet sakrifica e personazhit për të
mbrojtur vëllain e tĳ nga rreziku i cili i kanosej (Kadriu, 2001,7). Kjo këngë është e
pranishme edhe në folklorin maqedonas, malazez dhe tërbesh, por me tematikë të
ndryshme, secila e parë nga këndi i ndryshëm. Mirëpo, është me rëndësi, se melodia
mbetet e njejtë.
Rast i ngjashëm, paraqitet edhe me këngën: “Rrush i kuq i ambël o” e kënduar në Tugjevc
– Kamenicë, por që e njejta këndohet edhe në trevat e Maqedonisë perëndimore,
në Gostivarë, por në ritëm të ndryshëm, me ç’rast baza e melodisë mbetet e njejtë.
Pikërisht, këto janë, dëshmi për ndërhyrjet e ndërmjetme, në mes kulturave të
popujve fqinjësor, siç është rasti me këto dy regjione, apo edhe ndërhyrjet në mes
të regjioneve të ndryshme. Nuk është dukuri e rrallë që, këngët të këndohen edhe
në modalitete të ndryshme pasi që, interpretimi i tyre me instrumente të ndryshme
nganjëherë, e pamundëson këndimin e drejtë të tyre .
Shembulli 15. “Rrush i kuq i ambël, o” (Kamenicë)
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Prandaj, karakteristikat muzikore të këtyre dy trevave janë interesante për të u
studiuar pasi që ato janë të afërta gjeografikisht, dhe kanë arritë të ruajnë karakterin
e tyre. Diferencimi brenda këtyre dy regjioneve shprehet në mes të viseve të
larta (malore) dhe atyre të ulëta (urbane). Në këtë drejtim ka luajtur rol shkalla e
ndikimeve nga kulturat tjera, posaçërisht atyre osmane. Sa më e izoluar të jetë treva
aq më origjinale do të jenë meloditë e këngëve dhe valleve. Pikërisht kjo dëshmohet
me strukturën e modeve (shkallëve muzikore) mbi të cilat ndërtohen meloditë e
këngëve apo valleve popullore të regjionit të Gollakut dhe Karadakut.
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Perceptimi i studentëve mbi disa nga format e mashtrimit akademik
MSc. Drilona Llangos
Fakulteti i Shkencave të Edukimit, UE
Abstrakt
Të kuptosh perceptimin e studentëvë mbi fenomenin e pandershmërisë akademike ka
rëndësi; pasi kështu kuptojmë kur kemi të bëjmë me keqinterpretim të informacionit apo
mungesë të tĳ. Kur flasim për pandershmëri akademike ekzistojnë shumë dilema se çfarë
ajo përfshin. A është ajo një sjellje korruptive e studentëve dhe pedagogëve apo është
një sjellje e gabuar në jetën akademike; pra një mungesë e respektimit të rregullave në
shmangien e plagjiaturës; apo sjelljeve si kopja dhe mashtrimi në provime. Qëllimi i këtĳ
punimi është të kuptojë keqperceptimet kryesisht tek studentët. Ndër pyetjet kërkimore
të ngritura janë: A është mashtrimi akademik një sjellje e gabuar për të përfituar rezultate
të pamerituara? Si perceptohet kopjimi në provimi dhe plagjiatura nga studentët? Për të
evidentuar keqperceptimet e studentëve në lidhje me pandershmërinë akademike u realizua
një hulumtim i literaturës si dhe u analizuan perceptimet e 370 studentëve në Universitetin
e Tiranës; përkatësisht 190 studentë në Fakultetin e Shkencave Sociale; 90 studentë në
fakutltetin e Filologji - Historisë dhe 90 studentë tek fakulteti i Gjuhëve të huaja të nivelit
bachelor dhe master, në lidhje me koncepte si kopja, mashtrimi dhe plagjiatura. Rezulton që
ekziston keqperceptim si dhe mungesë informacioni tek studentët në lidhje me plagjiaturën
apo format e tjera të mashtrimit akademik. Në Shqipëri ka disa nisma fillestare kundër
pandershmërisë akademike; por ka mungesë infraktrukture në parandalimin e plagjiaturës
dhe mashtrimit në pjesën më të madhe të universitete.
Fjalë kyçe: perceptim, pandershmëri, kopje, plagjiaturë, integritet.

Hyrje
Pandershmëria akademike në shkollë mund të jetë një formë tjetër e sjelljes deviante
e cila mund t’i dëmtoj studentët, të kontribuojë negativisht në zhvillimin e karakterit
dhe të vërë në rrezik integritetin e institucionit (Staats et al, 2009). Studimet kanë
treguar se në mesin e studentëve, pandershmëria mësohet nga shokët dhe mashtrimi
krĳon një klimë ku ata studentë që janë të ndershëm ndjehen të pafavorizuar (Dichtl,
2003). Qëllimi i këtĳ punimi është të kuptuarit e perceptimit të studentëve mbi
fenomenin e pandershmërisë akademike. Sipas literaturës, disa studentë e perceptojnë
si imoralitet; ndërsa disa e shohin atë si një gabim të zakonshëm. Resurreccion (2012)
thekson se ky është një imazh i përbashkët i shumicës së institucioneve të arsimit të
lartë, që do të priren për të humbur besimin në vlerësimet e dhëna për të diplomuarit,
në aftësinë dhe karakterin moral të tyre. (Balbulena & Lamela, 2105, 69, 70). Përpos
hulumtimit të literaturës në realizimin e punimit është përdorur dhe anketimi
i studentëve në lidhje me perceptimin e tyre mbi pandershmërinë akademike. Si
kampion janë përdorur; 370 studentë të UT; përkatësisht 190 studentë në Fakultetin
e Shkencave Sociale; 90 studentë në fakultetin e Filologji- Historisë dhe 90 studentë
tek fakulteti i Gjuhëve të huaja të nivelit bachelor dhe master.
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1.

Një këndvështrim mbi perceptimin e studentëve mbi format e
pandershmërisë akademike

