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Përpjekjet e mësimit të gjuhës shqipe në Kosovë gjatë viteve 1912-1918
Ragip Gjoshi
Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” në Prizren

“S’mund të ketë Shqipëri pa shqiptar,s’mund të ketë shqiptar pa gjuhë
shqipe,s’mund të ketë gjuhë shqipe pa shkolla,në të cilat të mësohet shqipja.”
(Sami Frashëri)
Abstrakt
Mësimi dhe mësimdhënia e gjuhës shqipe në Kosovë,zë fill serioz nga Rilindja Kombëtare
Shqiptare deri në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë,por fillet i gjejmë edhe në thellësi të
historisë së kombit dhe historisë së arsimit e didaktikës së gjuhës shqipe .Kudo,në udhën time
kerkimore kam gjetur qendresën dhe rezistencën e pashkëputshme të ideologëve të çështjës
kombëtare në ruajtjen e trungut të kombit,gjuhës,shkollës,kulturës shqiptare përballë dhunës
.Plejada të tëra atdhetarësh të devotshëm me dinjitet në udhën e shkronjave shqipe kanë
hartuar tekste për të vegjël e të mëdhenjë,tekste letrare e shkencore,pedagogjike e didaktike.
Shpesh,ishin ata njëkohësisht mësimdhënës e autorë tekstesh,Ata i gjen në përpjekje për krĳim
alfabetesh,abetaresh,librash shkollor,çelje shkollash dhe ndër beteja e kryengritje.Mësimi i
gjuhës shqipe në Kosovë ishte e pandashme nga gjithë trojet shqiptare deri në shpalljën e
Pavarsësisë së Shqipërisë.Mirëpo,mësimi i gjuhës shqipe në të gjitha periudhat historike ishte
e ndërlidhur me ruajtjen e identitetit kombëtar,sepse ndërlidhjet e historisë së kësaj pjese
të kombit,historisë së shkollës shqipe,historisë sëdidaktikës dhe gjuhësisë janë të lidhura
gërshetë.
Fjalë kyçe: shqiptar,Kosovë,alfabet,tekste,hapja e shkollave, Rilindja kombëtare Shqiptare,
pavarësia, didaktika e gjuhes.

Hyrje
Për t’i arritur qëllimet e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit(1878), intelegjenica shqiptare e
përqëndroi aktivitetin e saj në dy drejtime: në planin e gjuhës shqipe dhe në fushën
e çeljes së shkollave kombëtare. Ishte kjo një periudhë kur në Vilajetin e Kosovës qe
zhvilluar një aktivitet i pasur qe u shndërrua në një lëvizje gjithshqiptare, e njohur në
historinë e shkollave dhe të arsimit tonë kombëtar si Lëvizje për shkollën dhe arsimin
shqip. Kjo lëvizje e fuqishme kombëtare arriti që të finalizojë me sukes objektivat
më të rëndësishme kombetare: alfabeti-gjuha-shtypi-shkolla-libri-lufta.1 Kjo lëvizje
që shtrirë në gjithë trojet shqiptare,e në veçanti në Kosovë sidomos gjatë viteve 1883,
e sidomos gjatë viteve 1909, 1910, 1911 kur me forcë shtruan çështjen e shkollave
dhe të arsimit shqip.2 Dokumentacioni arkivor i kësaj periudhe, ofron të dhëna për
aktivitetin e zhvilluar në këtë fushë nëpër vilajete. Por rrethanat e Vilajetit të Kosovës
Dr. Zenun Gjocaj, Roli i mësuesit dhe i shkollës shqipe në kohën e Rilindjes Kombëtare ‘’100 vjetori i
shkollës shqipe të vashave në Prizren’’, Simpozium shkencor i mbajtur në Prishtinë më 13 nëntor, 1992, f.97.
2
Arkivi Kombëtar i Tiranës, Fondi, Ministria e Arsimit, material e dokumente, ç’thanë të tjerët për Lidhjen
Shqiptare të Prizrenit.
1
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kishin specifikat e tyre karakteristike.3 Idetë e rilindasve tanë në këto anë ishin
përqafur bashkë me porositë që dolën nga Lidhja e Prizrenit. Ishte arritur një vetëdĳe
e lartë kombëtare. Është e dokumentuar se gjatë kësaj periudhe kullat, teqet, vakëfet
dhe xhamitë ishin shndërruar në vatra të përhapjes së mësimit të gjuhës shqipe. Këtë
aktivitet esforconte kënga dhe lahuta e çiftelia e rapsodëve qe ka dhënë një kontribut
të çmuar në edukimin dhe arsimimin e popullatës shqiptare në Kosovë. Rilindasit
kishin projektuar vënien e gjuhës amtare në themel të përmbajtjes së programit,ku
mësimi e lëvrimi i gjuhës amtare dhe përpjekjet për pasurimin e pastrimin e saj nga
fjalët e huaja dhe ato të panevojshme zinin vend qendror.Është e dokumentuar se
realisht, gjuha shqipe mësohej edhe shumëkohë para 7 Marsit 1887 në shkollat në
gjuhë të huaja, në kisha e xhami, në krahina të ndryshme të vendit.
1. Ndikimi i programit të Rilindjes Kombëtare Shqiptare për mësimin e gjuhës
shqipe në shkollat e Kosovës
Në programin kombëtar të Lidhjes kërkohej njohja zyrtare e gjuhës shqipe, përdorimi
i saj në administratën dhe në shkollat e Shqipërisë si dhe përdorimi i një pjese të të
ardhurave të vendit për zhvillimin e arsimit.4Fanar drite në rrugën e përhapjes së
mësimit të gjuhës shqipenë Kosovë,si kudo qe flitej shqip ishte thirrja e Sami Frashërit,i
cili u drejtohej të gjithë shqiptarëve me një vistër pyetjesh “Me se mbahetë kombësi e
një kombi? Më parë me gjuhë të ti. Gjuha është m’e par’ e m’e madhe shënj’ e një
kombërĳe. Gjuha me se mbahet? Me shkronja. Një gjuh’ e pashkruar s’mund të
qëndrojë shumë kohë e paprishurë... Kombi shqiptar s’është komb për të pasurë turp
prej tĳ: të qënët e një njeriu nga një komb kaqë trim e kaq i zgjuarë, s’është turp, po
nder i math. Në ka mbeturë pas kombi ynë, s’është faj’ i ti, po faji ynë; në ka mbeturë
gjuha shqip e pashkruarë, s’ka mbeturë se është gjuhë e ligë e e metë, po vetëm se
s’jemi kujdesurë na ta shkruajmë. S’na ka faj gjuha, faji ësht’ yni.”5 Kryesisht,rëndësia
e mësimit të gjuhës amtare nga rilindasit lidhej me ruajtjen e qenies e të identitetit
kombëtar,bashkimin kombëtar për çlirim dhe ecjen drejt pavarësisë dhe futjen në
rrugën e progresit.Rilindësit tanë, ishin të përkushtuar për shkrimit e mësimit të
gjuhës shqipe, hapjes së shkollave shqipe dhe organizimit të arsimit kombëtar
shqiptar.Ata morën përsipër një barrë shumë të rëndë, atë të përhapjes së gjuhës
shqipe,hartimit të teksteve shkollore, veprave shkencore e letrare ,madje arritën të
përpilohen variante të ndryshme alfabetesh, duke punua për një alfabet të njësuar,
hartuan abetare e libra këndimi si dhe tekste të ndryshme shkollore, hapën shkolla,
ku dhanë mësim edhe vetë rilindësit. Në këtë periudhë populli i trevës së Kosovës,
ishte i mobilizuar edhe në çështjen e përhapjes së arsimit në gjuhën shqipe.”Popujt
dhe kur nuk kanë një ndërgjegje kombëtare të themeluar mbi kulturë, shtytja e rrojtjes
i bën që të lëvizin në kohën e rrezikut të madhë”,6 është ku konstatim ilustrativ për
Po aty.
Marrë më 27.09.2012, në: http://www.home.no/dukagjin/Lidhja%20Prizrenit%20II.html.
5
Enciklopedisti, Sami Frashëri, ideologu e patrioti i spikatur për çlirimin dhe bashkimin kombëtar të popullit
shqiptar.Ai ishte ndër oganizatorët kryesorë të “Komitetit Qendror për mbrojtjen e të drejtave të kombësisë
shqiptare” dhe, me themelimin e “Shoqërisë së të shtypurit shkronja shqip” (1879), u zgjodh kryetar i saj.
Drejtoi revistat e para në gjuhën shqipe dhe hartoi disa libra shkollor.Libri "Shqipëria ç'ka qenë, s’është e
ç’do të bëhet”, 1899, u bë manifesti i Rilindjes Kombëtare.
6
Xhafer Belegu, Lidhja e Prizrenit, Veprat e Sajë 1878-1881, Tiranë,1939.f.10.
3
4
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veprimtarinë që mori intelegjencia shqiptare e kohës drejt përphajpjës së mësimit të
shqipes .Ky aktivitet mund të ndahet në tri faza;mësimi i gjuhës shqipe përmes
fomrave individuale, pastaj futja me përpjekje të shumta me me ngulm e shqipes në
shkollat e huaja që punonin ne Kosovë dhe, faza e tretë , çelja e shkollave shqipe,
tërësisht të pavarura nga shkollat e huaja. Shkolla jonë kombëtare në trevën e Kosovës
u ndihmua edhe nga klubet shqiptare që vepronin në Shqipëri, Kosovë dhe në
diasporë. Kryesisht,ky aktivitet ishte i përqendrar në sigurimin e ndihmave material
për të gjetur dhe mbajtur mësuesit e shqipes, për të ngritur kurse për mësimin e
gjuhës amtare dhe për të siguruar librat e nevojshme arkivore dëshmojnë se pjea më
e madhe e këtyre klubeve ishin shëndrruar në qendra shkollore. Mund të veçohet
puna e jashtëzakonshme e dhënë nga shoqëritë e klubet jashtë vendit.Këtë aktivitetet
e përshkruan gazeta “Kombi” se “...në tërë shkollat shqipe të qeverisë në Shqiperi po
përgatiten që të vejnë mësonjës për të mësuar djemt gjuhën e tyre”.7Kongresi i
Alfabetitështë periudhë e kthesave dhe vendimeve të mëdha ,sepse “....tani në radhët
e këtyre klubeve vërehet një akativitet më i organizuar, më i dendur dhe shumë më
frytëdhënës.”8 Patriotët dhe lufterarët e shquar për shkollën kombëtare shqiptare, si
Hasan Prishtina, Nexhip Draga, Bajram Curri dhe të tjerë të Kosovës hapen klube të
reja, si në Prishtinë, Pejë, Gjakovë, Prizren, Mitrovicë, Gjilan dhe dëget e tyre në
Ferizaj, Kaçanik, Podujevë,Drenicë etj. Me daljen në dritë të abetareve të kësaj kohe
ato shumë shpejt u gjend në Kosovë. Udhën e shkronjave të para shqipe nga këto
betare i mësuan mjaft klerikë shqiptar, të fesë myslimane. Kështu ata përmbushi një
detyrë të shenjtë ndaj vendilindjes së tyre.9Mulla Haxhi Zekës pati bërë thirrje për
shërbim mësuesie në Kosovë dhe kësaj iu përgjigj patriotët, ndër të parët ishte Andre
Logoreci, i cili vendosi t’i dergonte në Kosovë të dy nipat e tĳ, Matinë në Prizren dhe
Pashkon në Gjakovë. ”...Ishin këta mësuesit e parë profesionistë që hapën në Kosovë
shkollat e para shqipe, në të cilat futën shpirtin kombëtar të edukatës.”10Është kjo
kohë qe njihet për rritjen e numrit të mësuesve që punuan e vepruan në Kosovë ,ndër
të cilët vlenë të veçohen: Ivan Berisha, Pashk Prelaj, Lazër Lumezi, Qamil Dula, Pal
Quqiaj, Marjan Prelaj, Ndue Lezhja, Frano Lufi, Mikel Tarabulluzi, Luigj Kroniqi,
Mëhill Kurti, Ndue Bytyqi, Engjëll Ndocaj, Gjergj Gjinaj, Gaspër Gjugjaj dhe të tjerë,
që më punën e tyrë vëtëmohuese i vonë gurëthemelet e arsimit kombetar në
Kosovë.11Ardhja e tyre në Kosovë bëri të mundshme që në mjedise të ndryshme të
Vilajetit të Kosovës të hapen një numër i kufizuar i shkollash. Kështu shkollës e
Prizrenit dhe të Gjakovës iu shtuan edhe disa shkolla të tjera, si ajo e Pejës, e Janjevës,
e Zymit, e Ferizajit, Letnicës, Stubllës, Pozharanit dhe e Gjilanit. Këtĳ aktiviteti iu
kishte bashkuar edhe Shtjëfen Gjeçovi, i cili dha një kontribut të
jashtëzakonshëm.12Shquhet për vënien e bazave teorike të mësimdhënies Mati
Gazeta ‘’Kombi’’ e 1 janarit të vitit 1909.
Po aty.
9
Shih për këtë gjerësisht: AKT, Figura të Rilindjes Kombëtare Shqiptare.(Sot në këtë arkiv ruhen 130 dosje
për veprimtarinë poitike, publicistike, kulturore dhe arsimore të Jashar Erebarës.).
10
Musa Kraja, Mati Logoreci, Tiranë, 1987,f.6.
11
Dr. Jashar Rexhepagiq, Zhvillimi i arsimit dhe i sistemit shkollor të kombësisë shqiptare në territorin e
Jugosllavisë së sotme deri në vitin 1918, Prishtinë, 1970,f.234.
12
Gjetja e Abetarës së Zymit pa autor, e shtypur në shaptilograf në vitin 1900, është dëshmi më vete se
mësuesit dhe pedagogët kosovarë, krahas hapjes së shkollave shqipe, kishin bërë përpjekje edhe për sigurimin
e teksteve mësimore për mësuesit dhe pedagogët kosovarë, krahas hapjes së shkollave shqipe, kishin bërë
përpjekje edhe për sigurimin e teksteve mësimore për nxënësit e këtyre anëve.
7
8
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Logoreci, Lazër Lumezit të Shtjëfën Gjeçovit ,etj,si përpjekje qe shquhen nga një
frymë e thellë kombëtare.13Puna qe bëhej në hapjen e shkollave shqipe në Kosovë,
nga fqinjët tanë vështrohej vëngër. Karshi përpjekjeve të shqiptarëve në Kosovë,si
kundërpergjigje, grabitqaret e trojeve tona, nxitonin të siguronin nga Porta e Lartë
leje për hapjen e shkollave serbe në Kosovë e kjo vështirësonte çasjen shqiptare,
sepse ato shkolla serbe ndërronin misionin dhe shndërroheshin në vatra të
propagandës sllave në Kosovë.14 Këto çështje do t’i shtronte Kuvendi i thirrur nga
H.Zeka,ku u shtruan kryesisht problemet qe ishin të natyrës arsimore. Në rend të
parë “... mirret vendimi për futjen e shqipes në shkollat ekzistuese si dhe vet shkollat
të merreshin në duart e shqiptarëve. Por,asnjëra nga këto synime nuk u realizua,
sepse Porta e Lartë e shtypi Lidhjen e Pejës, për ç’shkak të mësuarit e shqipes sërish
iu kthye formës ilegale”.15 Kuvendi i mbajtur në shkurt të vitit 1901 në Fushë të
Kosovës, ku Mulla Haxhi Zeka shtroi çështjen e shkollave shqipe në këtë Vilajet, krĳoi
një platform të re për realizimin e synimeve të kësaj lëvizjeje.16 Duke parë se në shumë
mjedise të Kosovës punët nuk po e merrnin të mbarën, si nevojë e ngutshme u shtrua
çështja ri hapjes së kurseve. Në një mënyrë më të organizuar këto kurse datojnë që
nga viti 1908, kur filloi gjerësisht të mësohej gjuha shqipe. Atëbotë në Kosovë qenë
organizuar tri lloj kursesh: kurse për fëmĳë që nuk dinin shkrim- lexim fillestar, kurse
për të rritur të cilët nuk konsideroheshin analfabetë, meqë kishin mbaruar shkolla të
huaja, por që dëshironin ta mësonin shqipen, si dhe kurse për të rriturit, që nuk e
zotëronin fare shkrim-leximin fillestar. Smbështetur në të dhënat statistikore: kursin
për të rritur në Gjilan e vojonin 63 vĳues, prej të cilëve 21 ishin hoxhollarë. Po në këtë
periudhë kursin për të rritur në Tetovë e viojonin 60 nënpunës të profileve të
ndryshme, të cilët e mësonin gjuhën shqipe me vullnet të zjarrtë. Pos kursese specifike,
të cilat i vĳonin më se 200 veta.17 Por,edhe burimet arkivore të kësaj periudhe, në
Vilajetin e Kosovës dokumentojnëse ishin përfshirë 5000 fëmĳë të fillores dhe 13.000
burra të moshave të ndryshme. Në të njëjtën kohë në kurset e Dibrës së Madhe qenë
përfshirë 2.500 fëmĳë të fillores dhe më se 600 të rritur.18Në të gjitha këto kurse
mësohej sipas një program të caktuar,i cili ishte në përdorim edhe në vise tjera të
Shqipërisë. Pos shkrim-leximit fillestar aty mësohej aritmetika elementare dhe historia
e Shqipërisë. Ndërkaq në kurset e fëmĳëve, pos këtyre lëndëve, mësohej të recituarit
e vjershave të ndryshme me motive patriotike, pastaj të lëxuarit e teksteve të
ndryshme, të hartuara në formë dialogësh dhe së fundi mësohej kënga dhe gjimnastika.
Të gjihta këto kurse zhvilloheshin sipas konceptit të mësuesit Logoreci, i cili kishte
hartuar edhe udhëzimet për të gjithë ata që punuan më këto kurse.19
Një kontribut të veçantë në këtë drejtim dhanë elemntët patriot, që kishin mbaruar
më parë shkolla të huaja, por qe ndërkohë kishin arritur të mësonin shkrim-leximin
e gjuhës shqipe. Ata pastaj ua mësnin të tjerëve këtë gjuhë. Do theksuar së në të
Instituti Pedagogjik, Historia e Arsimit Shqiptar I, Tiranë 1990,f.101.
Kjo atmosferë u pasqyrua në Premomorjen e majit të vitit 1896. Meqë kjo promomorje nuk solli atë
që pritej, kryetari i Lidhjes shqipatre të Pejës, Mulla Haxhi Zeka, në prill të vitit 1899 thirri Kuvendin e
përgjithsmëm”ku të përcaktohej në mënyrë e përbashkët veprimi në interest ë Atdheut”.
15
Po Aty, f.7
16
Shukri Rahimi, Vilajeti i Kosovës, Prishtinë, 1969,f.44
17
A.K.T., Materiale dhe dokumente për organizimin e kurseve në Kosovë pas Lidhjes Shqiptare të Prizrenit
18
Po Aty.
19
Po aty.
13
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gjitha shkollat që ishin nën patronatin e Austro-Hungarisë, si në Prizren, Janjevë,
Pejë, Gjakovë, Mitrovicë, Letnicë, Stubëll dhe gjetiu, ku mësimi zhvillohej pjesërisht
në gjuhën shqipe, u bënë përpjekje që ato të shëndrrohen tërësisht në shkollat
kombëtare.Kështu pra, shkollat e huaja të kësaj periudhe u shfrytëzuan si çerdhe për
t’I hapur rrugë mësimit të shqipes. S’do mend se patriottët shqiptar në këtë periudhë
vëmendjen e tyre e kishin përqendrar kah shkollat turke dhe këtë për dy arsye:
së pari për shkak se ato kishin një shtrirje më të gjerë në këtë Vilajet, dhe se dyti,
me vetë faktin e futjes së shqipes në këto shkolla, do të krĳoheshin mundësi që të
veprohej njësoj edhe me shkollat e tjera të huaja që punonin në mëto mjedise. Duke iu
përgjigjur aspiartave gjithshqiptare, e sidomos dëshirës së nxënësve shqiptarë, mjaft
mësues dhe klerikë patriot e kryen me ndërgjegje këtë mison të shenjtë. Një kontribut
të çmuar në këtë drejtim dha edhe shtypi i kohës, i cili ndikoi mjaft në mobilizimin e
intelegjenicisë shqiptare. Në gazetën “Dita” qe botohej në Sofje, të vitit 1906, ndër të
tjera bëhej thirrje:’’O ju të parët e Gjakovës e të Pejës, e gjith t’parët e Shqypnisë anë
mbanë ju bejlërë, e pashallarë, efendi e agallarë, ju ulema e hoxhollarë rë Shqypnisë!
Pse s’kerkoni gjuhën tuej t’bukur e shkolla shqipe prej guvernës barbare? Këtu ashttë
selameti i kombit e i Shqypnisë, ndryshe s’ka selamet as per ju, as për fëmĳën tuëj! (…).
Mileti shqyptar ka lyp hesap prej jush e prej fëmĳës së jujë. Kët gja duhet ta kujtoni, se
koha e këti hesapi nuk a larg!”20Pothuaj në gjithë Kosovën, në këtë periudhë vepronte
në kushte tejet të vështira, sepse në një anë rrjeti i shkollave të juaja që vepronin
ishte i kufizuar,por në anën tjetër edhe vëtë mësuesit e këtyre shkollave ishin të
papërgatiturprofesionalisht për të realizuar priteshin ndryshimeve.Kjo gjendje ishte
e trashëguar,por në organizimin e shkollave,dhe në kualifikimin e mësimdhënësve
kontribut të madh kanë dhënë Hasan Prishtina, Nexhip Draga dhe Bajram Curri e
patriotë të shumtë,duke refletuar te imamët e xhamive dhe mualimëte mejtepeve, qe
krahas mësimit të “elifit” t’ua mësonin nxënësve edhe abetaren e gjuhës shqipe.Vlen
të theksohet se të gjitha vendimet që i aprovoi Kongresi i Manastirit më 1908 si dhe
të tjerat që u miratuan më pas në Kongresin e Elbasanit më 1909, filluan të viheshin
në jetë edhe në të gjitha pjesët e Kosovës.21Nga burimet e konsultuara del se në ketë
periudhë në Kosovë kishin nisur punën disa shkolla turke qe të pengoheshin të gjitha
përpjekjet për çeljen e shkollave shqipe në këto anë.22
2. Sfidat e shkollës shqipe dhe mësimit të gjuhës shqipe në Vilajetin e Kosovë
(1912-1918)
Ndër periudhën e viteve 1908-1912 në tërë Vilajetin e Kosovës qe zhvilluar një luftë e
madhe për jetësimin dhe zgjerimin e veprimtarisë kulturo-arsimore.Siç shihet në këtë
trevë u bënë përpjekje të happen sa më shumë shkolla, të organizohen kurse për
mësimin e shqipes, të sillen sa më shumë libra dhe revista të shkruara në gjuhën tonë
dhe kështu në mënyrë të organizuar të përhapen idetë kombëtare në masë, ide këto
të cilat çonin drejt Shqipërisë së pavarur. Kërkesën për autonomi të Shqipërië e
shtruan disa klube shqiptare. Këtë e konfirmonte edhe konsulli i Serbisë në Prishtinë.
Mundimi politik e shoqëror i Rilindjes Kombëtare Shqiptare ,(përmbledhje artikujsh nga shtypi). Vëllimi
II 1908-1910. Tiranë, 1976,f.197.
21
Nga intervista me mësuesin e parë në fshatin Sankoc,Hoxhe Osman Limani.
22
A.K.T. Dokumente dhe material ç’thonë të tjerët për lidhjen Shqiptare të Prizrenit.
20
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‘’Në Prishtinë, shkruan ai ekziston klubi shqiptar, forcohet ideja për pavarësinë e
Shqipërisë dhe përkrahet mendimi se shqiptarët e këtushëm nuk duhet të luftojnë për
Turqinë, port ë kujdësen për viset e tyre që të bëhen shtet më vete, me sundues
shqiptarë në krye.’’23Për çeljen dhe jetësimin e shkollave shqipe në këto anë një meritë
të posaçeljen dhe jetësimin e shkollave shqipe në këto anë një meritë të posaçme e ka
Lidhja e fshehtë e quajtur me emrin ‘’Lidhja për përhapjen e shkollave shqipe’’.Sipas
konsullit austriak kjo Lidhje nuk kishte të bënte vetëm me hapjen e shkollave, po ajo
kishte edhe karatkter politico-propaganistik, me përhapjen e ideve për pavarësi.24Këto
të dhëna janë dëshmia më e mirë se lufta për shkollë shqipe ishte njëherësh edhe luftë
tek ne janë zhvlluar paralelisht. Duke shfrytëzuar mundësitë e krĳuara nga politika
taktizuese e xhonturqve në vatra kryesore të veprmtarisë kulturo-arsimore dhe
politike,numri i 25këtyre klubeve rritej për çdo vit. Vetëm në periudhën 1908-1912
numri i klubeve arriti në mbi 70 26.Kërkesa të përbashkëta të tyre ishin: zgjerimi i
mësimit dhe i shkollave shqipe, zhvillimi i gjuhës dhe i kulturës shqiptare, puna për
bashkimin e popullit shqiptar pa dallim feje e krahine etj. Të gjitha këto kërkesa
programore kishin karakter kulturor, se po mos të ishin të tilla, ato as që do të
lejoheshin.27Në gusht të vitit 1908, klubi shqiptar i Manastirit i shkruante shoqërisë
‘’Bashkimi’’ të Bukureshtit se “...nga gjithë anët e Shqipërisë po marrim letra që na
kërkojnë vivla. Nga gjithë qytetet dëgjojmë se po përpiqen të çelin mësojtore.”Në
peridhën e viteve 1878-1912, Lëvizja kulturo-arsimore kombëtare në Kosovë kishte
marrë përpjestime të gjera dhe se në fushën e çeljes së shkollave dhe të zgjerimit qenë
arritur rezultate të kënaqshme. Kundër kësaj lëvizjeje u ngritën Xhonturqit, të cilët
zhvilluan një fushatë të egër antishqiptare. Shumë veprimtarë shqiptarë u ndoqën u
persekutuan dhe u internuan. Më së keqi pësonin punëtorët e arisimit. Anën e
xhonturqve e mbante edhe qeveria serbe, përmes të ashtuquajturës “Organizatë
popullore serbe”, e serbëve Osmanlli e themeluar në Shkup më 1908.Ja si e
përshkruante shtypi gjendjen e rëndë të shqiptarëve dhe shkollës shqipe:”Qeveria ka
marrë frenin nëpër kambë e kërkon shumë shtëpia, kush ka letra, gazeta e libra ç’far
do të jetë i mbyll në një thes dhe i çon në hyqmet…mjer atĳ që t’i gjendet ndonjë libër
qi flet për Skender Begun e ftyra e tĳ! Prej këtyre punve të padrejta ka mbetë mbrapa
e shkreta Shqipni tui djeg librat prej të cilave marrin mësim e dritë
Shqiptarët.”28Por,përkundër ndëshkimeve kaq të egra të pushtetit turk, shqiptarët
nuk hoqën dorë nga synimet e tyre. Bile ata çështjen e shkollave dhe të arsimit shqip
filluan ta shtronin edhe më forcë. E zunë ngushtë me kërkesat këmbëngulëse të
shqiptarëve,Qeveria e Stambollit doli më 1908 me një deklaratë se“lejohej mësimi i
shqipes në shkollat fillore të Kosovës”. Duke e shfrytëzuar këtë rast, të parët ngritën
zërin nxënësit e gjimnazit të Prishtinës. Ata përmes një telegram, njoftonin ministrin
turk të arsimit, se po që se nuk futej mësimi i gjuhës shqipesedhe në gjimnaze , do të
bojkotoheshin të gjitha shkollat fillore dhe nxënësit, së bashku me prindërit e tyre, do
të dilnin në rrugë për të demnostruar. Këto demonstrata sipas të gjitha gjasave nuk
do të ishin të qeta, e se çfarë rrjedhash do të mund të kishin, këtë s’mund ta
Dr. Shukri Rahimi, Lufta e shqiptarëve për autonomi (1897-1912), Prishtinë,1980,f.144
HHSH,PAA,Raport i kosullit austriak nga vlora, më 3 nëntor, 1908.
25
Instituti i studimeve Pedagogjike, Historia e arsimit shqiptar, Tiranë,1990,f.116
26
Po aty,f117.
27
Po aty,f.116.
28
Shukri Rahimi, Vilajeti i Kosovës, Prishtinë, 1969,f.44.
23
24
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parashikonte askush. Këtë rrugë më pas e ndoqën edhe nxënësit e gjimnazit të
Shkupit. Ato ditë në këtë gjimnaz u emëruan edhe dy mësues të shquar të shqipes,
Bedri Pejani dhe Sali Gjuka. Kjo për lëvizje Kombëtare të Kosovës kishte rëndësi të
veçantë, sepse pranë këtyre insitucioneve shkollore ishte përqendruar pjesa më
progresive e rinisë shkollore.29Edhe pse patriotët shqiptarë të Kosovës në këtë
periudhë po merreshin kryesisht me çështjen e shkollave dhe të arsimit, nuk munguan
të merrnin pjesë aktive në të gjitha kongreset e kuvendet kombëtare, të organizuara
gjatë viteve 1908-1912. Kontributi kosovarëve në këtë drejtim ishte i shumëanshëm.
Ata dhanë ndihmesën e tyre për botimin e librave dhe të gazetave shqip, e sidomos
për luftën e organizuar kundër reakcionit xhontruk, i cili arriti pikën kulminative në
maj të vitit 1909 me ç’rast u burgosën shumë anëtarë të klubeve shqiptare.30Intelegjencia
shqiptare e Kosovës, jo vetëm që e mirëpriti thirrjen për mbajtjen e Kongresit të
Manastirit në nëntor të vitit 1908. Por konstatonte se një kongres i tillë do të duhej të
ishte organizuar më herët. Në një letrër të Bajram Currit thuhej: “Fort u gëzuam që
paskeni da me i dhanë fun kësaj çshtje kaq të nevojshme për kombin tonë. Shumë e
nevojshme është kenë me u pas ba njeditë përpara. Prej Kosove kemi mej shenjue nja,
dy o tre vet. Me anën e ksaj letre kërkoj gjithashtu që në Kongresin që do të mbahej
në Manastir, të ftohen të tanë deputetet e Shqiprinë e me ba ni program për të drejtat
që do të lindin në Kongres për kombin tonë.’31Shqiptarët Kosovarë, sygjeronin
gjithashtu që në Kongres të merrnin pjesë edhe deputetët shqiptar, dhe, së bashku me
delegatët e Kongresit, të Kongresit, të hartonin një program të përbashkët, që do t’i
paraqitej Stambollit.32Kongresi që i zhvilloi punimet e tĳ në Manastir prej 14 deri më
22 nëntor të vitit 1908, u mblodh në saje të aktiviteteve të klubit “Bashkimi” të
Manastirit, ku morën pjesë klubet shqiptare, dhe kolonitë shqiptare nga Italia, Egjipti,
Bullgaria, Rumania dhe Amerika,ku ishin të pranishëm më se 200 delegatë
dhemysafirë. Ai zgjodhi nje komision prej 11 anëtarësh, të cilit iu besua detyra ta
sajonte një alfabet të përbashkët, që do të ishte një dhe i vetëm për të gjithë shqiptarët
kudo që ishin. Pas një pune të fytshme, komisioni na doli me dy alfabete, me të
Stambollit dhe me të Shkodrës. Kjo çështje vazhdoi kësisojë deri në vitin 1909.33Kongresi
i Manastirit, miratoi programin prej 18 kërkesave. Vendin kryesor e zinin kërkesat
për shkollën dhe arsimin kombëtar, si dhe çështjet që ishin të lidhura ngushtë me to.
Programi synonte zgjërimin e arsimit kombëtar, duke e shtrirë në të gjitha viset e
banuara me shqiptarë. Prandaj ngulej këmbë që të hapeshin si shkolla fillore, ashtu
edhe të mesme. Në të njejtën kohë, u kërkua që të luftoheshin me vendosmëri shkollat
e huaja që vepronin në këtë Vilajet, dhe kështu të hapeshin rrugë të reja për mësimin
e gjuhës shqipe.34Edhe pas miratimit të alfabetit të Manastirit qe tashmëkishte zënë të
përdorej pjesërisht në shkollat shqipe, Xhonturqit me nostalgji synonin rikthimin e
alfabetit turko-arab. Në fillim ata nuk dolën hapur kundër Kongresit të Manastirit,
por u përpoqën në mënyrë përfide të oranizonin një lëvizje të tërë reakcionare dhe
antishqiptare, e cila do t’i kundërvihej jo vëtëm alfabetit kombëtar dhe shkollës
shqipe, por edhe gjithë lëvizjes shqiptare. Deputetët serbë në parlamentin turk
Ashtu, Fondi i Joco Jovanoviqit, 1908,127/1
AD, SPJ,SAP,Raporti i Konsullit serb nga Selaniku, më 1 gusht 1909.
31
Pjesë nga Letra e B.Currit , nënkryetari i Klubit shqiptar të Shkupit .
32
Po aty
33
Gazeta “Leka”, nr.Vlll-Xll-, Shkodër, f. 351
34
Po aty.
29
30
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mbajtën qëndrim negative ndaj alfabetit shqiptar. Mitropoliti serbë i Shkupit kishte
nkerkuar qe në Vilajetin e Kosovës vendimi për alfabetin latin të anulohej dhe të
perdoredhin shkronjat turko-arabe. Hartimi i një abetareje me gërma arabe e Said
Hoxhës, deputet i Shkupit ishte veprimkundër alfabetit të Manastirit të cilin e
kundërshtonte edhe shtypi zyrtar turk. Xhonturqit organizuan edhe seminare lidhur
me përdorimin e kësaj abetareje në shumë treva të Kosovës. Abetarja e Said Hoxhës
shpërnda në të katër anët e Kosovës.këto veprime janë dëshmia më e mirë se me çfarë
metodash Xhonturqit e luftonin kulturën kombëtare shqiptare.35Ja se qfarë shkruan
gazeta turke “Tastiri efqar”,në një shkrimtë sajë,në mes tjerash thuhej se : “Ata që
preferojnë që gjuha shqipe të shkruhet me shkronja latine janë sherbëtorë të Austrise,
ose shërbëtorë të asaj ideje. Pasi të pranohet alfabeti latin, leximi I kuranit bëhet
absurd dhe në bazë të kësaj shqiptarët hyjnë në zonën e influencës së krishtere.”36.
Përkundër represionit e masave të ashpëra që ndërmori ushtria turke, patriotët e
Kosovës, klubet e shtypi shqiptar, si dhe rinia shkollore e Kosovës i mbrojtën edhe me
gjak alfabetin e Manastirit dhe shkollën tonë kombëtare.37Kongresit i Elbasanit
(shtator 1909) trajtoi kryesisht problem të shkollës dhe të arsimit kombëtar, ishte nje
tjetër shtytje që u jepej përpjekjeve për mësim dhe shkollë shqipe në Kosovë. Një
ngjarje me rëndësi të veqantë ishte edhe vendimi i këtĳ kongresi për njësimin e gjuhës
se shkruar që do të përdorej në botimet shkollore dhe joshkollore.38Kosova, për shkak
të rrethanave ishte në pamundësi për të dërguar delegatët e saj në Kongresin e
Elbasanit, dhe për këtë i dha mandatin e saj Mithat Frashërit, për të prezantuar këtë
pjesë të kombit. Me të filluarit të Shkollës Normale të Elbasanit, patriotët Hasan
Prishtina dhe Bajram Curri i dërguan 60 nxënës nga Kosova, në këtë qendër të
arsimit, mësues të ardhshëm të kësaj treve.39Këtë tempull kombëtar të dĳës,si një
mundësi për përgatitjen e kuadrove, Dervish Hima në mest tjerash theksonte se: “Kjo
është një përgjegje e mirë për të gjithë ata që duan të paraqesin Shqipërinë e sipërme
(Kosovën) si refraktore ndaj arsimit e përparimit kombëtar.40Në këtë periudhë në të
gjitha viset e Vilajetit të Kosovës është zhvilluar aktivitet i patriotëve tanë Hasan
Prishtina, Nexhip Draga, Bajram Curri për çeljen e shkollave dhe vendosjen e
mësuesve,pra në ngritjen e kuadrit arsimor, duke dërguar nxënës të Kosovës në
Normalën e Elbasanit.41 Nga të gjitha shkollat e hapura në këtë periudhë, Hasan
Prishtina, rëndësinë më të madhe ia kushtonte Shkollës Normale. Ajo vlerësohej të
Po aty.
Hasan Kaleshi, Disa aspekte të luftës për alfabetin shqip në Stamboll, “Gjurmime albanologjikë”,
nr.1.Prishtinë, f.84.
37
Gazeta “Dielli”, Korrik, 1909,në mes të tjerash shkruante se „ Turqit e ri le ta djegin Kosovën – shkruante
gazeta ‘Dielli” në korrik të vitit 1909 le të vrasin, le të varin, le t’I mbyllin klubet shkollat. Nga hiri i kullave