Gjetjet e studimeve mbështesin faktin se frekuenca e pandershmërisë akademike
është rritur me kalimin e kohës (Gillespie, 2003, 15). Në vitin 1995, Genereux dhe MC
Cabe shikonin në sjelljet e 365 studentëvë në lidhje me pandershmërinë akademike
dhe gjeti se 85% e meshkujve dhe 79% e femrave në një kolegj të komunitetit urban
pranuan të angazhohen në të paktën një formë të pandershmërisë akademike. Duke
hulumtuar mbi prevalencën e mashtrimit në detyrat e shtëpisë mund të theksojmë
mundësitë e mëdha që ofrohen nga rrethanat dhe lirinë që ofrohet nga mësuesit
kur mbikqyrin nxënësit (Concoran & Covey, 1989). Në ditët e sotme, studentët
ndihen të lirë të bëjnë çfarë të duan me detyrat që u caktohen, pa frikën që do të
“kapen”. Nxënësit që mashtrojnë, i bëjnë detyrat e shtëpisë jashtë shkollës dhe
kanë mundësinë për të ndarë punët e tyre para se të hyjnë në klasë (Balbulena &
Lamela, 2105, 71). Cole dhe Kiss (2000) u shpreh se,”Studentët kanë më shumë gjasa
të përdorin praktikat e pandershmërisë akademike, kur ata mendojnë se detyrat e
tyre janë të pakuptimta dhe ata kanë më pak gjasa të mashtrojnë kur ata admirojnë
dhe respektojnë mësuesit e tyre dhe janë të interesuar në lidhje me atë që po mësojnë
(Waithaka & Gitimiu, 2012, 4).
Miranda (2011) thekson në një studim se shumica e studentëve mendojnë se kopjimi
në një test është më tepër i pranuar nga shoqëria. Kopjimi në teste shpesh justifikohet
mbi bazën e miqësisë. Edhe pse studentët kuptojnë se mashtrimi është kundër
rregullave, shpesh duke vëzhguar shokët kuptojnë se kopjimi është i pranueshëm
dhe mund të jetë “presion i kolegëve” (McCabe etj, 1999). Sipas Pulvers dhe Diekhoﬀ
(1999) një nga aspektet që neutralizojnë sjelljen e mashtrimit është besimi se “kopja
është e të gjithëve”. Sjellja moshatarëve siguron mbështetje normative për mashtrimin
- kur moshatarët shihen si mashtrues, mashtrimi mund të shihet si një mënyrë e
pranueshme të sjellurit për të avancuar (Mc Cabe etj, 2006, 296). Mirëpo, Bjorkland
dhe Enestam (1999) theksojnë se kur disa student e shohin mashtrimin si moralisht të
pranueshëm kjo ndikon negativisht tek studentët e tjerë; pasi këta të fundit megjithë
mundimin nuk do të marrin vlerësim më të lartë se ata që mashtrojnë (Colnerud
& Rosander, 2009, 11). Në këtë rast, shumë studentë perceptojnë se fakulteti nuk
arrin të monitoroj pandershmërinë akademike dhe nuk arrin të përgjigjen apo të
ndërmarrin veprime kur mashtrimi raportohet (Miranda, 2011, 11).
1.1 Perceptimi mbi plagjiaturën
Perceptimet e studentëve për plagjiaturën ndryshojnë nga perceptimet e profesorëve
të tyre. (Power, 2009, 659). Plagjatura është një koncept që të bën të mendosh për
shkeljen e normave morale. Carroll (2007) thekson se ajo nuk është mashtrim në
përgjithësi ashtu siç nuk është gjithmonë një sjellje e qëllimshme (Colnerud &
Rosander, 2009, 16). Ka studiues qe theksojnë se, ajo mund të jetë më shumë
socialisht e dënuar se mashtrimi në teste (Miranda, 2011, 11). Studentët që justifikojnë
plagjiaturën me ndihmën e kësaj teorie do të përqëndrohet në atë se si plagjiatura
është e pranueshme në kulturën e tyre psh, ‘’ Është e lejuar në vendin nga ku kam
ardhur (Granitz & Loewy, 2006, 297). Ndërkohë edhe studentët të cilët ndihen
“rehat” me bashkëpunimin kanë nevojë të kuptojnë që bashkëpunimi i autorëve në
një artikull të vetëm – ndryshon shumë nga përdorimi punës së një personi tjetër. Një
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student i cili bën plagjiaturë dëmton etikën e bashkëpunimit të tĳ, duke rrezikuar
autoritetin dhe duke fshirë identitetin e tĳ; pra studenti humb një mundësi për tu
bërë një studiues më i mirë dhe ndoshta nuk po mëson në mënyrën e duhur (Howard
& Davied, 2009, 66). Për të kuptuar se si realizohet citimi i një materiali: u pyetën
studentët: “ Nëse ju do të rishkruani diçka ashtu siç e merrni nga libri ( me fjalët
tuaja të gjithë materialin); A keni nevojë për ta cituar atë? Rezultati i habitshëm ishte
se vetëm 14 nga 61 studentët i ishin përgjigjur kësaj pyetje saktë. Kjo shërben për të
mbështetur gjetjet se edhe pse shumica e studentëve mund ta përcaktojë plagjiaturën
të pranueshme”, duke marrë fjalët ose idetë e dikujt tjetër dhe përdorimin e tyre si
idene e vet,” ata kanë vetëm një të kuptuar sipërfaqësor për atë që do të thotë (Power,
2009, 650). Nxënësit që mbivlerësojnë frekuencën e plagjiaturës nga shokët e klasës
mund ta shohin si një normë dhe zgjedhin për të bërë plagjiaturë për të përfunduar
një detyrë. Në veçanti, ata mund të kenë më shumë të ngjarë të mendojnë se është
në rregull që të përdorin idetë e autorit tjetër ose frazat e tekstit - llojet e plagjiaturës,
të cilat ata i shohin si më pak serioze. Prandaj, është e rëndësishme që studentët të
kenë informacion të saktë në lidhje me shpeshtësinë dhe llojet e plagjiaturës të kryera
nga studentët në klasat e tyre. Institucionet dhe instruktorët e kursit duhet të gjejnë
mënyra për t’u dhënë studentët informacion të saktë në lidhje me llojet e plagjiaturës
që ndodhin dhe numrin e incidenteve që janë zbuluar. (Fish & Hura :2013, 42).
Për studentët e intervistuar, plagjiatura ndonjëherë është një çështje morale (Power,
2009, 653). Ata besojnë se disa lloje të plagjiaturës janë më serioze se të tjerat dhe
se niveli i seriozitetit të plagjiaturës është i bazuar në sasinë e informacionit të
marrë nga një tjetër autor (Reva & Hura, 2013, 41). Profesorët dhe administratorët
e universitetit zakonisht paralajmërojnë dhe kërcënojnë studentët për pasojat nëse
bëjnë plagjiaturë, por ata do të bënin po aq mirë t’u shpjegonin studentëve arsyet
për të mos bërë plagjiaturë apo mënyrën se si të mos bëjnë plagjiaturë (Power, 2009,
653); pasi shumica e studentëve thjesht nuk e shohin si të rëndësishme shmangien e
plagjiaturës (Miranda, 2011, 11).
1.2 Si punohet me studentët për të korrigjuar perceptimet e gabuara ?
Pasi identifikohen format e gabuara të perceptimit mbi disa forma të mashtrimit
akademik; ndër to kopjimi në provimi apo shfaqja e plagjiaturës; i rëndësishëm
është se si të punohet me studentët për të korrigjuar shfaqjen e ketyre sjelljeve. Për
të shmangur keperceptimin e studentëve nevojitet një mirë administrim i fakultetit
për t’u siguruar që studentët të kenë kuptimin e duhur mbi politikat e integritetit
akademik në institucion (Waithaka & Gitimiu, 2012, 3). Në fakt, disa prej parimeve të
fakultetit që Pavela dhe Mc Cabe (2009) kanë sugjeruar në reduktimin e mundësive që
studentët të mashtrojnë, është përdorimi i formave krĳuese të vlerësimit që sfidojnë
nxënësit dhe për t’i ndihmuar që ata të angazhohen në proçesin e mësimit. Për fat
të keq, mosveprimi në fytyrën e mashtrimit çon në nivele të larta të mashtrimit,
po aq nxënësit bëhen më shpejt të vetëdĳshëm për faktin që fakulteti nuk ka gjasa
për të ndjekur rastet e dyshuar të mashtrimit dhe kurset e tyre bëhen objektiva për
mashtruesit. Kjo është arsyeja pse një nga rekomandimet më themelore Gary Pavela
dhe Mc Cabe kanë sugjeruar në zhvillimin e një sërë parimesh të integritetit akademik
për fakultetin; nevoja për t’iu përgjigjur incidenteve të pandershmërisë akademike
kur ato ndodhin (McCabe, 2005, 9). Në një studim analiza e korrelacionit tregoi një
lidhje mes pandershmërisë akademike dhe perceptimit që studentët e tjerë e kanë të
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pamundur për të raportuar mashtrimin, si dhe perceptimin që politikat e integritet
akademik nuk mbështeten nga studentët apo fakulteti (Mc Cabe etj, 2006, 299).
Zgjedhja e ndëshkimit të përshtatshëm për çdo vepër është shumë e rëndësishme
për shkak të pasojave që mund të ketë. Shumë pak dënim i inkurajon nxënësit të
mashtrojnë apo bëjnë plagjiaturë, sepse ata mendojnë se përfitimet, peshojnë më
shumë se rreziqet. Nga ana tjetër, shumë dënim dekurajon nxënësin duke e larguar
nga të mësuarit (Middleton, 2012, 51). Mirëpo, nëse nuk ka pasoja për sjelljen e tyre
studëntët inkurajohen që të sillen pandershmërisht, ndërkohë edukatorët duhet të
jenë proaktivë në luftimin e pandershmërisë akademike dhe promovimin në nivelin
më të lartë të standarteve akademike për studentët e tyre ( Middleton, 2012, 52).
Sipas Hughees etj, 80% e nxënësve të universitetit kanë mashtruar të paktën njëhere
dhe e shohin mashtrimin si dicka të zakonshme, në këtë kontekst janë të nevojshme
thekson Boehm etj, (2009) iniciativa në përmirsimin e ndershmërisë akademike:
fillisht duke siguruar trajnime mbi çështjet e integriteti akademik dhe promovimin e
strategjive efektive të menaxhimit të klasës.
Gjithashtu informimi i studentëve se pedagogët kontrollojnë për plagjiaturë në
detyra dhe se ka pasoja në qoftë se ajo zbulohet mund të ndihmojë për të penguar
nxënësit nga plagjiatura dhe krĳimin e e një mjedisi ku është e qartë se sjellja etike
vleresohet. Reduktimi plagjiaturës mund të përmirësojë të mësuarit e studentëve.
Përfitimet afatgjata janë në krĳimin e një mjedisi akademik, ku integriteti dhe të
mësuarit janë kultivuar (Reva & Hura, 2013, 42).
2.
Perceptimi i studentëve shqiptare për disa nga format e pandershmërisë
akademike
1.1
Për të kuptuar më konkretisht perceptimin e studentëve në lidhje më
fenomenin e pandershmërisë akademike u administrua një pyetësor më studentët e
tre fakulteteve. Pas plotësimit të pyetsorit të plotësuar me ta rezultoi se:
Grafiku 1. Përderisa pandershmëria akademike
nuk ndëshkohet nuk përbën problem
Sipas të dhënave me 370 studentët
7.0%
dakord
rezultoi se 63,2% e tyre nuk janë dakord;
12.4%
17,3% janë pjesërisht dakord ; 12,4 % janë
dakord dhe 7% janë plotësisht dakord që
meqënëse pandershmëria akademike nuk
17.3%
63.2%
pjeserisht dakord
ndëshkohet nuk përbën problem. Nisur
sjam dakord
nga të dhënat përqindja me e madhe
e studentëve e shikon si një problem
pandershmërinë akademike. Mirëpo 19,5
% e studentëve të fakulteteve FSHS; FI
dhe GJH nuk e shohin si një problem këtë
fenomen për aq kohë sa ai nuk ndëshkohet. Pra rezulton që megjithë mungesën e
informacionit apo keqperceptimin tek një numër i vogël studentësh, mbizotëron
mendimi që pandershmëria akademike përbën një problem që duhet zgjidhur.
3.2 Sipas të dhënave të evidentuara nga anketimi i 370 studentevë mbi perceptimin
e tyre mbi përkufizimin e plagjiaturës: duke iu referuar përkufizimit të tĳ sipas
plotesisht dakord