dhe i fshatrave të djegura të Kosovës nga djegiet dhe syrgjynet, nga vrasjet dhe internimet e atdhetarëve, nga
mbyllja e shkollave dhe e klubeve, do të kërcejë shkaba me dy krerë.”
38
Instituti i studimeve pedagogjike, Historia e arsimit shqiptar, maket, Tiranë, 1990,f,129.
39
Dr.Tahir Abdyli, Hasan Prishtina, Prishtinë, 1990,f,69.
40
Kështu shkruante në gazetën“Zgjimi i Shqipërisë”, nr.64 të 18 janarit të vitit 1910.
41
Hasan Prishtina duke heq dorë nga udhëtimi i planifikuar për Stamboll, më 16 tetor 1909 vjen në Kosovë
me një sasi abetaresh.Ato i shpërndan nëpër fshatra dhe qytete. Rezultati i qëndrimit të tij në Kosovë këtë
herë ishte: çelja e një shkolle në Moravë me mësiesin Rexhep Repa, një tjetër në Gjilan me mësuesin Adem
Efendiun dhe e shkollës së Pazharanit me mësues Nezir Baki Efendin. Në të njëjtën kohë ai i gjeti 5 djem të
varfër të cilët i çoi në Shkollën Normale të Elbasanit. Për këtë aktivitet të H.Prishtinës, gazeta “Bashkimi i
Kombit” e përgëzon:”Zoti i dhëntë shëndet dhe jetë të gjatë Hasanit.”
35
36
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ishte tempull i diturisë,42 madje sipas tĳ ,kjo shkollë është një agjitatore e fortë të
Lëvizjes Kombëtare Shqiptaredhe se ajo pati një meritë të veçantë për pavarësimin e
Shqipërisë.43Edhe pasi udhë e shkronjave shqipekishte arrĳtë cep më cep Kosovës
kah mbarimi i vitit 1909 dhe fillimi i vitit 1910, qeverisë xhonturke ishte vënë kundër
alfabetit latin të shqipes ,tok me element turkoman dhe tradhëtarë të çështjes sonë
kombëtare.44Për mbrojten e alfabetit shqip dhe të shkollës sonë kombëtare u ngrit në
këmbë mbarë populli shqiptar i Kosovës martire.45Me të gjithë shtypjen e egër të
autoriteteve turke, abetarja jonë shpërndahej me të madhe në të katër anët e Vilajetit
të Kosovës. Ja si pasqyrohet ky aktivitet në dokumentacionin arkivortë këtyre
viteve:“Vllazni, kanë djalë do qitape qi do t’na msojnë jo veç për atë dynja, por edhe
për këtë, ku po jetojmë. Këto qitape janë t’çanë t’çkrueme n’guhën tonë. Aton a msojnë
për vatan e qysh me gjallnue n’te. Detyrë e imamve të xhamive dhe msuesve të
mjetepeve, ku po knojnë f’mĳa, asht qi t’punojnë me kto qitape. Jo veç pë rata, se me
kto fmĳa msojnë ma kollat e ma shpejt, po për ata se tue punue me kto qitape, na po
kallxojmë se kush jemi dhe çka jemi.”46 Udha e shkronjave shqipenë Kosovë ,abetarja
shqipe gjeti shumë shtigje ,ajo u shpernda nëpër xhamitë, vakëfet e sidomos në
mjetepet turke. Një abetare ndërronte deri në dhjetë veta. Ajo u bë libri më i dashtur
dhe më i kërkuar në këto anë. Nga kjo mësonin fëmĳë e burra. Në këtë mënyrë
përfundimisht dështuan përpjekjet e Haxhi Xhemajl agës, që gjuha shqipe të mësohej
me alfabetin arab.47Ndër më meritorët në mesin e patriotët shqiptarë për përhapjen e
shkronjave të Alfabetit të Manastirit nëpër trevat e Kosovës ishin Bajram Curri,
Nexhip Draga, e sidomos Hasan Pirshtina.48Vlenë të permendet se në periudhën e
viteve 1878-1912 në Vilajetin e Kosovës vepronte nje numër i kufizuar shkollash për
edukimin dhe arsimimin e femrave. Në platëformen politike dhe pedagogjike të
Rilindjes u shtrua edhe çështja e arsimimint të femrave.49Pikëpamje të ngjashme
pedagogjike për nevojat e arsimit të femrës shqiptare kishte edheSamiu e Naimi.
Samiu vlerësonte se: “Gratë janë gjysma e njerëzimit dhe prandaj një komb quhet i
përparuar kur krah për krah me burrat ecën edhe… gratë.”50Ndërsa .sipas Naimi,
bindja për femrën tonë ishte se sipas tĳ “gruaja… të jetë e mësuar më shumë se burri.
Gruaja është nënë e fëmĳës, zonjë e shtëpisë dhe krejt i njerëzisë.”51Sipas akademik
Jashar Rexhepagiqi , shkollat e para për vasha në Vilajetin e Kosovës i kishte hapur
“Normalisti”, Elbasan, numër përkujtimor, 1909 – 1959.
Dr.Abdulla R. Vokrri, Shkollat dhe arsimi në Kosovë ndërmjet dy luftërave botërore (1918-1941), Prishtinë,
1990,f.361.
44
Po aty,f.136.
45
Po aty,f.137.
46
AKT, Fondi: Kolekcion dokumentesh (para 1912), politika, Dosja,nr.881;si dhe AKT-in , Fondi i Joca
Jovaoviqit – Pizhnonit, Raport i konsulltit serb nga Shkupi, 7,lv.1910
47
Po aty.
48
Këtë aktivitet dhe ato të Lidhjen Shqiptare të Prizrenitjanë në përmbajtjet e këngëve historike të kësaj
periudhe ,qe u kënduan nga gjeniu popullor në shumëkëngë .
49
Instituti i studimeve pedagogjike, Historia e arsimit shqiptarë, maketë, Tiranë, 1990,f.173. (Sipas burimeve
të kohës n ë këtë drejtim meriton të veçohet Abdyl Frashëri. Në janar të vitit 1878 duke marrë fjalën në
parlamentin osman, ai deklaronte me guxim:”.. Në province nuk ka asnjë shkollë për to. ç’farë të bëjmë? Mos
duhet t’I përzën femrat na rendi shoqëror? Ne duhet të interesohemi edhe për edikumin e tyre. Nuk duhet të
harrojmë për edukata e burrave është në vartësi të edukatës së vajzave, Bë qoftë se nëna është e paditurm, ju
e kuptoni se në ç’shkallë të ulët fëmija do të mbetet pa edukatë, pa moral e pa karakter.”)
50
Hysni Myzyri, Shkollat e para kombëtare shqipe. Tiranë,1978,f.98.
51
Po aty.
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pushteti turk.52 Në periudhën e viteve 1878-1912, po e edhe më herët, në Vilajetin e
Kosovës shkolla të femrave kishte në Prishtinë. Vushtrri, Mitrovicë, Pejë, Gjakovë,
Podujevë. Në këto shkolla kryesisht mësoheshin lutje në gjuhën turke përmendësh,
pa i kuptuar fare domethëniet e tyre.53 Në vitin 1874 vetëm qyteti i Prizrenit kishte më
se 9 shkolla për edukimin dhe arsimimin e femrave. Roli i disa hoxhollarëve të
Kosovës në këtë kohë në ngritjen e vetëdĳës kombëtare. Ata, si njerëz të shkolluar të
kohës e dhanë kontributin e tyre në arsimin e popullatës,si mësues të shkollave turke,
por duke mos harruar për asnjë çast përhapjen e shkronjave të gjuhës shqipe,si
mësimdhënësit e parë në shumicën e trevave të Kosovës.54Ndikimi i shtypitnë
përhapjen e shkollës shqipe gjatë rilindjës Kombëtare pati efekte të
fuqishme,sepse“Rrënjët e saj ishin të lidhura me ekzistencen e popullit
shqiptar.55Aktiviteti i atdhetareve në këtë periudhë ishte orientuar kah mësimi i
gjuhës shqipe dhe çelja e shkollave kombëtare, sepse “Element parësor me të cilin
materializohet dituria, është gjuha e shkruar, mjeti kryesor me të cilin përhapet ajo
janë shkollat”.56Nga njëletër e Thimi Mitkos dërguar De Radës kuptohej edhe pun e
madhe qe behej per botimin e librave shkollor,sepse njoftohet se në Egjipt ishte botuar
libri “Dituria për msojtore të para” në 2000 kopje, si dhe libri “Dheshkronjë” gjithashtu
në 2000 ekzemplarë.Ngjashëm,edhe në letrën që Sami Frashëri ia drejtonte De Radës
më 20 shkurt 1881, veç të tjerash shprehej kerkesa se:”Kemi shumë nevojë për një fletë
në gjuhën shqipe, po shprehim edhe besojmë se për së afërmi do të sjell puna që të
nxjerrim në shqipëri një organ shtypi jo në gjuhra shumë porn ë gjuhën shqipe, sepse
shumë gjuhëra e shumë dialekte sjellin përçarje.”57Parashikimi i Samiut u realizua me
daljen në Stamboll më 10 gusht të vitit 1884, të së përmuajshmes “Drita” e cila gjatë
viteve 1884-1885 u bë përhapësja kryesore e ideve të Samiut, Naimit dhe të Jani
Vretos.Shtypi shqiptar i kësaj periudhe shërbeu edhe si arma kryesore për të luftuar
propogandën atishqiptare të fqinjëve tanë, që ishte drejtuar kundër gjuhës dhe
shkollës sonë kombëtare. Gjuha shqipe që i jipej shqiptarit me qumshtin e nënës,për
rilindasit ishte “Xhevahiri i origjinës sonë”,”e vetmja përçuesë e ideve të vërteta e të
drejta të bashkëkombasve”,”rojtarja besnike”,”vigjilente e kombit”,e duke mbështetur
në mendimet e Lajbnicit, Hasan Tahsini me të drejtë deklaronte se“Më jepni një gjuhë
të mirë, t’ju jap një komb të qytetruar”.58Hapjen e shkollave shqipe qeveria turke e
luftonte me të gjitha mjetet. Turqit deklaronin me shqetësim të madh se ”Sa shkolla,
aq edhe vatra kryengritjesh”. Patriotët shqipar nga ana tjetër këmbëngulnin “Në
është se halldupët s’na lënë të bëjmë shkolla ne, shtëpitë tona t’i bëjmë si shkolla t’u
mësojmë fëmĳëtë të këndojnë.”59. Ndërkaq gazeta “Drita” e Sofjes apelonte: “Të
qellim shkolla shqipe në të gjitha anët e shqipërisë, të heqim dorë nga shkollat e
huaja, greqisht, turqisht… Jemi në rrezik të madh.”60Gazeta “Bashkimi i Kombit” vë
në spikamë aktivitetin që zhvillonte Hasan Prishtina në Kosovë, për hapjen e shkollave
Në këto shkolla të vashave sipas J.Rexhepagiqit mësimi ishte mekanik,sepse sipas tij “Këto vajza lexonin
me zë, ose zukatnin si bletët, e njëherit luanin trupin, herë në një anë, hetë në tjetrën.”
53
Po aty.
54
Po aty.
55
Zija Xholi, Mendimtarët të Rilindjes Kombëtare, Tiranë, 1987,f.6.
56
Po aty,f.17.
57
Po aty,f.123.
58
A. Naçellari, A. Pango: Hasan Tasini, Tiranë, 1980,f.27.
59
Koli Xoxi, Ismail Qemaili, Tiranë, 1983,f.12.
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shqipe dhe shkollimin e rinisë kosovare. Një theks të veçantë gazeta vinte mbi
kontributin e tin për hapjen e Shkollës Normale të Elbasanit dhe për dërgimin e sa më
shumë djemve nga Kosova në këtë shkollë.613.Fatet e shkollës, arsimit dhe gjuhës
shqipe në Kosovë pas Pavarësisësë Shqipërisë
Për të gjithë shqiptarët,shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë ishte ngjarja më e madhe
historike e shek. XX.Për të arritur te akti sublim i 28 Nëntorit 1912, kontribuan shumë
atdhetarë e veprimtarë të shquar të arsimit dhe të kulturës kombëtare, të cilët bashkë
me delegatët e tjerë vendosën njëzëri që Shqipëria të bëhet me vete e lirë dhe e
mosvarur.”62Para Qeverisë së parë të shtetit të pavarur në drejtim të fushës së arismit
buruan detyra shumë të rënda lidhur me organizimin institucional të arsimit. Barrëne
parë mbi supe e kishte Luigj Gurakuqit si ministër iarsimit. Pasi formohet “Pleqësia”
e arsimit me 18 anëtarë (Babë Dudë Karabunara ,Sali Gjuka, Murat Toptani etj.63Kjo
periudhë karakterizohet me përcaktimin e kufijve politikë të shtetit shqiptar, kur me
bekimin e Fuqive të mëdha padrejtësisht populli shqiptar,gjendje kjo qe u reflektua
në kulturorë, gjuhë, histori, shkolla, libra, dhe në gjithë lëvizjen nacionale me synime
të qarta politike, prandaj ata s’duhej të kishin as troje, as kufij e as shtet të vetin.64Për
të demantuar Propaganden antishqiptare patriotët shqiptarë, më 18 nëntor 1912 në
Stamboll hartuan një “Thirrje e popullit shqiptar drejtuar Fuqive të Mëdha”,të cilin e
firmosen 40 përfaqësues të Lëvizjes për Pavarësi.65Ngjashem edhe delegatët e
Qeverisë së Vlorës ,më12 janarit të vitit 1913 një Memorandum ia dorëzuan kryetarit
të konferencës së Ambasadorëve, zotit E.Grei. 66 Përmbajtja e këtĳ dokumenti synonte
të sqaronte individualitetin e veçantë të popullit shqiptar, i cili u ka bërë ballë të
gjitha orvatjeve të asimilimit. Të gjithë pushtuesit qe “kaliruan” mbi këto trojepas
lanë errësirë, por nuk e arritën të shuajnë luftën dhe dëshirën këmbëngulëse për
pavarësi, qytetërim dhe për zhvillimin e arsimit në gjuhën shqipe dhe të kulturës
kombëtare. Luigj Gurakuqi dhe atdhetarë të tjerë shqiptarë, në vazhdën e përpjekjeve
të shumta,për një Program të Qeverisë së Vlorës me misionin qe gjuha shqipe të zinte
vendin e gjuhës zyrtare në tërë territorin e shtetit dhe gjithë trojeve etnike,qe shkolla
shqipe të merrte karakter shtetëror dhe oriontim kombëtar, demokratik dhe laik,qe
arsimi fillor të bëhej i detyruar, ndërkaq mësuesit të përgatiteshin në Shkollën
Normale dhe përmes kurseve të ndryshme etj.67Në ketë periudhë historike u çelen
shkolla të reja ,u krĳua edhe një fond i caktuar për hartimin e teksteve shkollore.68Për
Kosovën dhe territoret tjera shqiptare të cilat mbetën jashtë kufirit nisën represaljet,
presioni me përmasa gjenocidi.Në këto troje u ndalua me ligje shkolla në gjuhën
shqipe. Ndonëse nuk duhet mohuar se nga Shqipëria vinin rreze diturie për pjesën e
popullsisë shqiptare,të mbetura nënpushtimin e Greqisë, Serbisë dhe të Malit të Zi.
Në rrjetin e përhapjes së abetareve dhe librave shqip në Kosovë kontribuan mjaft
Gazeta “Bashkimi i Kombit”, Manastir, nr.7.22 tetor 1909
Instituti i Studimeve Pedagogjike, Historia e arsimit shqiptar I, Tiranë, 1990,f.201
63
Po aty,f.202
64
Po aty.
65
Po aty.
66
Ky dokument i Qeverisë së Vlorës ishte një sintezëeu argumenteve shkencore ,e cila u kundërvihej me
mjaft suksës “teorive” shoviniste, që mohonin kulturën shqiptare. Mendimet mbizotëruesë që e përshkonin
këtë memorandum, ishin:”Populli për nga origjina, gjuha, kultura e lashtë traditat, zakonet dallohet krejtësisht
nga “racat kufitare”
67
Kjo ishte përmbajtja e Programit arsimor ët Qeverisë së Vlorës.
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Instituti i studimeve Pedagogjike, Historia e arsimit shqiptar I, Tiranë, 1990,f.220.
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mësues kosovarë, të cilët punuan në anë të ndryshme të Shqipërisë, si Ibrahim
Fehmiu, Ibrahim Kolçi, Niman Ferizi, Ferid Imami, Man Shaqiri, Jusuf Puka, Murat
Muhaxhiri, Ahmet Gashi, Qamil Bala,etj69Kurdo qe mësynin për pushim vendlindjet
e tyre, ata sillnin me vete abetare dhe libra të tjerë për vëllezërit e tyre.70Mësuesit
kosovarë të kësaj periudhe nuk ishin vetëm mësues, e as vetëm edukatorë. Ata ishin
edhe luftëtarë të vendosur për bashkimin dhe ruajtën e trojeve etnike stërgjyshore.
Përpjekjet e atdhetarëve të Kosovës ndihmuan, që në vendlindje të silleshin sa më
shumë libra dhe sa më shumë mësues, që të mbillej e përhapej dritë e diturisë.
Edhepse pushtuesit në Kosovë ndaluan mësimin e gjuhës shqipe ,ky mësim bëhej në
mënyrë ilegale. Kullat shqiptare të Kosovës, teqet, kishat, xhamitë u shndëruan në
shkolla,ku zhvillohej mësimi i gjuhës shqipe.Po ashtu mësimi i gjuhës shqipes
zhvillohej edhe në formën individuale, ku ata që dinin shkrim-lexim mësonin njëritjetrin dhe në grupe,sidomos këtë punë e bënin hoxhallarët. Kurse të gjuhës shqipe
ata organizuan në shumë treva të vendit.Kudo,këto kurse të mësimit të shkrimleximit të gjuhës shqipe mbaheshin ilegalisht.Pra,edhe pas shpalles së Pavarësisë në
Vlorë në Kosovë dolën një vistër sfidash të reja për fatin e gjuhës shqipe dhe lirisë së
vendit.Program e strategji dhe ideolog i Lëvizjës patriotike të Rilindjes Kombëtare
Shqiptare,ishte eruditi Sami Frashërin dhe vepra “Shqipëria ç’ka qenë, ç’është e ç’do
të bëhet”.Trojet e mbetura jashtë kufijëve ,pas shpalljës së pavarësisë së Shqipërisë ,
u vazhduame këtë platformë.Kosova dhe trojet tjera etnike,si pjesë të Shqipërisë ,qe u
ndanë si plaçkë e monedhë kusuri dhe mbetën nën sundimin e huaj/Edhepse pas
shkollave të hershme qe i kemi përmendur në këto rrethana, sipas shkrimeve qe i
gjejmë si dëshmi në revistën “Kalendari Kombëtar” të Sofjes,bëhet e ditur se në
Prizren, Pejë, Gjakovë, Shkup shkollat shqipe për djem janë hapur që në vitet 1848.
Ndërsa ,në krahinën e Zymit, afër Prizrenit, e njohur nga historianët e arsimit shqip
si trevë arsimdashëse, hapet shkolla shqipe në vitin 186471, e cila duket se ka
funksionuar që më parë. Popullësia e krishterë katolike , nën ndikimin e madh të
kulturës arsimore të Vatikanit, e cila dërgonte herë pas here priftërinj, kryesisht nga
Shkodra, që të organizonin mësime me fëmĳët e kësaj treve.Ndër kontribuesit e
veqan,në territorin e Republikës së Kosovës,si mësimdhënies të gjuhës shqipe janë
patriotë të mëdhenj, si: Atë Shtjefën Gjeçovi, Atë Lekë Filaj e të tjerë. Ndonëse këto
shkolla ishin të orientuara në mësimin e fesë, duke pasur për bazë faktin se nxënësit
dhe mësimdhënësit(priftërinjët) kryesisht ishin shqiptar dhe kështu ata ndihmuan në
përhapjën dhe kultivimin e gjuhës shqipe dhe kulturës arsimore .E kësaj kohë është
dhe Abetarja e Zymit e vitit 1900 , një libër shqip qe përveç vlerave kombëtare paraqet
dhe një risi në lëmë të profesionit për të mësuarit e asaj kohe. Kjo abetare është ruajtur
në Arkivat Qendrore të Shtetit në Tiranë. 72Ajo nuk ka emrat e autorëve, por për nga
përmbajtja i ngjason shumë punës së Lazër Lumnezit, ndërsa, nga metodika Mati
Logorecit, që dallohej në atë kohë për përgatitjen e teksteve shkollore. 73Siç ka
konstatuar edhe historiani shqiptar R.Gjedia ,por edhe në vështrim të dokumentacionit
arsimor të viteve 1900-1928 ,”në disa shkolla të Kosovës, në gjuhën shqipe
Dr.Abdullah R. Vokrri, Ibrahim Kolçi mësues dhe patriot, Prishtinë, 1993,f.32.
Po aty.
71
“Abetarja e Zymit” autor Nikollë Kërhanaj, Zym-Priziren.
72
Po aty.
73
R.Gjedia:“Arsimi në Shqipëri në vitet 1925-1939”(tezë doktoraturës ,e mbrojtur,në QSA nëTiranë ,në vitin
2012,e pabotuar)
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zhvilloheshin këto lëndë: shkrim, gramatikë, hartim, numëratore, punëdore dhe
shkronja, histori, këngë, mësim fetar.”74Zhvillimi i mësimit ishte tepër klasik dhe i
ndikuar nga kultura fetare, si katolike dhe ajo islame,sepse kryesisht zhvillohej në
kisha,xhami dhe teqe. Nuk punohej me libra,sepse ato mungonin, e si rrjedhojë
mësuesit ishin të lirë në tematikën që zgjidhnin.Mësimdhënie e atëbotëshme mund të
përkufizohej “Atë që bën mësuesi, më pas ta bëj nxënësi”.Sipas statistikave ,të cilave
ju referohet edhe studiusi i pasionuar prof. dr.Abdullah Vokrri ,deri në vitin 1918
mësimi në shumicën e shkollave të Kosovës zhvillohej vetëm në gjuhën shqipe75. Pas
vitit 1918, mësimdhënia në gjuhën shqipe ishte ndaluar dhe të gjitha shkollat në
territorin e Kosovës mësidhënien e zhvillonin vetëm në gjuhën serbe, pasi Kosova u
ripushtua dhe mbeti nën sundimin e Jugosllavisë së vjetër (SKS).Mësimdhënia në
shkollat e Kosovës (në gjuhën serbe) vĳohej nga një numër simbolik i nxënësve
shqiptar,të cilët nuk njihnin gjuhën serbe.Ndërsa,mësimi i fesë për nxënësit shqiptarë
qe mësimin e mbanin në gjuhë të huaj ishte i detyruar. Popullsia shqiptare e Kosovës
ishte e nënshtruar dhunës dhe ishte e privuar nga të gjitha të drejtat kombëtare dhe
nga përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe. Gjatë kësaj periudhe shqiptarët qe e territoreve
të mbetura nën Mbretërinë Jugosllave ishte e e ndaluar për nxënësit shqiptar e drejta
e përdorimit të gjuhës amtare,gjuha shqipe nuk lejohej as në komunikimin në mes
nxënësish shqiptarë në shkollë e lë më në atë zyrtar.”Nxënësit shqiptarë ,të cilët
fitonin guximin të flisnin në mes vete në gjuhën e tyrë,nga mësuesi (daskali)
ndëshkoheshin fizikisht dhe përjashtoheshin nga shkolla...!”76Shqiptarëve të Kosovës
ju përgatitej asimilimi dhe shfarosja.Ata vlerësoheshin të pa besuar për t’u punësuar
në administratën e kohës dhe në ushtri.Shqiptarët e Kosovës dhe trojeve tjera nën
Jugosllavi nuk kishin të drejtë të kishin mbanin dhe të përdornin flamurin dhe
simbolet kombëtare.77E tërë administrata dhe shkollimi i kësaj periudhë në Kosovë
ishte serbe dhe malazeze, ndërsa gjuha zyrtare ishte ajo serbe. Numri i shqiptarëve në
administratën shtetërore qendrore dhe lokale ishte fare simbolike.Në këto rrethana
politike, shoqërore, kulturore, sociale u zhvillua dhe arsimi shqiptar në Kosovë.
Ndërkaq,sidomos nga viti 1919 deri në vitin 1941, mbi shqiptarët kishte pllakosur
tmerri ,ndërsa për arsimi shqiptar as mund të flitej. Mësimi i gjuhës shqipe nuk lejohej
të zhvillohej në shkollën fillore dhe në as një nivel shkollimi. Gjithçka zhvillohej duke
u mbështetur në planet dhe programet mësimore serbe, ndërkohë që gjuha shqipe
nuk u lejua. Kjo politikë ishte karakteristikë e sistemit sundues të periudhës së
Jugosllavisë së Vjetër78.
Konkluzione
Gjatë kësaj periudhe në Kosovë asnjëherë nuk pushuan përpjekjet për arsimim
në gjuhën amtare.Intenziteti i mësimit të gjuhës varësisht nga zhvillimet politike
ndryshonte.Kishte ditë të mira ,por edhe fate të rënda mësimi i gjuhës shqipe.Me
Po aty.
Abdulla R.Vokrri, “Shkollat dhe arsimi në Kosovë ndërmjet dy luftërave botërore” (1918-1941),
Prishtinë, 1990, fq.12-19.
76
Intervistë e H.Likës,H.Gjoshit,dhe F.Isufit (nga Sankoci i Drenasit),nxënës në shkollën fillore në gjuhën
serbe,në Komoran të Drenicës,në vitin 1935,dhënë autorit në vitin 1986.
77
Ali Hadri, Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave, Prishtinë, 2003, fq.30.
78
Svetozar Canovic, “Specificni problemi nastave u skolama Kosova i Metohije”, Pristina, 1967,faqe 78.
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pushtimin e Kosovës nga Serbia dhe Mali i Zi (1913-1941) menjëherë ndalohet
mësimi në gjuhët e tjera, përpos mësimit në gjuhën serbe. Shqiptarët nuk gëzonin më
asnjë të drejtë, pra as të drejtën në jetë e as të qarkullimit të lirë, prandaj kuptohet as të
drejtën për arsimim. Me vendime ushtarake mbyllen shkollat që punonin në gjuhën
shqipe. Filloi hapja e shkollave në gjuhën serbe, në Prishtinë, Pejë dhe Prizren. Sistemi
shkollor në Kosnjë dhunë e paparë,e si pasojë mbi 25.000 shqiptarë u vranë dhe u
masakruan79, mbi 400.000 u dëbuan dhe u deportuan në Turqi80. Serbia nuk ishte
e kënaqur me ekspansionin e Luftërave Ballkanike, shërbimi i saj sekret nëpërmes
të atentatit të Gavrilo Principit, nisi Luftën e Parë Botërore, gjatë së cilës Kosova
u aneksua nga forcat bullgare dhe austro- hungareze,ku mësimi i gjuhës shqipe u
lejua bashkë me shkollimin në gjuhën shqipe.Ndërsa në zonën bullgare populli i
Kosovës përjetoi ditë të vështira nga plaçkitja masive, grumbullimi i “tepricave”të
drithit dhe të produkteve të tjera bujqësore dhe blegtorale, mobilizimi i dhunshëm
i të rinjve në luftë etj.81 Pushteti okupues bullgar kishte qëndrim diskriminues edhe
ndaj shkollës shqipe.82 Kjo bëri që në këto treva të hapen shkollat shqipe në këtë
pjesë të Kosovës (ku kontribut të veçantë dhanë Hasan Prishtina e Bajram Curri
) Mësimin në shkollat e Gjakovës gjatë këtyre viteve e vĳuan rreth 840 nxënës. Në
Pejë vepronin tri shkolla fillore me rreth 700 nxënës. Në Mitrovicë, po ashtu hapen
shkollat shqipe. Në këtë trevë kishte edhe shkolla në gjuhën serbe. Vetëm në qendrën
shkollore të Mitrovicës i vĳuan mësimet 776 nxënës. Në këto vite shkollat shqipe
funksionuan edhe në: Vushtri, Gurrakoc, Rakosh, Baran, Zllakuqan, Strellc, IstogBurim, Junik, Ponashec, Cërmjan, Bec, Brovinë, Gllogjan, Irzniq, etj. Punohej me plane
dhe programe sintetike të Austrisë të cilat i përktheu dhe i përshtati Gaspër Beltoja.
Lëndët mësimore të shkollës fillore ishin: gjuhë shqipe, aritmetikë, gjeometri, histori,
gjeografi, bukurshkrim, këngë, gjimnastikë, dĳe gjytetnore (dĳe qytetare – R.Gj).
Shkollat dhe arsimi shqip në Kosovë gjatë viteve 1915-1918 ishin pjesë integrale e
arsimit në gjuhën shqipe, i cili për herë të parë u ngrit dhe u shtri në një hapësirë
aq të gjerë të Shqipërisë etnike83Pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore, Kosova
ripushtohet nga forcat sllave. Dhuna dhe represioni turk, bullgar dhe austriak mbi
shqiptarët krahasuar me dhunën dhe represionin e pushtuesve serbë ishte shumë më
e butë. Brenda kësaj periudhe shqiptarët i nënshtrohen një represioni tepër të madh
të realizuar nëpërmes të vrasjeve, djegieve, masakrave, dëbimeve të shqiptarëve84
të Kosovës për Turqi dhe Shqipërinë e pavarësuar dhe të njohur ndërkombëtarisht.
Shqiptarët më nuk e gëzonin asnjë të drejtë: as të drejtën për jetë, as për punë, as të
drejtën për të përdorur gjuhën amtare, as të drejtën në arsimim në gjuhën amtare që
është që një ndër të drejtat parësore të drejtave dhe lirive të njeriut. Mohimi i kësaj të
drejte synon asimilimin (etnocidin), diskriminimin në të gjitha fushat e jetës. Produkti
konkret i mohimit të drejtë në arsimim është pabarazia, ndërsa pabarazia shpie
drejpërdrejt në konflikte të mbështetura në identitetin etnik. Për këtë arsye konventat
Apeli i Leo Freudlichit drejtuar qeverive dhe popujve të Anglisë dhe të Francës (më 1913) nuk pati jehonë,
sepse “Një popull i mjerë, i kapluar në fatin e tij të tmerrshëm, po thërret për ndihmë që nga humnerat e
golgotës” (shih Leo Freudlich, v.përm f.40) përsëri do të bjerë në duar të kasapëve të njëjtë më 1918.
80
Shih Hakif Bajrami dhe dokumentet serbe.
81
Po aty, f.32
82
Po aty , f.32
83
Po aty, f.32
84
Shih: Noel Malcolm dhe Leo Fredlich
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ndërkombëtare të drejtën në arsimim në gjuhën amtare e trajtojnë dhe sanksionojnë
si obligim ndërkombëtar. Ky sanksionim është bërë me Traktatin e Sen Zhermenit më
1918. Kështu veproi edhe Serbia85 ndaj shqiptarëve, prandaj u shkaktuan konflikte
në mbështetjen e identitetit etnik i cili në fund u përmbyll me luftë të armatosur
(1999) gjatë së cilës forcat ushtarake serbe masakruan, vranë dhe ekzekutuan mbi 800
fëmĳë shqiptarë. Pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore, Kosova sërish aneksohet
nga Serbia. Popullit shqiptar të Kosovës do t’i përsëriten skenat e viteve 1912-191486.
Edhepse kishte nënshkruar Traktatin e Sen Zhermenit, Jugosllavia për shqiptarët në
Kosovë nuk lejonte hapjen e shkollave në gjuhën e shqipe. Rrethanat sollën vendimin
për mbylljen e të gjitha shkollave shqipe që deri në atë kohë kishin punuar në Kosovë
dhe që i kishte hapur Autro-Hungaria gjatë viteve 1916-1918.Sipas dokumenteve
sekrete arkivore serbe,dokumentohet se Shërbimi sekret serb shpërndante qarkore
për likudimin fizik të nxënësve dhe të arsimtarëve shqiptarë që angazhoheshin
për hapjen e shkollave dhe të librave në gjuhën shqipe.Po ashtu,ka dëshmi se ishte
formuar njësia e veçantë e xhandarmërisë, e quajtur “Çeta fluturuese“ që kishte
detyrë të vrasë, të likuidojë të gjithë ata shqiptarë që angazhoheshin për hapjen e
shkollave dhe botimin e librave në gjuhën shqipe. Vetëm 0.5 për qind të popullsisë në
Kosovë, fëmĳët i dërgonte në shkolla serbe,ku nxënësit shqiptarë diskriminoheshin
në mënyrë të paparë.
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Mehdi Frashëri dhe Parlamenti i Parë Shqiptar
Valentina Hushi
Abstrakt
Në 19 nëntor 1920 krĳohet qeveria me kryeministër Iljaz Vrionin e cila do të qeveriste vendin
deri më 1 korrik të vitit 19211. Posti i ministrit të brendshëm në këtë qeveri do t’i caktohej
Mehdi Frashërit. Programi i qeverisë së Vrionit përmbante sigurimin e pavarësisë së plotë të
vendit, vendosjen e marrëdhënieve të mira me shtetet e tjera, sigurimin e qetësisë dhe rendit
në vend, sjelljen e specialistëve nga jashtë për organizimin e administratës, planifikimin e
të ardhurave dhe masa për zhvillimin e arsimit2. Por prioritet qeveria do ti japë harrtimit të
projektligjit për zgjedhjet e para parlamentare.
Ligji për zgjedhjet e deputetëve të Këshillit Kombëtar u shpall në muajin dhjetor të vitit 1920.
Sipas tĳ deputetët zgjidheshin në emër të prefekturës. Për cdo 12 mĳë banorë zgjidhej një
deputet. Mosha e lejuar e votimit ishte mbi 20 vjeç. Zgjedhjet bëheshin me votim të tërthortë.
Për çdo 500 votues zgjidhej një përfaqësues për në zgjedhjet e dyta3. Zgjedhjet u bënë me
dy raunde, sepse popullsia në pjesën dërmuese ishte analfabete. Numri i deputetëve për
prefekturë u caktua në përpjestim me numrin e popullsisë së saj4. Ligji i zgjedhjeve u kritikua
nga shtypi dhe intelektual të kohës si shumë primitiv5 por ai diktohesh edhe nga niveli
kulturor i popullsisë. Një problem i madh ishte ishte mungesa e njerëzve të mirëshkolluar
që kishin kontribuar në çështjen kombëtare. Një pjesë e mirë e deputetëve që u zgjodhën të
vetmen meritë që kishin ishte që dinin shkrim e këndim6.
Në në ato pak muaj të qëndrimit në postin e ministrit të Brendshëm, detyra që mori kohën
dhe rëndësinë më të madhe Mehdi Frashërit ishte organizimi i Proçesit zgjedhor. Emri i tĳ
do të lidhej drejtpërsëdrejti me këtë moment historik. Kjo për shkak të rëndësisë së madhe që
kishte ky proces, por edhe për shkak të problematikave delikate që u regjistruan.
Fjale Kyçe: Mehdi Frashëri, Parlament shqiptar, Shqipëri.