230

urdhrit nr.105 dt.23.03.2012 që e
quan Plagjiaturën: përvetësimi
ose përdorimi i ideve, pronës
intelektuale, apo punës së të
tjerëve, në mënyrë të shkruar apo
në mënyra të tjera, pa njoftimin
dhe aprovimin e autorit.
Rezultoi se :

sjam dakord
7.6%
pjeserisht dakord
8.1%

plotesisht dakord
46.2%
dakord
38.1%

Grafiku 2. Përkufizimi i plagjiaturës
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Grafiku 4. Kopjimi është formë e pandershmërisë akademike
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Bazuar në grafikun e paraqitur
mund të theksojmë që ka një
mungesë në informacion si
dhe një keqinterpretim mbi atë
së çfarë perceptojnë studentët
për plagjiaturën. Mirëpo nr. i
studentëvë që kanë informacion
të saktë mbi atë që përkufizojmë
plagjiaturë është shumë më
i madh se ata që kanë një
informacion të gabuar ose nuk
kanë informacion ( fakultetet e
përzgjedhur janë të shkencave
sociale dhe humane qe kanë
pjesë të kurrikulës lëndë të
kërkimit shkencor). Nga këtej
rrjedh se përpos edukimit me
informacion mbi fenomenin e
plagjiaturës duhet punuar mbi
rëndësinë që ka shmangia e saj
dhe të theksohen pasojat që sjell
të bërit plagjiaturë.
1.3 Në lidhje më kopjimin dhe
perceptimin që kanë studentët e
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GJH

Një numër i madh studentësh
janë dakord se kopjimi është
formë
e
pandershmërisë
akademike si dhe janë pro
mendimit se kopjimi dëmton.
Ndërkohë shfaqet një numër
më i vogël që thekson se janë
pjesërisht dakord dhe nuk janë
dakord me faktin se kopjimi
dëmton dhe është formë e

pandershmërisë akademike. Kjo tregon që në universitete kopjimi është fenomen
që ndodh, pavarsisht se ka një numër studentësh që e shohin të gabuar atë. Ajo që
kërkohet është që të rritet numri i studentëve që mendojnë që kopjimi është gabim
dhe të mos kopjojnë. Që të arrihet kjo situatë duhen ndërmarrë nisma të rëndësishme
në ambjentet universitare. Studentët në përgjithësi vlerësojnë instruktorët të cilët
mund të monitorojnë në mënyrë efektive të mësuarit në klasë dhe sigurojnë një nivel
të përshtatshëm të ndëshkimit (Barnas, 2000).
3.

Konkluzione

Nga punimi i mësipërm dal në përfundimin se keqperceptimet e studentëve mbi
format e pandershmërisë akademike ekzistojnë si dhe për një numër studentësh ato
quhen si dukuri të zakonshme, për aq kohë sa ato ndodhin. Kopjimi në provime
ndonëse shikohet si akt i gabuar ai mbetet ndër format më të aplikuara në shkollat
tona. Ndërsa plagjiatura si koncept i ri gjithashtu është i njohur nga studentët;
plagjiatura ka një incidencë të shpeshtë pasi mungon trajtimi i duhur për të si dhe
mungon informacioni në lidhje me pasojat që sjell aplikimi plagjiaturës. Fakt i
rëndësishëm është se perceptimi i studentëve shqiptarë vazhdon të jetë ndëshkues
për fenomenin e pandershmërisë akademike. Ajo që kërkohet është që të punohet
me nisma konkrete që të shmangen veprimet konkrete nga studentët në drejtim të
kopjes, plagjiaturës apo formave të tjera të mashtrimit, përpara se këto perceptime
mbi “vlera” pozitive të zbehen në proporcion me përhapjen e fenomenit. Në Shqipëri
ka disa nisma fillestare kundër pandershmërisë akademike; por ka mungesë
infraktrukture në parandalimin e plagjiaturës dhe mashtrimit në pjesën më të madhe
të universiteteve.
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Veçori të përgjithshme mbi të folmen kalimtare të fshatit Bërzeshtë të
Librazhdit
Ma Aurora Keraj
Universiteti “Aleksandër Xhuvani”
Mësuese shkolla “Fadil Gurmani” Elbasan
Abstrakt
Studimi i kulturës gjuhësore përmes të folurës, dokeve, zakoneve, fjalëve të urta e të rralla
etj, është i domosdoshëm, jo vetëm për gjuhën, si një degë e hapur për çdo kohë, por edhe
për formimin tonë si përçues të këtyre vlerave. Ruajtja e vlerave gjuhësore dhe përçimi i tyre
në brezat e ardhshëm është një detyrim moral i gjithsecilit prej nesh, pasi gjuha e mban gjallë
kombin. Si një bĳë e Bërzeshtës, lindur e rritur në këtë fshat, më ka lënë mbresa të veçanta
e folura e fshatit tim dhe leksiku i përdorur aty, krahasuar me të folurën e zonave të tjera
përreth. Kjo ka qenë një ndër arsyet që më motivoi të analizoj të folurën e kësaj zone.
Ky punim është një përpjekje modeste për të hedhur dritë mbi të folmen kalimtare të Bërzeshtës
përmes prezantimit të historikut të kësaj zone, veçorive fonetike-gramatikore, toponimeve,
fjalëve të rralla dhe shprehjeve frazeologjike, krahasuar me ato të normave letrare të hartuara
në Kongresin e Drejtshkrimit të gjuhës shqipe në 1972.
Për realizimin e këtĳ punimi kam bashkëpunuar me informatorë të ndryshëm, kryesisht
përfaqësues të moshave të treta, që kanë njohuri rreth dokeve, zakoneve dhe të folurës
origjinale të gjuhës në të gjithë fshatrat që përmbledh Bërzeshta. Një pjesë e të intervistuarve,
veçanërisht brezi i ri, nuk shërbyen si burim informacioni pasi nuk i ruajnë me fanatizëm
traditat gjuhësore për shkak të shkollimit dhe përdorimit të normës gjuhësore.
Jam përpjekur që përmes fjalëve të rralla, toponimeve dhe shprehjeve frazologjike të përdorura
në këtë zonë, të zbuloj dhe analizoj mënyrën e formimit, vjetërsinë dhe domethëniet e tyre
duke evidentuar vlera gjuhësore dhe kulturore të ruajtura në breza.
Ky hulumtim ka gjithashtu për qëllim evidentimin e karakteristikave të veçanta gjuhësore
të zonës, krahasuar me dialektet e shqipes të cilat mund të shërbejnë edhe për studime të
mëtejshme, për analiza gjuhësore më specifike e të hollësishme.