Hyrje
Zgjedhjet filluan në muajin shkurt të vitit 1921. Në përgatitjen e tyre Frashëri veçon
dy probleme, abstenimin e popullsisë së Korçës e Gjirokastrës dhe mosdakortësinë
e komuniteteve fetare për numrin e deputetëve. Refuzimi I popullsisë së Korçës
e Gjirokastrës për të marrë pjesë në zgjedhje lidhej me faktin që kufijtë nuk ishin
caktuar ende dhe, nëse këto territore do t’i jepeshin Greqisë, popullsia mund të
ndëshkohej për pjesëmarrjen në zgjedhje. Duke shfrytëzuar këtë situatë u bënë mjaft
aktive klubet “vorio-epiriote” të cilat u shpallën kundër zhvillimit të zgjedhjeve
në këto zona7. Në detyrën e ministrit të brendshëm, Mehdi Frashëri mendoi se çdo
ndërhyrje ishte e kotë. Për të shmangur incidente të tjera që mund të pasonin, ai
1
2
3
4
5
6
7

V. Duka, Historia e Shqipërisë 1912-2000. Tiranë: SHBLU. 2007, f. 127
K..Dervishi, Historia e shtetit shqiptar 1912-2005, Tiranë: 55, 2006, f. 124.
Drita, 16 janar 1921, f. 4 “ Ligla per zgjedhjen e deputeteve”
T. Zavalani, Histori e Shqipnis, Botim i 2-të, Tiranë: Phoenix, 1998, f. 272
Drita, 3 janar 1921, f. 2, “ Ligji i zgjedhjeve”
Po aty, 16 janar 1921, f. 2 “ Rreth zgjedhjeve”
K. Dervishi, Histori e shtetit shqiptar..., f. 124
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e pa të arsyeshme që të liheshin të lirë, nëse donin të votonin, apo jo8. Problemi u
thellua më tej kur përfaqësues të kësaj popullsie i dërguan qeverisë një memorandum
me kërkesa separatiste- autonomiste9, duke risjellë në vëmendje prapaskenat greke.
Shtypi grek e ekzagjeronte situatën, duke shkruar që edhe Konferenca e Paqes i
kish kërkuar qeverisë shqiptare ndalimin e zgjedhjeve parlamentare në Prefekturën e
Gjirokastrës10. Përgjegjësit e kësaj situate, Koço Kota dhe mbështetësit e tĳ, që gjithçka
e kishin bërë nga ambicia në prag të zgjedhjeve, ndryshuan qëndrim, sapo kuptuan
që Greqia po mundohej t’a shfrytëzonte këtë situatë në favorin e saj 11.
Problemi tjetër që mori kohë në përmbushjen e procesit zgjedhor, ishte pretendimi
që kishin besimet fetare për përpjestimin e numrit të deputetëve. Në muajin shkurt
Mehdi Frashëri sqaronte në gazetën “Drita” që zgjedhja e deputetëve të krishterë më
shumë nga ajo që lejonte proporcioni, nuk ishte e ndaluar, ndërsa për t’u zgjedhur
më pak nuk lejohej. Ai sqaronte që qeveria nuk kishte asnjë ngjyrim fetar dhe
paralajmëronte që do të merreshin masa ligjore ndaj të gjithë atyre që do të guxonin
të prishnin bashkimin kombëtar 12. Ky debat zhvillohej në Korçë, por përmasa më të
mëdha mori në Shkodër. Kleri shkodran kërkonte kantonizimin e Shqipërisë veriore
katolike me qendër Shkodrën13.
Këto kërkesa nuk u pranuan nga qeveria e Vrionit. Nëse në Korçë u gjend kompromisi
mes vetë besimeve fetare në përcaktimin e numrit të deputetëve sipas përkatësisë
fetare, në Shkodër problemi vazhdonte. Duke e lidhur me ngjarjet e vitit 1914 ku
ndërmjet katolikëve e myslimanëve të Shkodrës u zhvilluan luftime, Mehdi Frashëri
theksonte qëndrimin e kujdesshëm të qeverisë për të mos acaruar situatën. Sipas tĳ
qeveria preferoi të mos ndërhynte dhe të linte përfaqësuesit e komuniteteve fetare
që ta zgjidhnin vetë. Por, kur këta të fundit iu drejtuan qeverisë, atëherë ajo përdori
regjistrimet e popullsisë të bëra nga Perandorisë Austro-Hungareze gjatë periudhës
së pushtimit dhe arriti në përfundimin që duhej të ishin 4 deputetë myslimanë dhe 6
të krishterë. Duke i bashkangjitur dhe krahinën e Kthellës, numri i katolikëve shkonte
në 7. Sërish ata ishin të pakënaqur dhe kërkonin 8 të tillë14.
Insistimi në kërkesat e tyre e detyruan Mehdi Frashërin, në cilësinë e ministrit të
Brendshëm, të shkonte vetë atje dhe të përpiqej të bindte katolikët e Shkodrës që po
pretendonin më shumë nga ç’u takonte vërtet. Si argument ai përdori faktin që qeveria
i ishte referuar rregjistrimeve Austro-Hungareze e cila nuk kishte pasur asnjë interes
të ulte numrin e katolikëve dhe të shtonte atë të myslimanëve 15. Ky argument nuk
e bindi klerin shkodran. Debati çoi në shtyrjen e zgjedhjeve. Përpjekjet e qeverisë
për të zgjidhur konfliktin dështuan. Parlamenti i ri i filloi punimet pa deputetët e
Shkodrës. Nga parlamenti u zgjodh një komision që do të shkonte në Shkodër për
të arritur një kompromis për përpjestimin katolik-mysliman. Bisedimet nuk ishin të
lehta dhe proçesi zgjedhor në Shkodër u arrit të përfundohesh vetëm në 8 shtator të
M. Frashëri, Kujtime: vitet 1913-1933, Tiranë: “OMSCA-1”, 2005,, f. 92.
E. Vlora, Kujtime, Tiranë: Shtëpia e Librit dhe e Komunikimit. 2001, f. 474.
10
Drita, 10 shkurt 1921, f. 4.
11
S. Vllamasi, Ballafaqime politike në Shqipëri, 1897-1942: kujtime dhe vlerësime historike. Tiranë: Marin
Barleti. 1995, f. 170.
12
Drita, 10 shkurt 1921, f. 4.
13
V. Duka, Histori e Shqipërisë.., f. 130.
14
Bisedimet e Këshillit Kombtar (më tej BKK) , Legjislatura e parë,, Mbledhja e XXIX, 29 qërshor 1921,
f. 144-145.
15
M. Frashëri, Kujtime.., f. 91.
8
9