Historiku
Dihet se qytetërimet e lashta apo gjurmët e para njerëzore kanë filluar jetën e tyre
buzë lumenjve duke filluar nga luginat e lumit Eufrat dhe Tigër në Mesopotami,
në luginën e lumit Nil të Egjiptit të lashtë. Fakt është, që edhe Shkumbini e ka bërë
zonën të ishte pjesë e kësaj jetese që nga prejhistoria e deri më sot.Terreni mjaft i
favorshëm, tokat pjellore, plotësimi i nevojave për ujë e shumë elemente të tjera
e kanë bërë këtë trevë të kishte një jetë aktive. Një fshat, si edhe një shtet imcak
shpesh nuk mund të thonë asgjë, përveç emërtimeve që mbartin nga koha në kohë, si
edhe mund të hyjnë në histori qoftë edhe për një ngjarje të vetme. Por Bërzeshta flet
shumë. Ndodhet 20 km në jug të Librazhdit, në krah të majtë të lumit Shkumbin, i
mbushur me pemë të shumëllojshme dhe me shtatë çezma nën ngrehinën e një rrapi
shekullor. Ky fshat përveç historisë së tĳ shekullore, vlerave kulturore, pozicionit të
favorshëm gjeografik përçon edhe vlera përmes së folmes së tĳ karakteristike që ia
vlen të studiohet. Fakti që në këtë të folme kapërthehen tipare të dialektit geg edhe
tosk, e bën më interesante studimin e saj. Është një fshat i banuar që në lashtësi, para
kohës së Skënderbeut. Për këtë flasin gërmadhat e Qytezës (muret) ku gjenden edhe
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sot gurë muri të stilit ilir me një këmbanë të madhe të gjetur në vitet1938 nga një
mësues i fshatit, Shahin Zharri, i cili ia dorëzoi drejtorit të Normales, Aleksandër
Xhuvanit në Elbasan dhe më vonë u çua në muzeun e Vjenës ku, mendohet se, ruhet
dhe sot. Për shkak të vendndodhjes pranë rrugës Egnatia, fshati komunikonte me të
gjitha viset shqiptare.
Atje e kishin rezidencën e tyre pashallarë e agallarë, po andej u shkolluan dhjetëra
intelektualë dhe veprimtarë të shqiptarisë. Gojëdhëna tregon se Bërzeshta e ka
prejardhjen nga Sopoti kur bashkohës i Skënderbeut, kryetrimi Gjorgj Golemi1 i
rezistoi pushtimit turk edhe 20 vjet pas vdekjes së Skënderbeut.Vetëm me pabesi
turqit pushtuan kalanë e Sopotit ku bënë masakra të mëdha për ta çuar gjakun në
shalë të kalit, por që nuk u realizua.
Sipas gojëdhënës, plaka Golomare2 i tha komandandit turk:” Në do të çosh në vend
betimin tënd, hap një gropë e aty, ther shtazë e mos vra njerëz”.Turku e plotësoi këtë
kërkesë dhe i fali shtatë djemtë e plakës me kusht që të iknin nga Sopoti. Plaka në
fillim u vendos në Brusa të Bërzeshtës, por aty bënte nxehtë dhe kërkoi ta sillnin
tek “Gurra e Bardhë”3. Kështu trashëgimtarët e kësaj plake janë banorët e parë të
Bërzeshtës4. Bërzeshta qendër përdor më tepër gjuhën letrare shqipe, pasi ka pasur
shumë intelektualë.”Kompleksi i shtatë çezmave” i cili në Bërzeshte njihet me emrin
“7 Çezmat ”,në 1973 janë shpallur monument kulture e vazhdojnë të jenë të tilla.
Ndodhen pranë rrapit të Bërzeshtës i cili mendohet të jetë 600 vjeçar. Sot në Bërzeshtë
të çon rruga automobilistike (xhadja).
Të dhëna të përgjithshme për Bërzeshtën
Fshati Bërzeshtë ndodhet 646 m mbi nivelin e detit, 20 km në jug të Librazhdit dhe
me rreth 74 njerëz /km2 .Gjendet në krahun e majtë të rrjedhës së lumit Shkumbin,
pak më në jug se vendi ku bashkohet ky lumë me degën e vet Lingajca. Gjatë shumë
viteve të kaluara ka bërë pjesë në qarkun dhe më vonë në rrethin e Elbasanit.
Pas ndarjes së re administrative, gjendet në rrethin e Librazhdit. Sidoqë nga ana
territoriale është në afërsi të rrethit të Pogradecit, nuk ka të dhëna që të dëshmojnë
që ka qenë fshat i këtĳ rrethi. Bërzeshta është një krahinë fare pranë buzës së lumit
Shkumbin, ku ndahet nga Shqipëria e Veriut dhe nga ajo e Jugut me anë të gjuhës
së folur dhe të disa zakoneve familjare. Kufijtë etnografikë të kësaj krahine janë: në
jug fshatrat e Mokrës; Stravaj, Stranik, Manastirec. Në lindje, në krah të djathtë të
rrjedhës së lumit Shkumbin: Rashtani, Prrenjasi dhe krahu i majtë i Lëngajcës deri
në Qukës Komunë. Trualli i Bërzeshtës vazhdon edhe në krah të djathtë të rrjedhës
së lumit Shkumbin deri tek ura e Egnatias. Në veri kufizohet me Qukës Skënderbej.
Në perëndim ndodhet mali i Bërzeshtës, i cili vazhdon deri në Mal Plak e Sopot.
Kufizohet në perëndim edhe me Polisin dhe Shpatin deri në Stravaj. Është një truall
kodrinor, shkëmbor, me pyje të dendur dhe kullota alpine në Mal Plak. Në qendër
ndodhet rrapi madhështor i rrethuar nga burime të shumta që mblidhen e rrjedhin
në formën e remës, apo gurrë siç e përdorin Bërzeshtanakët. Bërzeshta përbëhet