23

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 5 No.3
January, 2020

vitit 192116. Sigurisht që qeveria toleroi shumë për hir të shmangies së ndonjë konflikti
fetar, që do t’u jepte shkas serbëve të hynin në Shkodrën e aq shumë dëshiruar prej
tyre.
Me gjithë problemet e mësipërme, në përgjithësi procesi i zgjedhjeve shkoi mirë nga
pikëpamja e administrimit. Gjatë procesit zgjedhor qeveria e Iliaz Vrionit u mundua
të mos influenconte në popull për përzgjedhjen e kandidatëve, por kjo nuk shmangu
ndikimet e personave me influencë në krahina të ndryshme. Puna për këta të fundit
lehtësohej për shkak të papjekurisë politike të popullit17.Të kontestuara nga një grup
deputetësh të cilët më vonë do të përbënin Partinë Popullore, ishin zgjedhjet në
Prefekturën e Drinit18.
Parlamenti i parë shqiptar i hapi punimet e tĳ në 21 prill 1921 dhe në të dalloheshin
dy grupime politike: Grupimi Popullor dhe ai Përparimtar19. Mehdi Frashëri është
pjesë e grupit fitues të Shefqet Vërlacit në prefekturën e Elbasanit 20 dhe pas fitores
në zgjedhje, ai do të zgjidhet kryetar i partisë Përparimtare, detyrë të cilën nuk do ta
mbajë gjatë. Sipas gazetës “Koha” Mehdi Frashëri ishte një orator mjaft i zoti, i ditur
dhe ndër të rrallët politikan me eksperiencë në punët e shtetit. Në krye të partisë
Popullore ishte zgjedhur Fan Noli21.
Për shkak të angazhimeve të tjera ai bëhet pjesë e parlamentit vetëm në mbledhjen e
VI të tĳ, në datën 7 maj. Në rendin e ditës ishte shqyrtimi i raporteve të komisioneve
të ngritura për të hetuar rregullsinë e zgjedhjeve për deputetët e Drinit. Një replikë
e fortë zhvillohet për këtë çështje ndërmjet tĳ dhe Fan Nolit. Sipas këtĳ të fundit
qeveria kishte penguar një pjesë të zgjedhësve të kësaj zone të votonin. Bëhej fjalë për
katundin e Muhurit, Grykën e Nokës dhe një pjesë të Bulqizës. Në vend të zgjedhësve
kishin votuar njerëzit e qeverisë. Mehdi Frashëri jep argumentet e tĳ për sjelljen
korrekte të qeverisë, si në caktimin e numrit të zgjedhësve në proporcion me numrin
e popullsisë, ashtu edhe në zhvillimin e procesit zgjedhor.Me gjithë kundërshtimin e
krahut të Partisë Popullore, në fund, me votim të parlamentit deputetet u pranuan si
të zgjedhur nga një proces i rregullt22.
Diskutimi për zgjedhjet në prefekturën e Drinit do të hapej sërish në dhjetor të vitit
1921. Lirimi i tokave të pushtuara nga serbët si rezultat i ardhjes së Komisionit të
Lidhjes së Kombeve, ku përfaqësues i Shqipërisë ishte Mehdi Frashëri, nxiti në
parlament diskutimin që kjo popullsi nuk kishte marrë pjesë në votime dhe duhej t’i
lejohej kjo e drejtë. Vetë Mehdi Frashëri i cili kishte këmbëngulur që zgjedhjet kishin
qenë të ligjshme, kërkoi përfshirjen e popullsisë që nuk kishte votuar. Sipas tĳ, në
zgjedhje kishin votuar 6000 vetë, ndërsa Golloborda, Gryk’ e madhe, Gryk’ e vogël,
gjysma e Bulqizës, fusha e Dibrës, Nënprefektura e Peshkopisë, Luma dhe Hasi që
kishin rreth 106.000 banorë, kishin qenë nën pushtimin serb. Me çlirimin e tyre ishte
e drejtë ligjore, por edhe morale që të votonin23.
Mehdi Frashëri u kritikua nga kolegët e tĳ parlamentarë edhe për organizimin e
S. Vllamasi, Ballafaqime politike.., f. 174.
T. Zavalani, Histori e Shqipnis.., f. 272.
18
Koha, 4 qershor, 1921, f. 2, “Përpjekjet parlamentare”.
19
T. Zavalani, Histori e Shqipnis., f. 272.
20
Drita, 17 shkurt 1921, f. 2.
21
Koha, 4 qërshor 1921, f. 2, “Përpjekjet parlamentare”.
22
Po aty.
23
BKK, Legjislatura e Parë, Mbledhja e 72, 22 dhjetor 1921, f. 622.
16
17
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zgjedhjeve në Shkodër e Korçë. Ali Këlcyra e akuzonte për paaftësi dhe mungesë
autoriteti, ndërsa Sejfi Vllamasi, edhe pse e konsideronte njeri me kulturë të lartë e
kompetent në fushën e vet, konstatonte që nuk po tregonte zotësi dhe duhej të jepte
dorëheqjen24.
Pas realizimit të procesit të zgjedhjeve, qeveria, në bazë të rregullave konstitucionale,
duhej të jepte dorëheqjen. Më 1 korrik Iljaz Vrioni jep dorëheqjen dhe këtu përfundon
dhe detyra e Mehdi Frashërit si ministër i Punëve të Brendshme. Parlamenti ngarkon
sërish Iliaz Vrionin për të krĳuar qeverinë e re. Qeveria u shpall më 11 korrik 1921
dhe Mehdi Frashërit iu caktua posti i Ministrit të punëve Botore. Kjo qeveri vinte si
një kualicion mes kaheve të ndryshme në parlament, si produkt i një marrëveshje
politike që njihet me emrin “Bashkimi Kombëtar”, krĳimi i të cilit u diktua nga ngjarje
e rrethana që e vinin shtetin shqiptar në pozita të brishta. Pavarësisht qëndrimeve të
tyre politike të ndryshme deputetët e panë të arsyeshme të punonin bashkarisht për
zgjidhjen përfundimtare të çështjes së kufijve, të njohjes zyrtare të shtetit shqiptar
por mbi të gjitha për t’i bërë ballë intrigave të rrezikshme të shteteve fqinje. Kjo
qeveri e mori votëbesimin në seancën e 13 korrikut me vetëm një votë kundër25.
Por ky mirëkuptim mes tyre nuk do të zgjasë shumë. Qeveria shumë shpejt u bë
e padëshiruar për një grup deputetësh të cilët organizuan një “Coup d’Etat26” siç
e quante Mehdi Frashëri. Në 6 dhjetor, dy anëtarët e Këshillit të Lartë, Aqif Pashë
Elbasani dhe imzot Bumçi i kërkojnë kryeministrit Pandeli Evangjeli dorëheqjen dhe
e njoftojnë se për formimin e qeverisë ishte caktuar Qazim Koculi. Arsyeja e dhënë
nuk ishte ligjore dhe përveç kësaj nuk ishte firmosur nga të katër anëtarët e Këshillit
të Lartë, prandaj kryeministri nuk pranoi ta japë dorëheqjen. Situata përkeqësohet,
kur ai kërcënohet me armë nga Hasan Prishtina, Mustafa Kruja dhe Ramiz Daci.
Në rrethana të tilla, për të shmangur gjakderdhjen mes shqiptarëve në këto kohë
kaq kritike, Pandeli Evangjeli jep dorëheqjen27. Kjo ngjarje ndodh në një moment
krejtësisht të papërshtatshëm për Shqipërinë. Në Tiranë sapo kishte mbërritur
Komisioni i Lidhjes së Kombeve i cili do të verifikonte në terren pretendimet e të
ashtuquajturës “Republika e Mirditës” dhe punën e komisionit të Caktimit të Kufijve.
Shoqërimi I Komisionit I ishte ngarkuar Mehdi Frashërit. Mbarëvajtja e vizitës së tyre
ishin dhe prioriteti i qeverisë. Pikërisht për këtë kryeministri Pandeli Evangjeli dhe
Mehdi Frashëri e gjykojnë si më të arsyeshme që kjo situatë të mos i bëhej e ditur
Komisionit 28. Në kushtet kur një nga gjërat që duhej të hetonte Komisioni, ishte nëse
qeveria ishte e pranuar nga populli, apo jo, kjo ngjarje nuk i shërbente shtetit shqiptar.
Lufta e ashpër politike, pikërisht në këtë moment, e revoltoi Mehdi Frashërin. Ndërsa
situata ndërkombëtare po përmirësohej, ishte e papranueshme që ajo e brendshme
po përkeqësohej. Sipas tĳ ishte ndikimi italian, i cili duke shfrytëzuar ndjenjat
irredentiste të disa personave, nxiti qëndrimet e tyre antĳugosllave, duke i shërbyer
tërthorazi politikës italiane. Kjo revoltë e tĳ do të shpërthente disa ditë më vonë në
seancën parlamentare të 22 dhjetorit 1921. Në cilësinë e deputetit të Elbasanit, ai nuk
hezitoi të kritikonte ashpër jo vetëm sjelljen e dhunshme të Mustafa Krujës e shokëve
të tĳ ndaj Pandeli Evangjelit, por edhe të anëtarëve të Këshillit të Lartë, Aqif pashë
24
25
26
27
28

Po aty , Legjislatura e Parë, Mbledhja e XXIX, 29 qërshor 1921, f. 144- 146.
Po aty, Legjislatura e Parë, Mbledhja e XXXII, 13 korrik 1921, f. 163-167.
Po aty, Legjislatura e Parë, Sesioni i VI, Mbledhja e 73-të, 22 dhjetor 1921, f. 644.
Po aty, Legjislatura e Parë, Mbledhja e 73, 22 dhjetor 1921, f. 634-636.
M. Frashëri, Kujtime.., f. 101.
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Elbasanit dhe imzot Bumçit. Këta të fundit, sipas tĳ, kishin bërë një shkelje të rëndë
ligjore duke miratuar qeverinë e re të Hasan Prishtinës29.
Gjuha e tĳ e ashpër gjatë diskutimit shkaktoi pakënaqësi të madhe te një pjesë e
kolegëve të tĳ. Mehdi Frashëri e konsideronte një krizë të rëndë politike që buronte
nga ambiciet personale për pushtet. Sipas tĳ, Hasan Prishtina, Luigj Gurakuqi dhe
Mustafa Kruja kishin pretenduar që të ishin pjesë e qeverisë së krĳuar në korrik, dhe
kur kjo nuk ndodhi, përdorën mbështetësit e tyre në qeveri për ta vënë këtë të fundit
në pozitë të vështirë duke dhënë dorëheqjen. Dhe këtu për fatin e keq të shqiptarëve
futeshin në lojë dy përfaqësuesit e Këshillit të Lartë, Aqif Pashë Elbasani dhe Imzot
Luigj Bumçi. Nuk ishte rastësi që ministri i parë që jepte dorëheqjen, Ahmet Dakli,
ishte djali i qehajait të pashait të Elbasanit. Gjithsesi, dorëheqja e tĳ dhe e Zĳa Dibrës
nuk i jepte arsye ligjore Këshillit të Lartë që të kërkonin dorëheqjen e kryeministrit.
Kjo ishte një tradhëti kombëtare dhe për Mehdi Frashërin “partia e shenjtë” ishte
kurdis prej “dreqërve” që mblidheshin për të sajuar ngatërresa sa herë që punët e
Shqipërisë shkonin mirë. Emrin e kish “Bashkimi i shenjtë”, por që në fillim kishte
krĳuar ndasi duke caktuar që qeveria të përbëhej nga 4 gegë e 4 toskë30. Prandaj ai
kërkonte gjykim të drejtë të ngjarjes sepse vendimet që që do të merreshin për të do
të gjykoheshin nga opinioni kombëtar e ndërkombëtar.
Mehdi Frashëri i konsideronte të pallogjikshme kërcënimet e Mustafa Krujës bërë
bërë Pandeli Evangjelit që nëse nuk jepte dorëheqjen, do të derdhej gjak. Ai e siguroi
parlamentin që askush nuk ishte i gatshëm të derdhte gjak për ambiciet personale
për pushtet të njërit apo tjetrit. Duke qenë se nuk kishte pasur asnjë shkak të
brendshëm, apo të jashtëm për një situatë të tillë, Frashëri i kërkoi parlamentit të
merrte masa ndaj anëtarëve të Këshillit të Lartë për sjelljen e tyre antiligjore. Kritika
të rënda i adresoi në veçanti Aqif Pashë Elbasanit. Sipas tĳ, Pashai i Elbasanit nuk
bëri asnjëherë detyrën që i jepte posti fisnik për të bashkuar shqiptarët e për të
gjetur kompromis mes partive. Përkundrazi, ai i ngatërroi më keq, deri sa puna
mbërriti në grushtin e shtetit. Ambicia e Aqif Pashë Elbasanit e kishte transformuar
Këshillin e Lartë në furrik intrigash. Hezitimit të disa parlamentarëve që Statuti nuk
ua lejonte shkarkimin e Këshillit të Lartë, Mehdi Frashëri iu përgjigjet që asnjë statut
në botë nuk parashikonte që pikërisht ata që kishin për detyrë ta mbronin statutin,
ta shkelnin atë dhe të të ndërmerrnin veprime që mund të nxitnin revolucion, apo
luftë civile. Prandaj pasi e kishin shkelur vetë, anëtarët e Këshillit të Lartë nuk mund
të kërkonin mbrojtje te Statuti. Mbi këto argumente ai propozon rrëzimin e Këshillit
të Lartë, edhe pse imzot Bumçin e konsideronte viktimë në këtë ngjarje31. Dhe kështu
ndodhi. Në këtë seancë, dy anëtarët e Këshillit të Lartë u shkarkuan nga parlamenti
dhe sjellja e tyre u shpall “Coup d’Etait”32.
Qëndrimi i tĳ e armiqësoi mjaftueshëm edhe me Mustafa Krujën dhe Hasan Prishtinën.
Këtë të fundit, edhe pse e konsideronte mik, nuk mund të fshihte bindjen që ai ishte
“Irredentist”. Megjithëse mund të ishte patriot, “natyra e tĳ turbulluese” gjithnjë
në kërkim të aventurave nuk ishte, sipas Mehdi Frashërit, në interes të kombit. Nëse
qeveria e tĳ, e ardhur në pushtet me dhunë, do kishte qëndruar gjatë, shtetin shqiptar
M. Frashëri, Problemet shqiptare. Tiranë: Plejad, 2006, f. 91.
BKK, Legjislatura e parë, Mbledhja e 73-të, 22 dhjetor 1921, f. 639-640.
31
Po aty, f. 644- 645.
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Po aty, f. 667.
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nuk e priste gjë tjetër veçse një politikë aventureske e rrezikshme33.
Mangësitë ligjore që nxorri në dukje hetimi i veprimeve të anëtarëve të Këshillit të
Lartë, nxiti parlamentin të krĳonte një komision që të përgatiste një projektligj për
funksionimin e një gjykate që do të hetonte ligjshmërinë e veprimeve të funksionarëve
të lartë shtetërorë. Pjesë e komisionit u zgjodh edhe Mehdi Frashëri34. Projektligji iu
paraqit parlamentit në seancën e 77-të, të datës 28 dhjetor 192135. Në seancën e 11
janarit të vitit 1922, parlamenti vendos të krĳojë një komision për hetimin e tre
kabineteve qeveritare të përfshira në turbullirat e dhjetorit, atë të Pandeli Evangjelit,
Qazim Koculit dhe Hasan Prishtinës. Megjithëse ishte i angazhuar me komisionin
e Lidhjes së Kombeve, Mehdi Frashëri zgjidhet nga kolegët e tĳ si pjesë e këtĳ
komisioni, së bashku me M. Tutulanin, D. Kacimbra, M. Bushati, dhe B. Omari36.
Zgjedhja e Mehdi Frashërit kundërshtohet nga një grup deputetësh me arsyen që
ai e kishte shfaqur hapur mendimin e tĳ, prandaj nuk mund të ishte i paanshëm në
këtë hetim37. Gjithsesi Mehdi Frashëri nuk do të jetë pjesë e këtĳ hetimi për shkak të
angazhimeve të tjera.
Pjesëmarrja e Mehdi Frashërit në komisione ligjbërëse kishte filluar që me krĳimin
e parlamentit. Në sesionin e parë të tĳ, ai ishte zgjedhur anëtar i Komisionit për
zgjerimin e Statutit të Lushnjës. Ky komisioni u ngrit në mbledhjen e 40-të të
asamblesë të datës 1 gusht 1921 dhe anëtarë të tjerë ishin Fan Noli, Ndre Mjeda, Koço
Tasi, Stavro Vinjau, Ali Këlcyra, Ibrahim Xhindi, Shefqet Daji, Kadri Hoxha, Milto
Tutulani, Mustafa Kruja dhe Luigj Gurakuqi38. Qëllimi i komisionit ishte zgjerimi i
dispozitave të miratuara nga Kongresi i Lushnjës i cili për vetë rrethanat në të cilat
ishte zhvilluar, nuk kishte pasur kohën dhe mundësitë për të miratuar nnjë bazë të
plotë ligjore. Ai do të plotësonte kryesisht dispozitat që kishin të bënin me të drejtat e
njeriut dhe lirinë e shtypit ndërsa ligjet që kishin të bënin me formën e qeverisjes së
shtetit dhe gjithçka rridhte prej saj do të bëheshin nga Asambleja Kushtetuese, e cila
ende nuk ishte mbledhur39.
Komisioni e shtyu punën e tĳ në kohë për shkak të zhvillimeve të vrullshme politike
në vend. Rrëzimi me forcë i qeverisë së Vrionit dhe më pas kryengritja e Elez Isufit
në pranverën e vitit 1922 vonuan rezultatet e punës së tĳ. Diskutimi i projektit për
zgjerimin e Statutit të Lushnjës do të fillojë në sesionin parlamentar të vjeshtës , në
11 shtator 1922 në mbledhjen e 39 të tĳ40. Mehdi Frashëri duke qenë i angazhuar
me shoqërimin e komisionit të Lidhjes së Kombeve nuk do të jetë pjesë aktive e këtĳ
komisioni. Ai do t’i bashkohet diskutimeve vetëm në mbledhjen e 70-të kur në rend
dite ishte pavarësia e gjykatave dhe formimi i këshillit kontrollues të finanacave41.
Në pikëpamjen e Mehdi Frashërit populli shqiptar ishte një popull i vështirë për
t’u qeverisur. Qëndrimi gjatë në robëri dhe peripecitë e mëdha e kishin bërë atë të
paditur e të ashpër. Prandaj lypsej që parlamenti të bënte ligje të forta dhe zyrtarët
Po aty, f. 644.
Po aty, Mbledhja e 74-t, 23 dhjetor 1921, f. 672.
35
XH. Gjeçovi, Pushtimi gjerman në Shqipëri, 8 shtator 1943-29 nëntor 1944,Tiranë: “Mësonjëtorja”, 2004,
f. 30.
36
BKK, Legjislatura e parë, periudha e dytë, Mbledhja IX-të 11 janar 1922, f. 73.
37
Po aty, Mbledhja VIII-të, 16 janar 1922, f. 74.
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AQSH, F 146, V. 1921, D. 81, fl. 195.
39
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F. Rrumbullaku, Debat parlamentar para një shekulli, Tiranë, Ilar, 2008, f. 16.
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që i zbatonin ato të ishin korrekt dhe të mos abuzonin me pushtetin që iu jepte ligji.
Nisur nga kjo bindje ai shprehet pro ligjit që parashikonte dënimin me vdekje për
faje politike. Sipas tĳ ndryshe nga vendet e tjera evropiane ku revolucionet bëheshin
për ideale në Shqipëri ato bëheshin nga njerëz të blerë me para nga shtete të huaja
prandaj duhej të vepronte litari42. Por nga ana tjetër ai shihte domosdoshmëri
formulimin saktë të artikujve të statutit sepse çështjet kriminale nuk ishin të njëllojta
dhe të barabarta në gjykim. Kujdes duhej bërë në përcaktimin e krimeve politike për
të mos lejuar që njerëz që merreshin me politikë dhe që i kishin shërbyer atdheut të
burgoseshin e të bëheshin viktima të kundërshtarëve të vet43.
Gjatë punës në komision disa artikuj kalonin lehtësisht ndërsa disa të tjerë nxitnin
shumë diskutime qoftë për mënyrën e formulimit të tyre qoftë edhe për faktin nëse
duhej të ishin pjesë e statutit apo pjesë e ligjeve që do miratonte në vĳim parlamenti.
Mehdi Frashëri shfrytëzonte njohuritë që kishte nga legjislacioni i shteteve të tjera
të cilat i përdorte si argumente që mbështetnin idetë e tĳ për formulimin e ligjeve. Ai
i referohej shpesh ligjeve amerikane, angleze e franceze si një eksperiencë e mirë që
duhej të merrej në konsideratë nga një shtet i sapo krĳuar si Shqipëria. Diskutimet në
komisionin e zgjerimit të Statutit të Lushnjës vĳuan deri në mesin e dhjetorit 1922 kur
paraqitën projektin e tyre për diskutim parlamentit. Mehdi Frashëri merr pjesë deri
në mbledhjen e 92-të të komisionit.
Detyra për të përfaqësuar shtetin shqiptar në Lidhjen e Kombeve apo konferenca të
tjera ndërkombëtare e mbanin larg Mehdi Frashërin nga veprimtaria parlamentare.
Por në seancat ku merr pjesë ai ishte gjithnjë aktiv me diskutimet e tĳ. Çështjet
që zinin hapësirën më të madhë të debateve parlamentare ishin ato që lidheshin
me gjendjen e vështirë ekonomike. Vendi kishte nevojë për një plan masash që të
siguronin daljen nga varfëria por pengesa më e madhe ishte mungesa e bankës
kombëtare. Që nga shpallja e Pavarësisë, krĳimi i një banke kishte qenë sfida e çdo
qeverie. Për Frashërin, krĳimi i një banke me të vërtetë shqiptare, ishte kryefjala e
futjes së vendit në zhvillimin ekonomik. E vetmja bankë që kishte pasur Shqipëria
ishte banka e krĳuar para fillimit të Luftës së Parë Botërore, nga Austria dhe Italia
në kohët kur këto merreshin vesh mirë për punët e Shqipërisë. Me shpërthimin e
Luftës dhe me ndryshimin e raporteve mes shteteve, edhe kjo bankë u shpërbë.
Sesioni parlamentar i vitit 1922 dominohet pikërisht nga diskutimet për krĳimin e
bankës. Në një nga seancat parlamentare Mehdi Frashëri prezanton në mënyrë të
detajuar idenë e tĳ për krĳimin e Bankës Kombëtare e cila do të kishte kapital
vendas dhe nuk do t’i rëndonte buxhetit të shtetit. Sipas tĳ, me gjithë ekonominë
e varfër që kishte, Shqipëria i kishte të gjitha mundësitë për krĳimin e bankës me
kapital tërësisht shqiptar. Menaxhimi i mirë i situatës financiare më tej mund t’i
lejonte të kishte një monedhë të shëndetshme. Në ekonominë e kohës paraja që
qarkullonte ishte monedha prej ari e cila konvertohej në 20 franga argjendi dhe
çdo frangë në 100 qindarka. Në Shqipëri përdoreshin monedha të shteteve të tjera,
si koronat e argjendit austriake, frangat frënge, dhramiu grek, dinari serb, preparat
malazeze, grosht turke, madje dhe thjesht teneqe të vulosura nga bashkitë. Zgjidhja
sipas Mehdiut ishte që shteti të prodhonte qindarka shqiptare prej nikeli në vlerën
1.000.000 fr ari. Prodhimi i tyre nuk kushtonte më shumë se 50.000 fr ari dhe buxhetit
42
43
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i mbetej një fitim prej 950.000 franga ari. Këtë fitim qeveria duhej t’a përdorte për
prodhimin e frangës shqiptare prej argjendi. Prodhimi i saj mund të bëhej deri në
vlerën e 4.000.000 franga ari. Kosto e prodhimit të tyre nuk e kalonte fitimin e nxjerrë
nga prodhimi i qindarkave, kështu buxheti i shtetit nuk prekej fare nga ky proces.
Gjithashtu qeveria shqiptare duhej të ndalonte qarkullimin e monedhave të huaja në
vend. Nxjerrja e tyre jashtë përdorimit nuk e dëmtonte popullin e thjeshtë, pasi në
Shqipëri këto monedha nuk kishin vlerën konvencionale të tyre, por vlerën e vërtetë
të përmbajtjes argjend dhe bakër. Edhe nga ky veprim Mehdi Frashëri llogariste një
fitim prej 3-4 milionë franga ari, fitim i cili duhej të përdorej nga ministria e Financave
si rezervë ari për krĳimin e bankës shqiptare. Sipas llogaritjeve të tĳ duke u bazuar
në rregullat ekonomike ndërkombëtare, me këto rezerva qeverisë shqiptare i lindte e
drejta të prodhonte kartmonedha në vlera nga 9 milion deri në 12 milion franga ari.
Fitimet që do të dilnin pas krĳimit të bankës do ti jepeshin me një interes 5 ose 6%
qeverisë shqiptare, për të investuar në punët botore. Në këtë mënyrë Shqipëria mund
të krĳonte bankën e saj me kapital vendas dhe të siguronte financime me interesa
të ulëta duke shmangur kreditë nga jashtë.44. Sigurisht që këto ide jo vetëm nuk u
mbështetën nga parlamenti, por u konsideruan utopi. I zhgënjyer nga qëndrimi i
kolegëve, Frashëri shprehej se gabimet e drejtuesve injorantë i paguante populli,
shumë shtrenjtë dhe nganjëherë në dëm të indipendencës ”45.
Ai fajësonte “zakonin egoist të shqiptarit”, por edhe intrigat e huaja që synonin “ta
fusnin vendin në robëri ekonomike dhe financiare46. Këtu e kishte fjalën për Italinë e
cila duke shfrytëzuar ambiciet e parlamentarëve e mbante pezull krĳimin e bankës
shqiptare.
Disa muaj më vonë, në parlament do të propozohej një projekt i ri për krĳimin e Bankës
Kombëtare, i hartuar nga ministri i financave, Kolë Thaçi. Ky i fundit ishte ngarkuar
nga qeveria të kontaktonte me përfaqësues të bankave të disa shteteve të cilat mund
të paraqisnin interes për hapjen e një banke në Shqipëri. Rezultati ishte përgjigjja
pozitive vetëm nga banka belge “Brabante”47. Mehdi Frashëri e kundërshtoi këtë
projekt me argumentin se e shndërronte Shqipërinë në debitore, kur në fakt banka
mund të krĳohej me paratë e shqiptarëve. Kjo bankë do të bënte pikërisht atë që
kishte propozuar më herët Mehdi Frashëri, me ndryshimin që fitimet nuk i shkonin
shtetit shqiptar, por bankës belge. Këto ishin arsyet që, megjithëse ai kishte votuar
pro qeverisë së Xhafer Ypit, formuar më 24 dhjetor 1921, në vĳim shfaqet kritik ndaj
saj48.
Gjithsesi projekti “Brabante” nuk u miratua, sepse nuk u mbështet nga eksperti
evropian që ishte dërguar në Shqipëri nga Lidhja e Kombeve për të studiuar financat
e vendit49. Edhe projektligjin e paraqitur në parlament në prill të vitit 1923, Mehdi
Frashëri e kundërshton.50
Shqipëria do të vĳojë deri nq vitin 1925 me përdorimin e monedhave të huaja dhe
pa bankën e saj kombëtare. Mehdi Frashëri kritikon si nolistët dhe zogistët që,
44
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për shkak të përballjeve të tyre politike, vonuan një punë aq të rëndësishme për
zhvillimin ekonomik. Kryengritjet dhe kundërkryengritjet e tyre jo vetëm e penguan
krĳimin e Bankës, por edhe kushtëzuan mënyrën e krĳimit të saj. Sipas tĳ, krĳimi i
bankës me kapital italian ishte produkt i mbështetësve të Ahmet Zogut të cilët për
të fituar mbështetjen e Musolinit për rrëzimin e qeverisë së Fan Nolit, duket se bënë
kompromise në kurriz të ekonomisë shqiptare. Bëhet fjalë për Myfid Bej Libohovën,
Shefqet Vërlacin dhe Andon Beçën të cilët ishin strehuar në Romë pas kryengritjes së
qershorit 1924 dhe ardhjes në pushtet të qeverisë së Nolit51. Vetëm kështu mund të
shpjegohej sipas Mehdi Frashërit, nënshkrimi i një marrëveshjeje të tillë që shkonte
krejtësisht kundër interesave ekonomike shqiptare.
Në librin e tĳ “Probleme Shqiptare” të cilin e shkroi gjatë viteve të Luftës së Dytë
Botërore, kur ishte i internuar në Itali, ai i kushton një hapësirë të konsiderueshme
krĳimit të bankës dhe pasojave që solli ajo. Mehdi Frashëri ruante të njëjtat rezerva
për mënyrën e krĳimit të saj. Bindja e plotë që banka mund të ngrihej me kapital
vendas, nuk e lejonte të pranonte asnjë zgjidhje tjetër. Sipas tĳ ajo që duhej bërë nga
shqiptarët, me kapital shqiptar dhe pa rënduar buxhetin, u bë nga të huajt, me kapital
të huaj, me punëtorë të huaj dhe me kushte të rënda. Pra vetëm emrin kishte Banka
Kombëtare52. Kjo përforconte bindjen e tĳ për ndërhyrjen e Italisë tek elementë të
rëndësishëm politikbërës në Shqipëri. Sipas Frashërit, qeveria italiane e dinte që
mënyra më e mirë për të shtënë Shqipërinë në dorë , do të ishte një robëri ekonomike
dhe financiare dhe më pas një protektorat politik. Nën petkun e “mikes”së Shqipërisë
dhe me ndihmën e tinzarëve e tradhtarëve shqiptar pergatiti terrenin për ndërhyrje
ushtarake kur rrethanat ndërkombëtare të ishin të volitshme53.
Zhvillimet e mëvonshme si kreditë e Sveas, lidhja e Paktit të Parë dhe të Dytë të
Tiranës, e më tej pushtimi i plotë i Shqipërisë nga Italia, sipas Frashërit, vetëm sa
vërtetuan strategjitë e vjetra të shteteve Europiane që, nëse doje të aneksoje një vend të
pavarur, filloje me bankën, më tej me kredi, organizatorë, konvencion, protektorat dhe
në fund pushtimi ushtarak.Qëndrimin e tĳ kundër projektit për krĳimin e bankës me
kapital italian nuk pati mundësi t’a diskutonte në parlament, sepse ishte i angazhuar
me Komisionin e Kufijve dhe Lidhjen e Kombeve. Por me t’u kthyer në Tiranë, pasi
lexon propozimet për krĳimin e Bankës Kombëtare, ai mban një sërë konferencash në
shkollën teknike ku synonte t’ua bënte të qartë të gjithëve, sidomos parlamentarëve,
për dëmet ekonomike që sillte miratimi i një marrëveshjeje të tillë. Kjo sjellje e tĳ e
shqetësoi qeverinë e cila përmes dy ministrave të saj, atĳ të brendshëm, Musa Juka dhe
të jashtëm, Hysen bej Vrioni, i kërkoi që t’u jepte fund këtyre konferencave, ndryshe
do të arrestohej. Përveç konferencave, Mehdi Frashëri përgatiti një raport të detajuar
ku rreshtonte argumentet që kjo bankë shkonte kundër interesave ekonomike të
vendit, madje, cënonte pavarësinë dhe sovranitetin e tĳ. Duke shqyrtuar nen për
nen kontratën, ai evidentonte dëmet ekonomike dhe kërkonte ndryshimin e tyre.
Sipas tĳ kjo bankë e fuste vendin në kllapë nga pikëpamja ekonomike e monetare,
ndërsa huaja prej 50 milion franga ari, nga pikëpamja financiare. Përveç kësaj, kjo
bankë do të favorizonte italianët dhe italofilët, duke penalizuar popullsinë e thjeshtë
dhe patriotët shqiptarë. Mehdi Frashëri arrinte deri aty, sa të akuzonte biseduesin me
51
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palën italiane, Myfid bej Libohovën, për marrje ryshfeti të majmë, që kishte pranuar
një marrëveshje të tillë54.
Fillimi i vitit 1923 e gjen Mehdi Frashërin në Shqipëri, duke u bërë pjesë aktive e sesionit
të tretë parlamentar. Në këtë periudhë ndarja mes dy grupimeve kryesore, Partisë
Popullore dhe Partisë Konservatore ishte thelluar më tepër por ai identifikohesh si “
pa parti”. Sipas Eqerem bej Vlorës, “të papartitë” apo “indipendentët” ishin një grup
shumë i vogël në parlament që nuk treguan afsh politik dhe ambicie personale. Për
të mos i shkaktuar vështirësi vendit, ata qëndruan larg luftës për pushtet55 .
Vetë Mehdi Frashëri deklarohet si i papërfshirë në asnjë nga partitë politike56. Duke
e ndjerë veten të lirë nga impenjimet partiake, ai i lejonte vetes të shprehte lirshëm
opinionet e tĳ, edhe kur ato kritikonin parlamentin, apo qeverinë. Por ky model sjelljeje
nuk ishte shumë i preferuar për kryeministrin e kësaj periudhe, Ahmet Zogun. Është
e çuditshme që në kujtimet e tĳ, Mehdi Frashëri nuk jep asnjë detaj për marrëdhënien
e tĳ me të. Angazhimet e tyre në politikë do t’i vendosin shumë herë në krah të njëritjetrit, por jo rrallëherë edhe përballë njëri-tjetrit. Teksa nuk heziton të kritikojë, apo
vlerësojë bashkëkohës të tĳ, për Ahmet Zogun është shumë i rezervuar. Megjithatë,
në replikat që shkëmbejnë në seancat parlamentare të vitit 1923, duket që ka një
tension të madh në marrëdhëniet e tyre.
Qeveria e Ahmet Zogut erdhi në pushtet në dhjetor të vitit 1922. Në seancën e 2
dhjetorit, kur Ahmet Zogut paraqiti për miratim qeverinë dhe programin e tĳ,
opozita e përfaqësuar nga Ali Këlcyra, Luigj Gurakuqi, Fan Noli, Bahri Omari etj, e
kundërshtoi. Ata kritikuan ashpër zgjedhjen e tĳ nga Këshilli i Lartë si kryeministër.
Mehdi Frashëri nuk e kundërshtoi, por as nuk e miratoi. Ai u rreshtua përkrah një
grupi të vogël deputetësh të cilët abstetuan. Vetëm disa muaj më vonë, në seancën
e 22 marsit ku qeveria del para parlamentit për votëbesim, Mehdi Frashëri tashmë
është pozicionuar si një nga opozitarët e saj më të fortë57.
Përgjatë gjithë sesionit parlamentar të muajve janar, shkurt, mars dhe prill të vitit
1923, Mehdi Frashëri është mjaft i angazhuar në debatet parlamentare. Ai diskuton
mbi çështjet kryesore të shtruara në parlament, duke qenë dhe pjesë e komisionit të
hartimit të projektligjeve. Temat, që më së shumti ngjallnin debate, ishin projektligjet
për administratën, politikat fiskale, taksat doganore, buxhetet e bashkive, pensionet,
konçensionet, etj. Në pjesën më të madhe të diskutimeve të tĳ ai është kritik ndaj
veprimeve të qeverisë. Ndoshta kjo e armiqësoi me kryeministrin Ahmet Zogu.
Mehdi Frashëri nuk e miratonte etjen e tĳ të madhe për pushtet që e nxitte të përdorte
metoda që nuk ishin aspak të drejta sipas pikëpamjes së Mehdi Frashërit. Pas
atentatit që Ahmet Zogut iu bë në shkallët e kuvendit nga Beqir Valteri në 23 shkurt
192358 ndoshta Mehdi Frashëri priste një tërheqje të plotë të tĳ. Të paktën deri sa të
qetësoheshin gjakrat.
Përballjet e para me Ahmet Zogun do t’i shënojë në seancat e muajit mars ku do
ta akuzojë hapur për qeverisje arrogante dhe shkelje të të drejtave të njeriut me
qëllim për të ndikuar në zgjedhjet e ardhshme. Në seancën e 15 marsit 1923, mes
të tjerash u ngrit si problem nga deputeti Kol Rrodhe, arrestimi e tre zgjedhësve
Po aty, f. 165-167.
E. Vlora, Kujtime.., f. 492.
56
BKK, Legjislatura e parë, periudha e dytë, Mbledhja VIII-të, 15 mars 1923, f. 117.
57
Dielli, 18 prill 1923, f. 8, “Opozita fiton fuqi në parlament”.
58
“55”, nr 260, 29 shtator 2004, f. 12. K. Dervishi, Avni Rustemi, deputeti i vrarë i parlamentit shjqiptar .
54
55
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të dytë nga Pogradeci. Arsyeja ishte se përmes një telegrami dërguar deputetit të
tyre z. Banush Hamdiut dhe qeverisë, kërkonin në emër të gjithë zgjedhësve të
zonës që të mos largonin nga detyra komandantin e xhandarmërisë në Pogradec,
puna e të cilit vlerësohej nga popullsia e kësaj zone. Nëse kërkesa e tyre nuk merrrej
parasysh, ata nuk do t’u jepnin votën. Kishte mjaftuar një telegram, që qeveria të
jepte urdhër të hetoheshin këta zgjedhës dhe më pas të burgoseshin. Në pikëpamjen
e Mehdi Frashërit, nuk kishte asnjë vepër të dënueshme në kërkesën e zgjedhësve
dhe arrestimi i tyre tregonte arrogancën e qeverisë. Burgimi i paligjshëm i tyre
shkelte një nga të drejtat themelore të individit që mbrohej nga statuti i shtetit dhe
ishte një atentat kundër zgjedhjeve që po afronin, madje ishte bërë qëllimisht si një
kërcënim për këto zgjedhje. Në kundërpërgjigje, kryeministri Ahmet Zogu e akuzoi
Mehdi Frashërin se ishte i zoti të bënte projektligje, por jo t’i zbatonte ato dhe se falë
oratorisë së tĳ mund t’i lejonte vetës që të shtrembrën ta paraqiste si të drejtë para
parlamentit. Sipas tĳ qeveria thjesht kishte zbatuar ligjin, duke i kërkuar Ministrisë
së Drejtësisë të hetonte dhe këta njerëz nuk i burgosi administrata, por drejtësia. Më
pas Ahmet Zogu kalon në sulme personale ndaj Mehdi Frashërit. Sipas tĳ, kur ky i
fundit ishte ministër i Brendshëm, duke u bazuar vetëm në fjalët e spiunëve mbushi
burgjet e Vlorës me njerëz të pafajshëm. Akuzave të Frashërit që nëpunës të shtetit
merrreshin me kontrabandë duke siguruar fitime të paligjshme në kurriz të shtetit,
Ahmet Zogu i përgjigjet se duhet të jepte fakte e jo të fliste me fjalë të kota, sepse kishte
qenë vetë ministër i Brendshëm dhe se përfaqësonte shtetin shqiptar në konferenca
ndërkombëtare, prandaj ishte turp të hidhte baltë mbi figurën e nëpunësit59.
Diskutimet e ashpra parlamentare do të vĳojnë edhe në seancën e ardhshme, në 17
mars. Me kërkesën e opozitës, Ahmet Zogu, në cilësinë e kryeministrit, po jepte
shpjegime për punën e qeverisë së tĳ përgjatë dy muajve të qeverisjes së saj. Në një
klimë të tensionuar mes shumicës dhe opozitës, Mehdi Frashëri i kujton parlamentit
rëndësinë e madhe që kishte ky i fundit për popullin dhe përgjegjësinë që duhej të
ndjenin parlamentarët. Ai u kujtonte parlamentarëve fuqinë e Romës së Lashtë e cila
buronte te senati dhe besimi që populli kishte te ai60. Qeveria e Ahmet Zogut arriti ta
marrë votëbesimin, por pa votën e Mehdi Frashërit61.
Kulmi i tensionit mes Mehdi Frashërit dhe Ahmet Zogut u shënua në seancën
e 23 prillit. Ministri i Punëve Botore, S. Koleka, ishte thirrur në interpelancë nga
parlamenti për për të dhënë shpjegime pse nuk ishte implementuar sistemi i ri i
organizimit të kësaj ministrie, ashtu siç ishte miratuar nga parlamenti dhe pse nuk
ishin bërë gati projektet për ndërtimin e rrugëve. Ministri Koleka gjatë shpjegimeve
akuzoi qeverinë e tĳ që nuk i kishte akorduar fondet e parashikuara në buxhet. Ai
lexoi një sërë shkresash që i kishte dërguar Ministrisë së Financave dhe kryeministrit
për problemet me të cilat po përballej ky dikaster për shkak të mungesës së fondeve.
Gabimi i tĳ si ministër ishte që u kish besuar kolegëve të tĳ të qeverisë dhe për ta
shlyer atë ishte gati të jepte dorëheqjen. Interpelanca ishte kërkuar nga shumica
që e kish votuar në këtë post dhe kjo shkaktoi habinë, por edhe reagimin e opozitës
të cilët e interpretuan si sulm ndaj një ministri që nuk po u bindej dhe që, duke
përdorur parlamentin, kërkonin ta shkarkonin. Në këto kushte opozita kërkoi që
59
60
61