Sipas informatorëve:Kënga e Gjorgj Golemit këndohet dhe sot në Bërzeshtë
Sipas gojëdhënës, Golomarja ishte e ëma e Gjorgj Golemit, princit të Sopotit, një grua shumë e gjatë dhe e
fortë. Kur e merrte djepin në shpinë e shkonte në punë në Brusa, ajo i jepte gji duke e hedhur gjirin në supe.
Mbas vdekjes të së birit thuhet se u vendos në Bërzeshtë.
3
Sipas infomatorëve quhej Bërzeshta asaj kohe
4
Sipas legjendës së Gjorgj Golemit
1
2
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nga këto fshatra: Bërzeshtë, Karkavec5, Fanjë, Gurrë6, Lëpushë (Shqiponjë), Gaferr
(Breshk) dhe Sopot. Elita e Bërzeshtës përfaqësohet nga, Halit Bërzeshta(Caka), i cili
kishte mbaruar akademinë ushtarake turke me gradë Kolonel, vazhdoi shkollën e
lartë në Paris për farmacist rreth viteve 1860-1865 atje mori përvojë nga zhvillimi i
Revolucionit francez dhe u kthye me detyrë ushtarake në Stamboll si oficer madhor.
Ndihmoi për shkrimin shqip me bashkatdhetarët e tĳ si: Naim Frashëri, Hajdar
Blloshmi, Ibrahim Muça (Ka marrë grua motrën e Naim Frashërit) etj. Frashallinjve
u pëlqente klima dhe njerëzit me tradita të larta patriotike te Bërzeshtës (pasi ata
vinin shpesh tek e motra).
Vlen të përmendet edhe patrioti Hajdar Blloshmi për të cilin Faik Konica, shkrimtari
dhe mendimtari i shquari Rilindjes Kombëtare, k ashkruar: “Z. Hajdar Blloshmi është
një Shqiptar mjaft i ditur dhe atdhetar i njohur; ka shërbyer si profesor i gjuhës frëngjishte
në Rober Kollege të Stambollit. Këshillat e tĳ, pra, s‘janë të një njeriu të zakonshëm, po të
një atdhetari plak me edukatë të mirë dhe të pjekur”7. Pas dëbimit nga Stambolli, për
shkak të pikëpamjeve të tĳ atdhetare, ai kthehet në Shqipëri, ku shërben si mësues e
drejtor shkolle në Pogradec, Elbasan, Durrës dhe Tiranë. Ai ka qenë një nga mësuesit
e parë të gjuhës frënge në Shqipëri dhe i Shkollës Normale të Elbasanit (1909). Poeti
i mirënjohur Lasgush Poradeci, në librin e tĳ shkruan se: “Hajdar Blloshmi (në mars,
1913,) mbante konferenca, i mësonte edhe shqip dhe frëngjisht njerëzinë, sepse nuk kishte
shkollë ashtu, publikisht”8. Në vitin 1912
H. Blloshmi u zgjodh delegat në Kuvendin e Vlorës, si përfaqësues i Pogradecit
dhe Librazhdit, për Shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë. Ishte anëtar i Dhomës së
Deputetëve (deputet në Parlamentin shqiptar) i disa legjislaturave.
Shkolla e parë shqipe me mësues nga fshati u hap më 1913. Librat dhe gazeta shqip
vinin përmes patriotit Selman Blloshmi e Sulejman Leka të punësuar në konsullatën
austriake në manastir mbështetur nga konsulli austriak Mojsi Krajli. Gjithë treva
e Bërzeshtës qysh ne Sopot e deri në Karkavec e quajnë veten bërzeshtas ose
bërzeshtanakë. Për emërtimin e këtĳ fshati ka shpjegime të ndryshme: dikush e lidh
me vreshtat, një tjetër e gjen me prejardhje sllave, por i dokumentuar është aty nga viti
1467, përmes një dëshmie të gjendur në Venedik. Me emrin e sotëm provohet nga një
rrëfim osman ku “300 qafirë bërzeshtanakë të pajisur me armë dhe koraca, të aftë për
luftë...nuk japin haraç dhe tatime të tjera që duhet të pagëzojnë sipas sheriatit...” Nga
bisedat e bëra me operatore të këtyre zonave, pohohet se origjina e fjalës Bërzeshtë
vjen nga një temë sllave bërzo që do të thotë i rrëmbyeshëm, i shpejtë. Deri më 1800
Bërzeshta ishte me kisha, më vonë u ndërtua xhami, në qendër të fshatit.
Po kështu mund të pohojmë se Bërzeshta këto kohët e fundit po merr zhvillim më te
madh dhe po njihet më tepër edhe për shkak të rrugës automobilistike, por edhe për
shkak të mirënjohjes dhe nderimeve që po iu bëhen dy prej figurave njohura të këtĳ
fshati Vilson Blloshmit dhe Genc Lekës. Banorët e Bërzeshtës nuk kanë lëvizur nga
fshati, janë po ato fise, vetëm se janë përhapur në fshatrat e Bërzeshtës për të punuar
tokat e tyre, ndaj dhe e folura karakteristike është ruajtur me fanatizëm prej tyre.
Veçori të përgjithshme fonetike të së folmes së Bërzeshtës
Në të folmen e Bërzeshtës hundorësia prek zanoret a,o,ë,u,e. Evidentohet përdorimi
i zanores â(hundore) dhe ë-së(hundore),të cilat më tepër shkojnë drejt o-së ;a>o,ë>o.
Sipas informatorit Sulë Radaku; “Emri Karkavec është përdorur edhe në Lushnjë.Legjenda tregon se me
emrin Karkavec emërtohet një lumë në Maqedoni”
6
Gazeta “Dielli” e Bostonit (SHBA), 4 mars, 1922
7
“Shkolla shqipe e Poradecit” (Tiranë 2002), fq 65
8
hâ°nga-shenja e zeros minore lart tregon hundorësi
5
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Kjo â hundore është parafundore dhe e theksuar kur shoqërohet nga bashkëtingëlloret
hundore m,n,nj ,apo edhe j në.p.sh. hâ°nga9 , kôma, môma, e ônjtur(e ë°jtur) etj.
Kjo zanore në disa raste zëvendëson edhe zanoren ë, si bôra(folje), hôngra(hëngra).
Theksi i fjalëve zakonisht bie në rrokjen e parafundit psh.mèze, sòfra,xhèzve etj.
Gjatësia e zanoreve varet nga theksi i fjalës. Hundorëzimi i zanoreve është një tipar
dallues i kësaj të folmeje:â>ô ;ê>ô psh.bôn (bën), dhônërr(dhëndërr), ônërr(ëndërr)
përveç rënies së tingujve në këto fjalë. Hundorësia në të folmen e Bërzeshtës ka
vlerë fonologjike, sepse me anën e saj bëhet diferencimi kuptimor i disa fjalëve;
krahaso:çùku>goditi (çuku kokën në mur); çukù>mbase (çukù vjen tezja sot për drekë );
pranë (si parafjalë dhe si ndajfolje) dhe prânë (si pjesëz), apo dhe në zëvëndësimin e
tyre me njëra–tjetrën. Dallimet fonetike në të folmen e kësaj zone janë më të dukshme.
Konkretisht në sistemin e zanoreve : -Zanorja–â-hundore me prirje drejt–ô-së del
në fjalë ku kjo zanore shoqërohet nga bashkëtingëllore hundore p.sh.tethâ°ndajfolja
këtej. Eja tethâ , hâ°mëll (hamëll), ghâ° (ndajf këtu), sprâ°mthi, (ndajf pastaj), kâ°mje
(perusti), vâ°j (vaj) , mâ°ni (mani), Gjigjërrâ°ma (pyll), , sahâ°ni (sahani,tasi), i â°mël (i
ëmbël), dyqâ°ni (dyqani), filxhâ°ni etj
-Zanorja –â –hundore del në fjalë ku kjo zanore shoqërohet nga bashkëtingëllore
hundore veçanërisht fundore p.sh.xhudâm , hashâm, duhân etj.
-Zanorja –â:- hundore e gjatë p.sh. llâ:llti (dhalli), lljâ:m (dhjam), u njâ:ta (u zgjata),
shtrâ:za, mrâ:mt(në mbrëmje), gjâ:lmi (rripi i hollë).
-Zanorja–à–e theksuar del si fundore ose parafundore, p.sh.bàrkëz, kavërmà, shpirràk,
dollàç, gjàlmi, kàzma, hàtlla.
-Zanorja – ë- e theksuar në drejtim të –o-së hundore del me tepër tek fjalët ku kjo
zanore shoqërohet me bashketingëllore hundore p.sh. ë°shtë, kë°ma (këmba mb>m),
e bë°ra, ka që°në, e ë°njtur, hë°nra (hëngra ng>n), vë°ra (vëra për vrima), llë°nërr
(dhëndërr nd>n), vë°ngër lë°mi,lë°ngu.
-Zanorja –ë e patheksuar del më teper si fundore ose mesore si në fjalët: resmë, cucë,
vetimë, qënis etj.
-Zanorja –ë e theksuar del disi më rrallë, pasi kur shoqërohet me bashkëtingëlloret
hundore, ajo kthehet në ë° hundore p.sh.rëndë etj.
-Zanorja ê (hundore e theksuar) del në fjalë të tilla si: gështênj(ë), pêri, qêni,
mênja(nd>n),vêni, mrêna, parmêna(nd>n).
-Zanorja è e theksuar del më teper kur është parafundore si p.sh. mèste, kaçmère,
hepèxhe, rèsme, lèha(vĳë uji), rrèzhda, e mjèra, e xjèrrim(nx>n), hèrjet, mjèr(deri të hënën),
e çèli (e hapi), etj.
-Zanorja i :(zanorja –i –e gjatë), del zakonisht si parafundore ose si fundore p.sh.
roshni:k, oki:t, ti:zga, mri:shta, fi:lli(vetëm), mi:jt(nj>j), efeniu, mri:shta(troje),
-Zanorja i hundore përdoret më rrallë p.sh. Cfinjë. njimene, etj...
-Zanorja u hundore sikurse edhe zanoret e tjera a,e del e shoqëruar zakonisht
nga bashkëtingëlloret hundore p.sh.huri, Shigun, Bungas, shpuzë, sun(nuk si pjesëz),
kunra(kundër).
-Zanorja u:(u e gjatë ) del më tepër si parafundore dhe fundore në fjalë si: ju:ji, (juaji),
rru:gthi, (si ndajf ), dru:gëz, du:me, mu:arr(morën) mu:rga(e shkreta).
-Zanorja ô hundore del më teper si parafundore dhe fundore dhe e shoqëruar
zakonisht nga bashkëtingëlloret hundore p.sh. tepônxh (si i marrë), hônjtë(vende),
hônde(ashtu, po pra), Ulqônj(mal)etj...
-Zanorja o:(e gjatë) del më tepër si parafundore dhe si fundore p.sh.iho:(pasthirmë),
tho:jt(nj>j), rro:sk, nimo:va(nd>n)etj.
9