BKK, Legjislatura e parë, periudha e dytë, Mbledhja VIII-të , 15 mars 1923, f. 116-118.
Po aty, Mbledhja IX –të, 17 mars 1923, f. 185-186.
Po aty, f. 210.
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në interpelancë të përfshihej e gjithë qeveria. Në diskutimin nëse duhej trajtuar si
përgjegjësi individuale e ministrit, apo përgjegjësi kolektive e gjithë qeverisë, Mehdi
Frashëri shprehet që shkresat që lexoi ministri bënin përgjegjëse qeverinë, duke
hapur kështu një debat të fortë me shumicën parlamentare dhe kryeministrin Ahmet
Zogu. Faktin që anëtarët e qeverisë, edhe pse u thirrën në parlament, ikën pa dhënë
shpjegime, ai e quajti dezertim të tyre. Ai i ftoi të vinin të jepnin shpjegime, siç e
kërkonte ligji62.
Kjo i acaroi më shumë gjakrat. Në përfundim u vendos që qeveria të vinte në
interpelancë seancën pasardhëse e cila filloi me replikën e Eshref Frashërit ndaj
akuzave që kishte bërë Mehdi Frashëri, duke i konsideruar ato çnderim të shumicës
dhe qeverisë. Në të njëjtën mënyrë e filloi diskutimin edhe kryeministri Ahmet Zogu,
duke i kujtuar Mehdi Frashërit që ai nuk kishte dezertuar nga luftrat e jo më nga
parlamenti dhe io kërkonte që të mos turpërohej nga veprat e qeverisë, por nga
veprat e shkuara të tĳ. Në mënyrë të tërthortë ai e akuzoi Mehdi Frashërin që po
merrte gjakun e Kongresit të Lushnjës63. Ahmet Zogu i lidhte kritikat me hakmarrjen,
për faktin që Kongresi i Lushnjës kishte rrëzuar Qeverinë e Durrësit në të cilën Mehdi
Frashëri kishte postin e ministrit të Jashtëm. Duke luajtur kartën e nacionalistit,
Ahmet Zogu u mundua ta vinte në pozitë të vështirë Mehdi Frashërin. Kujtojmë që
qeveria e Durrësit , delegacioni i saj në Konferencën e Paqes, por në veçanti Mehdi
Frashëri, u akuzuan për italofilë e antikombëtarë.
Si kundërpërgjigje, Mehdi Frashëri i kërkon Ahmet Zogut që të mos i bënte bisht
llogaridhënies duke hapur tefterët e vjetër, sepse nuk i leverdiste. Ai i kujtonte
kryeministrit që nuk kishte gjak për të marrë për Lushnjën, sepse atje nuk ishte
derdhur gjak. Dhe më tej vĳon:
“në asht se ka gjak m’u kërkue, do të kërkohet prej Z. Kryeministrit, i cili fuqin me gjak e mori
e me gjak do t’a mbajnë”64.
Sigurisht që këto fjalë shkaktuan zhurmë të madhe dhe reagim të fortë të mbështetësve
të Ahmet Zogut. Ky i fundit arrin të kërcënojë duke i thënë që ishte mirë që t’i ndanin
njëherë e mirë hesapet me njëri tjetrin, se për çdo gjë që do të fliste, do të merrte
përgjigje të rëndë. Degradimi i situatës detyroi kryetarin e parlamentit ta mbyllte
seancën, për ta vazhduar më vonë. Por kjo nuk i pëlqeu aspak Mehdi Frashërit. Ai e
konsideroi si dëbim nga parlamenti, për të mos e lejuar të flasë dhe populli duhej ta
dinte këtë. Vĳimin e seancës ai do ta braktisë. Fjalët që i kishte thënë Ahmet Zogut
ishin të rënda dhe ky i fundit nuk mund t’i kalonte pa një shpjegim, edhe pse Mehdi
Frashëri nuk ishte për ta dëgjuar. Sipas tĳ, akuza për marrjen e karrikes me gjak i
referohej luftimeve që u bënë pas ngjarjeve të grushtit të shtetit të dhjetorit 1921, ku
ai kishte bërë veçse detyrën e ministrit të Brendshëm, në një qeveri që e kish votuar
edhe Frashëri. Aq i ashpër ishte ky diskutim, sa deputeti Tasi propozoi miratimin e
ligjit që lejonte zgjidhjen e konflikteve personale përmes duelit65. Për shkak të këtĳ
incidenti, në konferencën e rradhës të Lozanës qeveria Shqiptare nuk dërgoi më
Mehdi Frashërin.
Vlerësimi i Mehdi Frashërit për parlamentin nuk ishte dhe aq i lartë. Sipas tĳ Parlamenti
62
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Po aty, Mbledhja XXX, 21.4. 1923, f. 582-600.
Po aty, f. 611.
Po aty, f. 630.
Po aty, f. 629- 630.
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i parë i zgjedhur në 1921 nuk bëri gjë tjetër veçse sulmoi me gjithë forcën që kishte
qeveritë që i zgjidhte vetë. Debatet parlamentare zgjateshin shumë, pa nxjerrë gjë në
dritë. Përveç kësaj, formimi i partive nuk kishte rrënjë në popull, nuk përfaqësonte
interesa të tĳ, por qëllim të vetëm kishin ardhjen në pushtet66. Për më tepër politikat
shoviniste të fqinjëve, për fatin e keq të shqiptarit, gjetën bashkëpunëtorë në
parlament. Nëse më parë fqinjët shfrytëzonin fanatizmën shqiptare për të shkaktuar
turbullira, tani përdornin ambicien e parlamentarëve injorantë67.
Parlamenti i zgjedhur në vitin 1921 kishte mandat trevjeçar. Prandaj në 13 tetor 1923,
Këshili i Lartë i shtetit shpalli zgjedhjet për parlamentin e ri. Raundi i parë do të
zhvillohej në 26 nëntor, ndërsa i dyti në 27 dhjetor68. Qëndrimet kritike të Mehdi
Frashërit bënë që të mos ishte alternativë zgjedhjeje e asnjërës prej partive duke
mbetur jashtë parlamentit të ri por jo jashtë politikës dhe vendimmarrjes.
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Psikolinguistika: Shkenca që merret me proçeset e të kuptuarit dhe prodhimit
të gjuhës
Brunilda Belegu Kolimja
Abstrakt
Psikolinguistika, një shkencë ndërdisiplinore e cila i ka rrënjët në filozofi dhe merret me proçeset
konjiktive që bëjnë të mundur formimin e fjalive të sakta gramatikore dhe kuptimplota.Ajo
është studimi psikolinguistik i mënyrës se si i konvertojmë tingujt e gjuhës në simbole që
kanë kuptim e që mund të përdoren për të komunikuar më të tjerët.Psikolinguistët merren
më studimin e proçeseve konjiktive që aktivizohen në tru kur mësojmë dhe përdorim gjuhën.
Në lëmin e proçeseve të shumta konjiktive që aktivizohen në tru kur ne përdorim gjuhën
veçojmëdy më kryesorët që përbëjnë boshtin kryesor të komuniimit. Proçesi i parëështë proçesi
i të kuptuarit të gjuhës që përbëhet nga një shumëllojshmëri nënproçesesh dhe kapacitetesh të
cilat ndihmojnë për të arritur të kuptuarin e gjuhës.
Proçesi i dytë konjiktiv që aktivizohet kur ne duam të komunikojmëështë proçesi i prodhimit
të gjuhës i cili është një proçes mjaft i ndërlikuar pasi përfshin disa faza të njëpasnjëshme.
Duke studiuar këto proçese konjiktive si dhe fazat dhe nënfazat e tyre mundemi të kuptojmë
se si funksionon truri i njeriut kur komunikon duke përdorur mjetin më të fuqishëm për të
komunikuar, gjuhën. Gjuha është mjeti kryesor i komunikimit të njerëzve dhe ka të bëjë me
përdorimin e simboleve për t’u komunikuar mesazhe të tjerëve ose vetvetes.Gjuha n’a lejon
që të shprehim ide që nuk kanë të bëjnë vetëm me të tashmen, por dhe me të shkuarën, të
ardhmen dhe të tashmen.
Fjalët kyçe: psikolinguistika, proçeset konjiktive, të kuptuarit dhe të prodhuarit e gjuhës,
gjuha, komunikimi.

Hyrja
Psikolinguistika ose ndryshe psikologjia e gjuhës është studimi i faktorëve psikologjik
dhe neurobiologjik që i aftëson njerëzit ta përvetësojnë, ta përdorin dhe ta kuptojnë
gjuhën.
Psikolinguistika eshte shkenca që studion sistemin mendor i cili bën të mundur
përdorimin e gjuhës, prandaj proçeset që ndodhin gjatë përdorimit të saj përbëjnë
fokusin e kësaj disipline.1
Psikolinguistika merret me mënyrat në të cilat gjuha futet dhe përpunohet në tru, pra
me proçeset të cilave truri i nënshtrohet për të kuptuar dhe për të prodhuar gjuhën.
Ajo është një degë e linguistikës dhe psikologjisë gjithashtu, dhe bën pjesë në shkencën
konjiktive.Psikolinguistika është një fushë ndërdisiplinore. Kjo do të thotë se në
zemër të saj janë marrëdhëniet e saj me disiplinat e tjera. Së pari dhe më kryesorja
është marrëdhënia midis dy disiplinave të saj mëma, psikologjia dhe linguistika, një
marrëdhënie kjo që ka ndryshuar dhe avancuar gjatë një gjysëm shekulli, duke sjell
kështu ekzistencën e saj si një fushë më vete.2
Psikolinguistika i ka rrënjët në filozofi dhe merret me “proçeset konjiktive” që bëjnë
Alan Garnham, Psycholinguistics: Central Topics. Psychology Press, 1985.
Tabaku. Th. Elida., Delija. Shpresa.Psycholinguistics.Geer,Tiranë, 2011, f. 7-8.
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të mundur formimin e fjalive te sakta gramatikore dhe kuptimplota.
Psikolinguistika është studimi psikologjik i mënyrës sesi i konvertojmë tingujt e
gjuhës në simbole që kanë kuptim e që mund të përdoren për të komunikuar me
të tjerët. Psikolinguistët merren me proçeset konjitive që aktivizohen në tru kur
mësojmë dhe përdorim gjuhën.3
Psikolinguistika merret me hetimin e dy proçeseve kryesore:4
• Të kuptuarit e gjuhës
• Prodhimi i gjuhës
Proçesi i të kuptuarit të gjuhës5
Të kuptosh çfarë njerëzit thonë dhe shkruajnëështë mjaft e komplikuar sepse të
kuptuarit e gjuhës përfshin një shumëllojshmëri kapacitetesh, aftësish, proçesesh dhe
njohuri të cilat përdoren për të nxjerr kuptimin e gjuhëssë folur, së shkruar ose madje
dhe gjuhëssë shenjave.
Të nxjerrësh kuptimin e asaj që flitet përfshin shumë më tepër se sa thjesht të dish
kuptimin e fjalëve dhe të kuptosh çfarë nënkuptohet kur këto fjalë vendosen sëbashku
në një mënyrë të caktuar.
Më poshtë do të shohim shumëllojshmërinë e kapaciteteve, aftësive, proçeseve si dhe
njohurive qëna ndihmojnë për të arritur të kuptuarin e gjuhës.
a) Ndërgjegjësimi i komunikimit
Ndërgjegjësimi i komunikimit përfshin të dish (1) që gjuha e folur ka kuptim dhe
qëllim, (2) që fjalët e folura, organizimi i fjalëvë, intonacioni i tyre, theksi, gjestet etj të
gjitha kontribojnë në kuptim, (3) që faktorët e kontekstit duhen marrë në kosideratë
kur interpretojmë atë cfarë njerëzit duan të thonë kur komunikojnë, (4) qëështë e
lehtë të keqinterpretosh komunikimin e të tjerëve dhe (5) që duhet shumë përpjekje
qe të interpretosh saktë kutimin e asaj çfarë të tjeret thonë dhe që ia vlen përpjekja për
një interpretim të saktë.
b) Degjimi dhe përpunimi auditor
Të kuptosh një fjali të folur nënkupton se dëgjimi i dëgjuesit është i saktë dhe që
tingujt e folur janë përceptuar saktë si fonema. Fonemat janë njësitë më të vogla të
gjuhës së folur.Përpunimi auditor i gjuhës gjithashtu përfshin aftësinë për të integruar
tingujt e ndarë të një fjale në perceptimin e një fjale kuptimplotë.
c) Njohuri e fjalës dhe njohuri e botës
Njohuria e fjalës do të thotë të dish kuptimin e fjalëve; do të thotë t’i kuptosh ato kur
fliten. Te dish kuptimin e një fjale do të thotë të dish më tepër se sa kujt i referohet ajo
fjalë, domethënë duhet të dish një set kuptimesh që lidhen me fjalën. Për shembull të
dish kuptimin e fjalës “kalë” përfshin të dish që kali është kafshë dhe përdoret për një
sërë aktivitetesh, ai ka shumë përdorime, ai ka pjesë specifike trupore, ka përmasa të
caktuara etj. Të kuptuarit e një gjuhe të folur kërkon një fjalor të përshtatshëm, i cili
është një komponent kritik i semantikës së asaj gjuhe.
Njohuri e botës përfshin të kuptuarit e realiteteve në botë të cilat i përshkruajnë dhe i
Bourne, L., Dominowski, R., Loftus, E., & Healy, A. (1986). Cognitive processes. Englewood Cliffs, Nj:
Prentice-Hall.
4
Ylvisaker Mark, Language comprehension. Camelot Media Group, April 2008.
5
Ylvisaker Mark, Language comprehension. Camelot Media Group, April 2008.
3

36

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 5 No.3
January, 2020

referohen fjalët, për shembull objektet dhe cilësitë e tyre, veprimet dhe cilësitë e tyre,
njerëzit dhe marrëdhëniet e tyre etj.Marrim një rast konkret; nëse njëstudent nuke
njeh fare kompjuterin si objekt, atëherëështë e pamundur që ai të kuptojë plotësisht
fjalën kompjuter, objektin e së cilës nuk e ka parë asnjë herë.
d) Njohuri e organizimit të fjalës
Sintaksa ose gramatika i referohet rregullave të organizimit të fjalëve në një fjali. Të
kuptosh një fjali kërkon të deshifrosh kuptimin e nënkuptuar të organizimitte fjalëve
në atë fjali. Për shembull “Tomi ushqeu qenin” dhe “qeni ushqeu Tomin” kanë
kuptime të ndryshme pavarësisht se përmbajnë ekzaktesisht të njejtat fjalë.
Morfologjia i referohet rregullave të kuptimit të vetë fjalëve. Ndryshimet brenda
fjalës ndikojnë në kuptimin e fjalës, per shembull (vajza-vajzën-vajzës). Të kuptosh
një fjali kërkon të deshifrosh kuptimin e lidhur me të tilla modifikime të fjalës.
e) Ligjërata
Ashtu sic ka rregulla të cilat vendosin se si folësit i vendosin fjalët sëbashku në një
fjali për të komunikuar kuptimin e dëshiruar, ashtu ka dhe rregulla që vendosin se
si fjalitë apo mendimet organizohen për të treguar histori, për të përshkruar objekte
dhe njërëz, për të dhënë udhëzime etj. Këto quhen rregullat e ligjëratës.
f) Njohuri sociale dhe pragmatika
Pragmatika i referohet rregullave të përdorimit të gjuhës në kontekst.Për shembull
fjalia “Sara, e shoh qëqenke lodhur shumë për të pastruar dhomën tënde” mund të jetënjë
përshkrim i punës së Sares ose një kritikë ironike e nënës së saj që nuk ka pastruar
dhomën. Në secilin prej rasteve kërkohet informacion nga konteksti, njohuri mbi
folësin dhe njohuri të përgjithshme sociale për të interpretuar saktë pohimin.
Funksionet konjiktive që mbështesin të kuptuarit e gjuhës6
Të kuptuarit e gjuhës së folur, domethënë e asaj se cfarë folësi do t’i përcjell dëgjuesit
është mjaft e ndërlikuar. Për të arritur një të kuptuar të plotë duhen një sërë funksionesh
konjitive, të cilat do të shtjellohen si më poshtë.
• Vëmendja: Të kuptosh gjuhën e folur kërkon aftësinë për ta fokusuar vëmendjen
njëkohësisht tek fjalët e folësit si dhe tek sjellja joverbale si për shembull: gjestet,
shprehjet e fytyrës dhe të qëndruarit.
• Memorje funksionale: të kuptosh gjuhën e folur duhet aftësia për të mbajtur disa
informacione në mendje në të njejtën kohë, mundësisht të mbash mend fjalët që sapo
ka pohuar folësi, informacione të tjera rreth folësit, temën për të cilën po flitet si dhe
kontekstin.
• Shpejtësia e përpunimit të informacionit: për shkak se njësitë e gjuhës së folur
arrĳnë varg njëra pas tjetrës shpejt, atëherë kërkohet aftësia për të përpunuar shpejt
informacionet.
• Organizimi: për të kuptuar gjuhën e folur duhet që dëgjuesi t’i organizoj komentet
e shumta që bën folësi sëbashku me komentet e tĳ dhe informacione të tjera.
• Arsyetimi: të kuptosh atë cfarë folësi ka dashur të shpreh është një proçes arsyetimi.
Për shembull, nëse një folës thotë “Jam vërtetë i zënë sot” dhe më vonë gjatë bisedimit
thotë “Nuk mund të vĳ në shtëpinë tënde pas shkollës sot”, dëgjuesi duhet të arsyetojë
se folësi nuk po tregohet i pasjellshëm se pse po refuzon ftesën , por që ai ka një
6

Ylvisaker Mark, Language comprehension. Camelot Media Group, April 2008.
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axhendë të ngarkuar.
• Aftësia për të menduar në mënyrë abstrakte: të kuptosh gjuhën abstrakte,
metaforat, figurat letrare e të tjera si këto kërkon një nivel të konsiderueshëm të
aftësisë për të mendusr në mënyrë abstrakte.
• Monitorimi itë kuptuarit dhe sjellja strategjike: të kuptuarit efektiv i gjuhës së
folur përfshin një monitorim rutinë të kuptuarit, zbulim të dështimeve të mundshme
të kuptuarit, një dëshirë për të rregualluar keto dështime për shembull duke thënë
fjali si për “Nuk jam e sigurtë nëse po kuptoj se cfarë do të thuash; të lutem mund të
shpjegohesh?” etj.
Proçesi i të prodhuarit e gjuhës7
Në psikolinguistik, të prodhuarit e gjuhës do të thotë të prodhosh gjuhë të folur dhe
të shkruar. Këtu do të flasim për prodhimin e gjuhës së folur. Kyështë një proçes
mjaft i ndërlikuar pasi përfshin disa faza. Ky proçes fillon që në momentin që folësi
formulon një mesazh në mendjen e tĳ dhe deri sa ky mesazh i transmetohet dëgjuesit
nëpermjet ligjërimit. Të prodhuarit e gjuhës i referohet proçesit të krĳimit dhe të
shprehurit të kuptimit përmes gjuhës.
Ka shumë modele psikolinguistike që studiojnë prodhimin e gjuhës, por një nga më
të rëndësishmit është ai i krĳuar nga Levelt, i cili përfshin katër faza të njëpasnjëshme:
1. Konceptimi, 2. Formulimi, 3.Artikulimi, 4.Vet-monitorimi.8
(Levelt, W.J.M., (1993). Një model i prodhimit të gjuhës, faqe 2)

Pra si fillim ne duhet të konceptojmë atë që kemi dëshirë të shprehim, së dyti duhet
t’i formulojmë këto mendime në një plan linguistik, më pas duhet ta zbatojmë këtë
plan përmes muskujve në sistemin e të folurit dhe së fundi duhet të monitorojmë
pohimin tonë për të vlerësuar nëse është ajo që ne donim të shprehnim është ashtu si
donim ta shprehnim apo jo.
Fields, J. (2004). Psycholinguistics: the key concepts. London: Rutledge.
Levelt, W.J.M.,(1992). Accessing words in speech production; stages, processes and presentation.
Elsevier Publishers. B.V, Nethrlands.
7
8
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1. Konceptimi
Sipas teorisë së psikolinguistit amerikan David McNeil konceptet e para linguistike
formohen si dy forma paralele të mendimit9. Njëra është të menduarit sintaktik që
ka të bëjë me fjalët, shprehjet dhe fjalitë e formuara për të bashkëbiseduar dhe e dyta
është të menduarit linguistik, i cili formon një mënyrë komunikimi më vizuale dhe
holostike.Të menduarit sintaktik është i segmentuar dhe linear ndërsa të menduarit
linguistik është global dhe sintetik.
Një tjetër psikolinguist i njohur që ka studiuar përvetësimin e gjuhës dhe prodhimine
ligjërimitështëpsikolinguisti hollandez Ëillem Johannes Maria (Pim) Levelt. Ai zhvilloi
një teori të plotë të proçeseve konjiktive të përfshira në aktin e të folurit.Komponenti i
parë në sistemin e prodhimit të gjuhës sipas Levelt është konceptimi.Ky komponent
është përgjegjës për të prodhuar qëllimin e të folurit dhe për ta koduar atë në njëlloj
plani konceptual koherent. 10
Të folurit si një aktivitet i qëllimshëm përfshin konceptimin e një qëllimi, përzgjedhjen
e informacionit të duhur për ta realizuar atë qëllim, renditjen e këtĳ informacioni
që do të shprehet etj. Mbledhja totale e të gjithë këtyre aktiviteteve mendore quhet
konceptim.Produkti i konceptimit do të quhet mesazhi preverbal. Mesazhi i podhuar
nuk është thjesht output-i ose prodhimi i konceptuesit, por është gjithashtu edhe
input-i ose të dhënat për komponentin tjetër të proçesit, për formuluesin.Formuluesi
do të merret vetëm me ato mesazhe që përmbushin disa kushte specifike gjuhësore.
Prandaj dhe output-i i duhur i konceptuesit do të quhet mesazh preverbal. Pra, ajo
është një strukturë konceptuale e cila mund të pranohet nga formuluesi.11
Levelt përcakton dy faza për planifikimin e mesazhit: fazën e makro-planit dhe atë të
mikro-planit. Makro-plani përfshin planin e folësit, zgjedhjen e informacionit që do
të shpreh dhe linearizimin e këtĳ informacioni. Mikro-plani e ndan këtë informacion
në pjesë më të vogla konceptuale “chunks”, të cilave i jepet një formë e saktë dhe
perspektivë informative.12
Pra kjo është një strukturë konceptuale, e cila nuk është akoma një strukturë linguistike
dhe që përbën inputin specifik mbi të cilin do të punojë komponenti i dytë i modelit,
komponenti i formulimit.
2. Formulimi: kodimi gramatikor dhe fonologjik13
Komponenti i formulimit pranon fragmente të mesazhit si inpute karakteristike dhe
prodhon një plan fonetik dhe artikulues si një output ose mund të themi ndryshe
se formuluesi e përkthen strukturën konceptuale në një strukturë linguistike. Ky
përkthim bëhet në dy hapa. Së pari bëhet kodimi gramatik i mesazhit, i cili përfshin
proçedurat e përzgjedhjes së lemave dhe proçedurat e ndërtimit sintaktik.
Levelt prezanton teorinë e aktivizimit të lemave të Dell për të treguar aktivizimin e
lemave në leksik gjatë njëligjërimi. Një chunk (është shpjeguar më lartë) në planin
preverbal aktivizon një numër lemash në leksikë. Do të zgjidhen ato lema që marrin
Fields, J. Psycholinguistics: the key concepts. London: Rutledge, 2004.
Levelt, W.J.M. Accessingwords in speech production; stages, processes and presentation.Elsevier.
Publishers. B.V, Nethrlands, 1992.
11
Levelt, W.J.M. Speaking; from intention to articulation. The MIT press Cambridge, London, England, 1989.
12
Levelt, W.J.M. Accessingwords in speech production; stages, processes and presentation.Elsevier.
Publishers. B.V, Nethrlands, 1992.
13
Levelt, W.J.M. Speaking; from intention to articulation. The MIT press Cambridge, London, England, 1989.
9
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aktivizimin më të madh, pasi specifikimet e tyre semantike përshtaten me konceptet në
planin preverbal. Kjo do të aktivizojë proçedurat e ndërtimit sintaksor, për shembull
do të aktivizohen emrat, përemrat, foljet, parafjalët, mbiemrat etj. Në momentin që të
gjitha lemat janë përzgjedhur dhe proçedurat e ndërtimit sintaksor kanë bërë punën e
tyre koduesi gramatikor do të ketë prodhuar njëstrukturë sipërfaqësore; pra një zinxhir
lemash të renditura.
Për shembull, nëse një folës do të shpreh fjalinë “Burri i dha gruas paratë”, nga
30.000 fjalët aktive në leksikun e tĳ, katër fjalët ‘burri’ ‘’i dha’’ ‘gruas’ ‘paratë’ do të
aktivizohen më tepër sepse i përshtaten më mirë planit preverbal. Kjo nuk do të thotë
se fjalë të tjera nuk aktivizohen. Bashkë me fjalën “burri’ aktivizohen edhe lema të
tjera që kanë njejtat specifikime konceptuale si për shembull lemat “njeriu, personi,
grua, adoleshtemti” etj.Por lema ‘burri’ aktivizohet më tepër. Më poshtëështë figura
që e ilustron atë.
(Levelt, W.J.M., (1993). Një
shembull i prodhimit të gjuhës,
faqe 2)