Quhet objekti në të cilin tundet dhalli.
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-Zanorja y hundore del më rrallëp.sh. gjylpë°r, gjym, gjytyrym etj.
Sistemi i zanoreve, bashkëtingëlloreve e grupeve të bashkëtingëlloreve
Klimi i nj>j psh.thoj, qirĳ, -mĳt etj...
Diftongjet ua>u p.sh.blujtur,krujtur, vujtur etj...
Mb >m.p.sh.mlodha,kôma,maj(mbaj) etj...
Nd>n (bie fonema d) knòva, nimòva, fun (pĳe me fun), huna, katuni etj.
Po kështu edhe kalimi i grupeve të bashkëtingëlloreve ng>n, ngj>nj,zgj>nj p.sh.
nòrdha, u njìta , u njàta etj...
Ka raste kur përdoret edhe fonema s>sh p.sh.shàlc për salc,
Përdoret shpesh dhe sot xh < x psh. xhixha për xixa, xhaxhofile
Sonorizimi para bashkëtingëlloreve të zëshme të pjësëzës mohuese z>s.
p.sh.z’dua, z’bëra gjë.
Kalimi i u> y. p.sh. gjylpòra, dyftej etj...
Bie në sy përdorimi i fonemës h >f p.sh.shifte, krifte, gjynaf, e njifte u nrof, brofi etj.
Gjithë fjalët që kanë pësuar në pozicion fundor shndërrimin h në f e ruajnë f e
përftuar edhe në trup të fjalës, në fjalët e formuara prej tyre, gjynafqare etj...
Në Bërzeshtë nuk përdoret shumë bashkëtingëllorja th, në vend të saj përdoret f:
f>th p.sh. lugu i fellë,fellsi etj...
Kalimi i j> l fleti>fjeti,apo l>nj p.sh.u ùnja >u ula,u përkunja(u përkula)
Po kështu vihet re kalimi i dh>ll p.sh.lljâm (dhjam), llàllti(dhalli), e húlli(e hodhi),
ia llàç (ia dhash ), llônrri(dhëndri)etj...
Ka dhe raste të rënies se zanores ë-të patheksuar p.sh.lkurë,qnis ,vlla, drek etj.
Kalimi i g>gj p.sh .gjisht.
Në të pakryerën e foljeve kemi kalimin e n>nj p.sh.hanjim ,vinjim, shkonjim etj...
Zëvëndësimi i o>ua p.sh.i muarr,i suall, i duall etj.
Ng>n nordhi, nuk e nava>ngava, nrita>ngrita; apo ng>nj, ngj>nj njitem, njàtem,
njishem etj...
Rënie tingujsh
Rëniet e tingujve në këtë të folme janë të ndjeshme veçanërisht jo në pozicion nistor
(afarezat) sidomos në brezin e vjetër p.sh. mu’rrin fmit <m’u rritën fëmĳët, llonrri<dhëndrri,
nreu<ngreu, mramt<nëmbrëmje, honër<hëngri, erth<erdhi, djajt<ana e djatht, hatlla<hatulla,
nreu<ngreu, xori<nxori, metet<mbetet ( ty do tët metet), e gjem<e gjetëm, mem<mbetëm
,(mem vetëm tani). Përashta (përjashta), xjerrim(nx>n) etj.
Shtesa tingujsh
Karakteristikë e të folmes së Bërzeshtës është shtimi tingujve p.sh. shelqer <sheqer apo
shtimi i një një-je nistore saktësuese tek përemrat dëftorë dhe te ndajfoljet e vendit,
kohës dhe të mënyrës p.sh.Njaj njatje, njikjo njiktu është prishur, njat, njatje,njikshunjashu, njikto, njato, njimene (tani ) njatherë etj.
Janë evidentuar raste shtimi të tingujve edhe në fillim dhe në trup të fjalëve si edhe
në fund; konkretisht: Folja ul në formën jo veprore, në të kryerën e thjeshtë del në
formën u unja. Shtesa tingujsh vihen re edhe në fjalët: njashtu, njikjo, rëposh, herjet,
makshamt, gjisht, qefti,(për)vefte, asigjo ,brofti, hofti,qefti etj. Po kështu edhe te foljet :Ijshe
,kĳshe etj.
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Veçori të përgjithshme gramatikore
E folmja e Bërzeshtës paraqet interes sidomos në formimin e fjalëve. Nuk përdoren
shpesh emrat asnjëanës. Përdoret njëjësi për shumësin p.sh. “Groshën vezën, arrën
...i sigurojmë vetë” Bardho Qyra; punova me lopatët, kazmët etj. Përdoret shumësi i
emrave me prapashtesë p.sh. sopotarë, bërzeshtanakë, gurrakë, fanjokë etj. Bien në
sy formimet prapashtesore të emrave, mbiemrave, veçanërisht të ndajfoljeve, por
edhe formime parashtesore. Prapashtesat foljore janë pothuajse të njëjta me ato të
mbarë shqipes me disa përjashtime.
Emra të formuar me prapashtesë si edhe në emrat e tjerë të shqipes, theksi bie tek
prapashtesa p.sh. trashanik, punëtore10. Këtu futen edhe emrat e njerëzve, të formuar
tradicionalisht nga këta banorë; gruaja nuk thirrej asnjëherë në emër, por në emrin e
burrit, shoqëruar me prapashtesën ore ose re p.sh. Dilore11, Arifore, Sulore, Ganiore,
Bardhore.
Njihen edhe emra të formuar nga vetë këta banorë, mbështetur në emra të tjerë
si:Gostiarët, Ftonjësi, Xhevaptore etj... Edhe sot në këtë të folme përdoret llafi në
vend të fjalës llafi>fjala p.sh.Merret me llafe, M’a dha llafin, i paç dhôn llafin; vë°ra për
vrimë etj.
Emra të formuar me prapashtesën ar, ëz, at apo edhe ak fjalet si:Kopaçar: Ftujak,
Rrenacak, Gurrak, drugëz, furkëz, grykëz, fillikat etj...Një numër i kufizuar fjalësh të
përbëra janë kompozita të përftuara nga emër +emër, veçanërisht tek toponimet si:
Kruazogu,Maramoxa etj. emër +mbiemër: Kryemadhi,Palzeza.
Fjala palare si fjalë shumë e vjetër përdoret edhe sot në Bërzeshtë siç e ka përdorur
Frank Bardhi përdoret edhe në Dibër fjala palare (dërrasë e rrumbullakët për të
hapur apo për të holluar petat).
Dallohet edhe përdorimi i emrave të vjetër si: dume (kuintal), u delenise (u torturua,
u lodh) resme (fotografi); bzàj (flas); napë(shami); kamje(perusti); vedra(tepsi);
kotruke (tundese kosi);kundra (kepucë); afij (spiun); alet (vegla); murga; prura(solla);
rroska(zinxhir) ; krej (koka); kërcas (vrapoj); sabah; takat(fuqi); rroke (kape, përqafoje)
Rroke në qafë mômën etj... Vihet re përdorimi i prapashtesës ishte në fjalët:bigorrishte,
njomishte, apo fjalë të përbëra si: belqyrek , derhambar ,surrataksham etj...
Ndajfolje të formuara me prapashtesë si: spram-thi, lug-thi, rrëshqa-thi, rrug-thi etj.
Në të folmen e Bërzeshtës dallohen edhe disa lloje ndajfoljesh që janë vetëm për
këtë zonë si: njifarsoj<çka, shul (tutje), tethô (këtej), gha (këtu) spram (pastaj), spromi,
spromthi (me prapashtesë), masanaj (pastaj), gjene (përsëri), njimene (tani), açosh
(ashtu), allamaçalla (rrëmujë), filli (vetëm), fjesht (fare) ,”Më ngjan fjesht mua” etj. Në
përdorimin e ndajfoljeve në këtë zonë vihet re përdorimi i nj-nistore përcaktuese
para disa ndajfoljeve veçanërisht ndajfolje vendi, kohe si:njashtu, njatje, njimene(tani),
njiktu, njiky njiktu ôsht vllai im.
Në këtë të folme dallohen dhe ndajfolje të përngjitura si: njëfarsoj(ç’ka) dhe asisoj
(ashtu), njasisoj, ksisoj, açosh(ashtu), allamaçalla(keq) etj..të cilat formohen me anë të
përngjitjes me pjesëzat treguese.
Përdorimi i pjesëzës mjer si pjesëz përafruese mjer t’hënën; dreq(shkoi dreq e te
furra)etj... Po kështu përdoret dhe pjesëza dëftuese- njè. Njè ku e ka shtëpinë motra
ime. Përdoret edhe pjesëza mohuese sun>nuk. Sun e bëj këtë punë se nuk është për mua.
Po kështu përdoret edhe pjesëza honde >po pra,ashtu është. Honde siç thash unë,u bë°.
Evidentohet edhe përdorimi i pjesëzës përforcuese bilemi.p.sh.Detyrat i bë°ra bilemi
edhe për pasnesër.
10
11

Emri i burrit Dilo plus prapashtesën re.
Çabej E. “Studime etimologjike të gjuhës shqipe XVI”;SF,I, 1965, fq7
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Ndajfolje

Vendi

Kohe

Mënyre

Sasie

Shúl>tutje
Tethë°>këtej

Sprâm >pastaj
Masanaj >më vonë

Njifarsoj>ç’ka
Rrùgthi>duke u rrëkullyer

Ghë°>këtu

Njimene>tani

Rrëshqa°thi>duke u terhequr

Teposht>poshtë

Sprômthi>pastaj

Fillikat>vetëm

Mjaft>shumë
Hepexhe>
shumë
Fjesht>fare,të
gjithë

Përpjet>lart

Hala >akoma

Tersnè>ters

Najnade>pasdite

Asisoj >ashtu

Njatje>atje
Rëposh>poshtë

Ksisoj>kështu
Ezhdërha >i( e) shkathët

Përdoren mbiemra të panyjshëm si: helas(dembel), murga(e shkreta), taksës.
Folje
Bashkëtingëllorja faringale h, ruhet vetëm në pozicion nistor, ndërsa në pozicion
fundor dhe mesor përgjithësisht kalon në f, h>f p.sh. shof njof, njofje, kref, vefte (si
përemër vetvetor. Përdoren ende forma të vjetra foljore si p.sh. zu<filloi (Zu t’bjerë
shi),çel derën (hap derën), mos ruj (mos shiko) s’un i flas; folja s’un përdoret si folje
gjysmëndihmëse me pjesëzën mohuese para. Apo përdorime të tjera si : paç (kisha)
paç majtur men, prura (solla), krisa (vrapova), u çita (u ndava), u fijush(u fijova). Vihet re
ndryshimi i formave foljore, metateza p.sh. xerroheshin (rrëzoheshin), pshifu (fshihu)
galif(gafil), u xërrova (u rrëzova) gjymsa (gjysma), pështoi (shpëtoi), perfekt<prefekt,
kërvati<krevati.
Përdoret shumë dendur e kryera e thjeshtë e foljeve në joveprore me mbaresën ç
apo sh p.sh. u lodhç, ia llaç,(ia dhash) u thaç, u gdhiç,u fijush,u çitsh ,bzajta(fola) s’un i
flaç(nuk mund t’i flasësh) , si dhe forma foljore hongër. Përdoren folje të tipit: pshoi
(shtyu), hofti (u hodh përpjetë).
Në këtë të folme vihen re edhe disa shprehje frazeologjike foljore si: i vura me (e
dëgjova), këputëm llafin (e fejuam), e bëra hesap (e mendova), do biem poshtë (do flemë),
e mora hall(e kuptova), rroke në qafë (përqafoje), çuk kokën (godas kokën), brofi në këmb
(u ngrit), hofti përpjet (u ngrit menjëherë), u bë gjol (u qull), i pshoi më fort (e shtyu ),
bëj sehir(ruaj).
Njëkohësisht përdoret forma donte ta blĳ ,dontet’ma shit mua, pasi pjesëza të e
lidhores nuk përdoret e plotë në përgjithësi. Në të folmen e Bërzeshtës bie ë-ja e
pjesëzës së lidhores së foljes p.sh. T’kisha t’vĳ dhe unë me ty se doja t’rrĳa me ju...Për
pjesoren e foljes kam, përdoret forma patur dhe jo pasur, ndërsa për përcjelloren
përdoret tuke në vend të duke (tuke punuar).
Krakteristikë e kësaj të folmeje janë edhe ndrëtimet me ndajshtesat ush, apo ç në
vetën e parë të foljeve në të kryerën e thjeshtë të formës joveprore p.sh.u fijush, thaç,
u lodhç, u martush, s’un i flaç, apo format ardhç, meç, u xërrush etj...
Përdoret edhe sot folja godit në vend të foljes rregulloj. Nusja do të shkojë të goditet. E
godita shtëpinë. Në kohën e kryer të tejshkuar folja ndihmëse kam bën paç p.sh. Paç
majtur men, (pata mbajtur mend). Po kështu forma foljore kisha dash t’vete përdoret
me vlerën e të pakryerës. Po kështu karakteristike e ligjërimit të Bërzeshtës janë dhe
trajtat foljore:një ta kapur dhe në t’ja ngjeshur surratit12.
Po kështu në të folur edhe në të shkruar në disa raste përdoret gabim pjesorja e
foljes ha në të kryerën kam hôngur, apo dhe hônga në të kryerën e thjeshtë. Përcjellorja
përdoret me pjesëzën tuke dhe jo duke (tuke punuar).Po kështu edhe folja gjysmë
ndihmëse mund nuk përdoret e plotë p.sh. mun i njifni. E pakryera e foljeve në vetën
12

Gjatë një bisede me Rifat Blloshmin
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e parë zakonisht del me e p.sh.doje të vĳe ,e shifje(une e shifje që ajo ishte sëmure ,po
nuk kishe ç’ti bë°je) ,e dĳe ,e mirrje etj. Po kështu në vetën e tretë shumës përdoret
forma me nj e foljeve si: hanjin, flinjin, shkonjin, vinjin etj.( sidomos në brezin e
tretë). Zakonisht pjesorja e foljeve në këtë të folme del e gjatë dhe drejt o-së thë°:në,
bë:°rë etj...
Përdorimi i foljeve ndihmëse në kohën e kryer të thjeshtë dhe në të kryer të tejshkuar,
në të folmen e Bërzeshtës.
E kryer e
thjeshtë(kam)
Unë paç,vajç.paç.

E kryer e
thjeshtë(jam)
Qesh

E.kr.e
tejshkuar(kam )
Paç pasur

E kryer e tejshkuar
(jam)
Paç që°n

Ti pate

Qe

Pate pasur

Pate që°n

Ai pat

Qe

Pat pasur

Pat që°n

Ne pam

Qêm

Pam pasur

Pam që°n

Ju patët

Qêt

Patët pasur

Patët që°n

Ata pan

Qên

Pan pasur

Pan që°n

Përemrat
përemrat
Norma letrare

E folura e
Bërzeshtës

Dëftor
Ai, ajo, ashtu, kështu, ky, kjo
Njài, njàjo (njàjo cuc)
Asi,asoj (përemra për larg e
për afer psh: njàj njàtje dhe
njiky njiktu jane miqtë e mi; Asi
punimi...
Asoj kënge... ksi, ksoj (ksi libri...
ksoj vajze...) Po Kështu përdoren
dhe asisoj, e kësisoj.
Njiky, njikjo (me anë të
përngjitjeve përemrave me
pjesëzat treguese )

pronor
Time, juaji

Tême (punën
tême s’e
bë°n njeri)
I juji
s’bëhem unë

pyetës
Çfarë?,si?,kujt?

Vetor
Ne,ju

Çysh? (Çysh ta
mênojë njàshu le
ta bë°j.
Çysh ta vizatoj ?
Kuja ja ke blerë
këtë?
Na >ne vetor

Nâ>ne
Prej jush
Tulisoj si
përemër i
pacaktuar
(lloj-lloj)

Pasthirma
Përdoren dhe disa lloje pasthirmash si: Jarebi!(ishalla), pronë! (ska gjë), ska gale!
(ska gjë), bereqaves!, evalla!(turke), bëfsh hajër! (faleminderit),iho! (si kështu!).T’u
mësheltë! (t’u mbylltë goja),selam (përshëndetje turke), jarebi>do zoti etj.
Njëkohësisht vihet re zëvëndësimi i parafjalës në>më p.sh. n’mràmt dhe rrinte
m’kë°m (rrinte në këmbë). Si lidhëza përdoren po ato vetëm se në vend të lidhëzës
prandaj përdoret zakonisht lidhëza nataj, apo dhe lidhëzat e përsëritura hem...hem
të cilat përdoren shumë.
Toponomastika
Toponomastika e Bërzeshtës paraqet interesa të veçanta gjuhësore e historike, sepse
janë dëshmi e lashtësisë së formimit dhe kulturës së kësaj treve. Si për të gjitha
toponimet e trevave shqiptare edhe për zonën e Bërzeshtës veprojnë të njëjtat ligjësi
në formimin e toponimeve.Po paraqes toponimet e fshatrave të kësaj treve të prira
nga etnitë e fiseve, të dhëna gjeografike apo elemente të tjera, konkretisht:
a) emërtime të krĳuara për vende të ndryshme, sipas formës, pozicionit, relievit
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përbëjnë një prurje toponimesh për këtë zonë psh “Krepi i Njelinës”, “Shkalla e
keqe”, “Qafa e druve”, “Sheshi i Ulqonjës”, “Guri i Zogollit”etj.
b) Një numër toponimesh lidhet me sferën ujore si: “Liqeri i kuq”, “Zalli i Brusës”,
“Gurra e Cakës”, “Mulliri i Qyrës”, “Përroi i peshkut”, “Kroi i Skrapanikut” etj.
c) Toponime që mbështeten në madhësinë, pozicionin, moshën e vendit etj. P.sh:”Turje
e madhe”,”Turje e vogël”, “Shirona e lugut të korbit”,”Përroi i peshkut”,”Zalli i
Brusës”, “Pusi i Lekës” etj.
d) Disa toponime vĳnë edhe nga emra njerëzish (dhe këta janë të shumtë) apo edhe
kafshësh. Edhe pse sot këta persona nuk janë më këto vende quhen po kështu p.sh.
”Bregu i Lekës”, “Bregu i Gabilit”, “Guri i Kadifes”, “Maja e Gaferrit”, “Ulqonja e
Martës”,”Ara e Sabries”, “Ara e qerosit” etj.
Emra kafshësh:”Gropa e buallit”, “Guri i krymit”,”Bregu i ulqonjës”, “Guri i korbit”,
“Përroi i peshkut”,”Vëra e skiles”, “Bregu i leprit” etj.
f) Interes paraqesin edhe emërtimet që vĳnë për të përcaktuar veprimtarinë e
zhvilluar në atë vend p.sh.”Destila e Vretos”,”Mulliri i Qyrës”,”Vresht i Lekës”,
“Stani i Zharrit”etj...
Toponomastika na flet për fakte, histori dhe kultura, për qendra dikur të banuara dhe
sidomos dëshmon dhe vërteton gojëdhënat mbi popullësinë e madhe të këtĳ fshati,
artizanatet, vende dikur të banuara apo edhe për relievin e kësaj zone. Njëkohësisht
disa toponime dëshmojnë edhe për origjinën e sektit fetar dhe besimit të njerëzve
në këtë zonë. Dëshmojnë mbi eksistencën në Bërzeshtë të kishave të vjetra. Mbi këtë
fakt kanë dëshmuar edhe operatorë të ndryshëm nga Bërzeshta dhe Karkaveci për
lagje e kisha si:kisha tek lagjja “Shënkoll” në Bërzeshtë, e cila për shkak të idelogjisë
është zhdukur si toponim. Në Karkavec kisha tek “Bregu i Kukës” dhe kisha tek
“Ferra e Lekës”, kisha tek “Bregu i Hasës” nga të dhënat e operatorëve dëshmohet se
ato sot janë vetëm rrënoja. Në Bërzeshtë ndodhet edhe “Arkëza e Kaurrit” e cila edhe
sot mban këtë emër. Ka toponime që paraqesin interes për analiza etimologjike dhe
fjaleformuese (fjale te perbera)si:Vishoku, Sukth, Shigunë,Vloqi, Grepas, Lobonik,:
“Kruazogu”, “Kruamadhi”, “Kruadiçi”, “Kruaçuku”, “Maramotza” etj.
Përfundimet
Qëllimi i hulumtimeve të mia, ishte të trajtoja në mënyrë modeste etë detajuar jo
si trajtim teorik, por praktik, empirik, disa fenomene gjuhësore të patrajtuara më
parë dhe të dallueshme nga norma e njehsuar gjuhësore. Kuptohet, që të studiosh
të folmen e një zone të pastudiuar më parë, kërkon një njohje të thellë të të gjitha
rrafsheve të gjuhës si dhe studime filologjike e kulturore për një kuptim e interpretim
të mirë të tyre. Gjeta të dobishme në studimin tim bisedat me informatorët të cilët
më ndihmuan në përpunimin e të dhënave. Bashkëpunova për këtë temë edhe me
babain tim, Arif Qyra mësues matematike në këtë fshat (80 vjeç), njohës shumë i mirë
elementeve fonologjike të zonës. Për të qënë e sinqertë, kam shfrytëzuar në fjalorin
e Bërzeshtës edhe fjalë të mbledhura nga Genc Leka “Vepra” Tiranë 2009 Shtepia
botuese “Almera”
Duke qenë se banorët e Bërzeshtës nuk kanë lëvizur shumë nga trojet e tyre, janë po
ato fise dhe banorët i ruajnë edhe sot këto veçori.
Nga studimet e kryera vihet re se disa nga tiparet dalluese të kësaj të folmeje:
Hundorësia e zanoreve dhe tendenca e zanores ë dhe a për tu kthyer drejt
o
o-së(hundore)
Përdorimi i disa ndajfoljeve të vendit dhe të kohes,karakteristike vetëm për të
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folmen e kësaj zone.
Fenomeni i rënies së tingujve (si edhe për të folmet e tjera) është mjaft i dallueshëm
për të folmen e kësaj zone.
Dallime vërehen në leksik për fjalë që janë evidentuar si pronë e kësaj të folmeje.
Vihet re se në këtë të folme krahas fjalëve të vjetra autoktone, një vend jo të
vogël zenë edhe huazimet turke e sllave p.sh. shtazë, xhamadan, takàt, taksirat,
marshalla, peshtamall etj.
Ngjyrimet e fjalëve janë një veçori tjetër që meritojnë analiza të hollësishme.
Krahasuar me leksikun e evidentuar nga Genc Leka në veprën e tĳ janë pothuajse
po ato fjalë te reja vetëm se fjalori i Gencit është disi i kufizuar pasi në fjalorin e
tĳ një vend të rëndësishëm zenë fjalet e përdorura në zonën e Çermenikës (pasi
Genci ka punuar si mësues në atë zonë), toponimet më tepër janë fjalë me origjinë
sllave si: Bërzeshtë, Poponivë.
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