3. Artikulimi
Pas proçesit të konceptimit të mesazhit që do të shprehësh dhe proçesit të formulimit
të tĳ nga një mesazh konceptual në një mesazh linguistik, vjen moment për proçesin
e artikulimit të këtĳ mesazhi.Ky mesazh linguistik dërgohet nga truri tek muskujt
e sistemit të ligjërimit, në mënyrë që ato të bëjnë lëvizjet e duhura për të prodhuar
tingujt e dëshiruar.
Artikulimi është zbatimi motorrik i planit fonetik, i cili përfshin organet vokale si
mushkëritë, laringun, buzët etj.14
4. Vetë-monitorimi
Vetë-monitorimi është komponenti i fundit i modelit të prodhimit të ligjerimit të
Levelt. Në fakt edhe pa iu referuar fare Levelt, ne mund të themi se personi të cilin e
dëgjojmë më shpesh është vetja jonë. Ashtu si monitorojmë dhe korigjojmë gabimet
e dikujt tjetër kur flet ashtu dhe monitorojmë edhe vetveten, por ky vetë-monitorim,
ashtu sic thotë edhe Levelt, përfshin monitorimin e ligjërimit të “brendshëm” dhe
monitorimin e ligjërimit të “jashtëm”, domethënë të mesazhit të përçuar për dëgjuesin.
Për të studiuar proçesin e vetë-monitorimit Levelt studioi 1000 vetë-korigjime
spontane.Ai pohon se ka tre faza në procesin e vetë-korigjimit.Faza e parë që ai
analizoi kishte të bënte me procesin e ndalimit ose ndërprerjes së rrjedhës së ligjërimit.Ai
verifikoi se kishte dy lloj problemesh që i bënin njerëzit të ndalonin ose të ndërprisnin
rrjedhën e ligjërimit. I pari kishte të bënte me përzgjedhjen e gabuar leksikore, për
shembull në vënd që të thonin nga e majta në të djathë…thonindmth…nga e djathta në
të majtë.Ndërsa i dyti kishte të bënte me faktin që vetë folësi ndjente se kishte nevojë
për më tepër sqarim, për shembull në të majtëështëe verdhë, në të djathtë…sqarimidmth
më në të djathtëështë blu.Levelt doli në konkluzionin se ndalesa ose ndërprerja bëhej
14

Levelt, W.J.M. Speaking; from intention to articulation. The MIT press Cambridge, London, England, 1989.
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direkt sapo zbulohej problemi.
Faza e dytë sipas Levlet ishte faza e hezitimit ose faza e përdorimit të termave të
redaktimit si për shembull ëëë, më falni, ose, jo etj.
Faza e tretë sipas Levelt është faza e rifillimit ose vetë-korigjimit.Kjo fazë është e saktë
nga ana sintaksore, domethënë korigjimi duhet t’i përshtatet sintaksës së pohimit të
ndërprerë.
Konkluzione
Si konluzion mund të themi që gjuha është mjeti kryesor i komunikimit të njerëzve
dhe ka të bëjë me përdorimin e simboleve për t’u komunikuar mesazhe të tjerëve ose
vetvetes.Gjuha n’a lejon që të shprehim ide që nuk kanë të bëjnë me të tashmen.Ne
mund të bisedojmë për të shkuarën, për të ardhmen dhe për të tashmen.
Psikolinguistika është studimi psikologjik i mënyrës se si i konvertojmë tingujt e
gjuhës në simbole që kanë kuptim e që mund të përdoren për të komunikuar me të
tjerët.Psikolinguistët merren me proçeset kognitive që aktivizohen kur mësojmë dhe
përdorim gjuhën.
Gjuha n’a ndihmon të komunikojmë me njerëz të tjerë dhe të mendojmë.Të menduarit
mund të përkufizohet si një veprimtari kognitive ose mendore e përdorimit të
simboleve.Psikolinguistika është një shkencë ndërdisiplinore, e cila përdor rezultatet
teorike dhe empirike të psikologjisë dhe gjuhësisë, për të studiuar proçeset dhe
strukturat mendore që janë në bazë të përdorimit (të kuptuarit dhe të prodhimit) dhe të
përvetësimit të gjuhës.Përveç psikologjisë dhe gjuhësisë, ajo ka siguruar shumë pjesë
të terminologjisë konceptuale dhe metodologjike dhe mjeteve, psikolinguistika ka
marrë gjithashtu kontribute të rëndësishme nga inteligjenca artificiale, antropologjia
kulturore dhe sociologjia, duke u konfiguruar si një multishkencë gjuhësore.
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Stili i komunikimit në procesin e përkthimit
(Interpretimi i fabulës)
Dr. Holta Heba (Çela)
Abstrakt
Fabula është një gjini që e ka prejardhjen nga gjuha e folur. Për sa i përket formës së saj, ajo
është një lloj përralle që preferohet të lexohet nga të gjitha moshat dhe pikërisht kjo është një
ndër arsyet pse është zgjedhur që studimi të bazohet mbi këtë gjini letrare. Të gjitha mesazhet
që përcjell një tekst, apo një ligjërim duhet të kenë një kuptim, në mënyrë që transmetimi i tyre
të jetë i saktë, por fokusimi këtë herë bie vetëm mbi gjininë e fabulës.
Pyetja kërkimore që shtrohet në këtë studim është :Sa i rëndësishëm është stili i komunikimit në
përkthimin me kuptim të fabulës?
Hipoteza e studimit : Ruajtja e kuptimit të mesazhit nga një identitet në tjetrin kërkon
domosdoshmërisht që përkthyesit të realizojnë transformime gjuhësore dhe kulturore gjatë
procesit të përkthimit.
Studimi konsiston në shqyrtimin e vetë fabulës si gjini letrare në komunikim si dhe stilit të
komunikimit të të dy përkthyesëve. Përkthyesit shqipëtarë Çajupi dhe Kokona do të arrĳnë
të përcjellin penën e La Fontenit nëpërmjet transformimeve gjuhësore dhe kulturore. Në këtë
mënyrë, ata do të sjellin fabulën më pranë kontekstit shqiptar si dhe më pranë një lexuesi të
ndryshëm në kohë për sa i përket periudhës kur janë shkruar fabulat.
Fjalët kyçe: Stil, transformime gjuhësore dhe kulturore, kuptim, mesazh.

Hyrje
Analiza shqyrtuese krahasuese realizohet duhe u bazuar në dy burime parësore:
Një libër
prej 182 faqesh, botim i vitit 2005, “Fabula të zgjedhura” si dhe një libër prej 212
faqesh, botim i vitit 1920 “Përralla të sgjedhura nga të vjershëtarit math, La
Fontaine”.
Në librin e parë janë të renditura rreth 42 fabula. Në krahun e majtë të çdo faqeje të
hapur gjenden fabulat në gjuhën frënge, kurse në krahun e djathtë gjenden fabulat e
shqipëruara nga përkthyesi Vedat Kokona.
Në librin e dytë janë rreth 113 fabula të përkthyera nga Andon Zako Çajupi. Analiza
krahasuese në këtë studim lidhet me mënyrën se si transformohet fjalia, shprehja,
ritmi, dhe vargu i fabulës duke u rrekur të mos transformohet mesazhi që kalon nga
njëra gjuhë dhe kulturë në tjetrën.
Stili individual i përkthyesit dhe përdorimi i transformimeve gjuhësore dhe
kulturore do të vërtetojnë hipotezën që parashtrohet në këtë studim. Të dy këto lloj
transformimesh bëhen të domosdoshme për përkthimin me kuptim të fabulës, e
cila vjen në kohë të ndryshme nga kultura franceze në kulturën shqiptare.
Metodologjia e përdorur në studim është shqyrtimi analitik krahasues ndërmjet
fabulave të gjuhës frënge të La Fontenit dhe përkthimeve nga dy përkthyesit shqiptarë
si Andon Zako Çajupi dhe Vedat Kokona. Studimi ndahet në dy pjesë kryesore. Në
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pjesën e parë trajtohet fabula si një instrument komunikimi në gjuhën e shkruar,
e cila e ka prejardhjen nga krĳimtaria e mirëfilltë popullore. Përgjatë shqyrtimit të
kësaj gjinie do të jepen dhe shembuj për mënyrën se si e kanë zgjidhur përkthyesit
shqipërimin e fabulës së La Fontenit, duke e bërë atë të lexueshme dhe të kuptueshme
për lexuesin shqiptar. Në pjesën e dytë do të trajtohet stili i komunikimit të Çajupit
dhe Kokonës gjatë procesit të përkthimit të fabulës si dhe mënyrat origjinale që ata
përdorin për ta sjellë kulturën franceze sa më pranë kulturës shqiptare.
1. Fabula dhe përkthimi i saj
Gjinia e fabulës i përket komunikimit nëpërmjet gjuhës verbale Ajo është tepër e
rëndësishme , për sa i përket ndërtimit dhe zhvillimit tënjë identeti, sepse historia,
besimi dhe folklori i shumë popujve është pasqyruar në fabulat e shkruara.
Historia ka treguar se që në fillesën e saj, kjo gjini letrare tregohej gojarisht me ndihmën
e shenjave të trupit. Stërgjyshërit tanë parahistorikë kanë pasur si mjet komunikimi
vetëm gjuhën verbale dhe joverbale. Duke qenë një element gjuhësor, për nga pesha
që ajo zë në komunikim, mund të thuhet se është një faktor shumë i rëndësishëm dhe
që ka ndikuar në zhvillimin e qytetërimit.
Në fillim ka ekzistuar si gjini nëpërmjet aktit të të folurit dhe më pas nëpërmjet të
shkruarit. Herët vetëshkrimi ka ekzistuar si një sistem simbolesh dhe më pas njerëzit
krĳuan sistemin alfabetik nëpërmjet gërmave. Ai solli ndarjen e shoqërisë duke
ndikuar drejtpërdrejt në të. Jo të gjithë dinin të shkruanin dhe lexonin.
Fjala e shkruar kishte një rëndësi të veçantë, pasi kujtesa njerëzore ishte e kufizuar
për të përcjellë njohuri nga njëri brez në tjetrin. Fabula ishte një ndër elementët e
komunikimit që u përcoll nga brezi në brez nëpërmjet kujtesës dhe procesit të të
shkruarit.
Më pas, shkrimi ndikoi në zhvillimin e jetës shoqërore, në ngritjen e perandorive,
në ruajtjen e historisë dhe njohurive si dhe në zhvillimin e kodit të qëndrueshëm
ligjor. “Para fjalës së shkruar vendimet ligjore hartoheshin nga gjyqtarë lokalë që përfaqësonin
fshatrat apo komunitetet e vecanta ku ata banonin..... Dokumenti i parë ligjor në histori, Kodi
i Hamurabit u shkrua në Sumeri, rreth 2000 vjet para krishtit” (Domenik, Joseph R. 2010
Faqja 105)
Bazuar në përmbajtjen e elemeteve që formojnë fabulën, mund të themi se kjo
gjini ka një stil të veçantë letrar, për shkak të përdorimit të shumtë të figurave
letrare. Funksioni artistik i gjuhës së përdorur në fabul mbështetet në funksionin
komunikativ të saj. Elementët emocionalë dhe shprehës të kësaj gjinie janë të shumtë
dhe i përkasin një stili letrat të veçantë, pasi fabula është njëkrĳim artistik. Autori i
mirënjohur francez, La Fonteni, ashtu sikurse të gjithë autorët e veprave letrare ka një
stil të veçantë të shkruari tërësisht personal. Mirëpo edhe vetë përkthyesit e tĳ kanë
stil te veçantë interpretimi të fabulës së tĳ. Interpretimi i fabulës së La Fontenit nga
Andon Zako Çajupi dhe Vedat Kokona nuk mundet të jetë i njëjtë. Kjo si pasojë e stilit
tepër individual të secilit përkthyes si dhe faktorit kohë. Puna e të dy përkthyesëve
është shumë e dobishme, pasi të dy marrin përsipër të përkthejnë veprën e një autori,
i cili i përket një shekulli krejt tjetër nga ai që jetojnë, i përket një kombi me kulturë
të ndryshme. Vështirësia e interpretimit të kësaj gjinie letrare, e cila duhet të vĳë me
kuptim nga gjuha burim në gjuhën shenjë, vështirësohet që në momentin kur flitet
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për një gjuhë komunikimi me stil letrar e gërshetuar me stilin individual të autorit.
Po të kemi parasysh stilin letrar, studimi i gjuhës së letërsisë artistike duhet të fillojë nga
analiza e mënyrës individuale që karakterizon cdo autor të veçantë. “ Shkurtaj Gj. 2006, faqe
250. Pikërisht këtu qëndron edhe vlera e këtĳ studimi në shkencat e komunikimit, pasi
gjendemi përballë një stili të personalizuar të gjuhës burim, i cili vjen me një stil po të
personalizuar përkthimi në gjuhën shenjë me të vetmin qëllim: përcjellja e mesazhit
me kuptim nga një gjuhë në tjetrën dhe nga një kulturë në tjetrën. Materiali gjuhësor
dhe kulturor i përdorur në fabulën e gjuhës burim duhet të përshtatet me materialin
gjuhësor dhe kulturor të gjuhës shenjë, në mënyrë që mesazhi të përcillet me kuptim.
Stili individual i një shkrimtari interpretohet nga stili individual i përkthyesit.
Rrënjët e fabulës gjenden te folklori popullor, te traditat dhe besimet e një kulture.
Fabula i përcjell elementët e sipërpërmendur me një stil të veçantë komunikimi,
plot me figura letrare të rrënjosura thellë në kulturën e një kombi. Du përkthyesit
shqiptarë, Të dy përkthyesit që janë marrë si rast studimor për të analizuar stilin e
komunikimit në procesin e përkthimit, janë njohës të mirë të gjuhës dhe kulturës
franceze, gjë kjo që e lehtëson interpretimin e fabulës në gjuhën shenjë. Kultura e
kombit francez vjen në Shqipëri nëpërmjet kodeve linguistike e kulturore të penës
së dy përkthyesëve të mëdhenj: Çajupi dhe Kokona. Megjithatë përkthimi dhe
interpretimi me kuptim i fabulës është disi i vështirë dhe një rëndësi tepër të veçantë ka
semantika, pra kuptimi. Përmbajtja semantike e mesazhit është shumë i rëndësishëm
në komunikimin ndërkulturor. Ështëmëse e qartë se sistemi i kodeve linguistikë dhe
jo linguistikë i dy identiteve të ndryshëm sigurisht që nuk është i njëjtë. Ashtu sikurse
shprehet dhe Prof. Dr. Artan Fuga në librin e tĳ “Monolog” faqe 157, Mesazhi nuk arrin
të shprehet i plotë sepse burimi dhe marrësit e tĳ nuk zotërojnë sistem tëkodifikuar shenjash
të njëjtë që do ta lejonin përmbajtjen semantike të shprehej lirshëm në mënyrë të shpenguar”.
Gjuha popullore e gjinisë së fabulës është tregues i mirëfilltë për përdorimin e një
gjuhe të vjetëruar. Gjuha e fabulistit La Fonten i përket shekullit të XVII, kurse gjuha
e përkthyesve i përket shekullit të XIX. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që
të kodet linguistikë dhe kulturorë të përshtaten më së miri, në mënyrë që mesazhi
nga shekulli në shekull të vĳë me kuptim. Format dialektore janë elementë tepër të
rëndësishëm për gjuhësinë dhe kulturën e një kombi, pasi që të njohësh mirë një
identitet duhet të njohësh po aq mirë dhe dialektet dhe të folmen popullore të tĳ.
Dialektet si forma të së folmes popullore kanë rëndësi të veçantë, sepse ato japin një
pamje të gjallë të traditave dhe zakoneve të kahershme të popullit.
E folura popullore e Kokonës :
1. Në fabulën “Ujku dhe qeni” (në faqen 15)
Versioni i Kokonës : Do dalç në selamet, (vargu 26, në faqen 16).
Versioni i shqipes standarte : “do të dalësh”.
2. Në fabulën “Ujku dhe qengji” (në faqen 27)
Versioni i Kokonës: s’kisha lerë
Versioni i shqipes standarte: s’kisha lindur
E folura popullore e Çajupit:
1. Në fabulën e shqipëruar “Bujku dhe të bĳtë” (në faqen 160) :
Versioni i Çajupit: grurë suallnë.
Versioni i shqipes standarte: grurë sollën.
2. Në fabulën e shqipëruar “Lisi dhe kallami” (në faqen 38)
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Versioni i Çajupit: fryti një veri.
Versioni i shqipes standarte: fryu një erë.
Arti krĳues i La Fontenit përcillet nëpërmjet artit përkthyesëve të një epoke krejt
ndryshe nga ajo kur është krĳuar fabula frënge.
Ndërmjet dy kulturave jo të njëjta, në periudha kohore të ndryshme, mënyra e
ndërtimit të përcjelljes së mesazhit me kuptim lidhet gjerësisht me dy rrafshet
thelbësorë: gjuhësia dhe kultura. Çdo autor, poet dhe përkthyes ka stilin e tĳ individual
në epoka të caktuara. Në kalimin nga njëra gjuhë në tjetrën, apo nga njëra kulturë në
tjetrën, përmbajtja e mesazhit duhet të jetë e njëjtë si në gjuhën burim, ashtu dhe në
gjuhën shenjë. Stili individual i cdokujt lidhet ngushtesisht me kulturën, traditën dhe
periudhën në të cilën shkruan. Vështirësia në përkthimin me kuptimin të fabulës së
nga një shkrimtar i shekullit të XVII nga një përkthyes nga një përkthyes i shekullit të
XIX-të (përkthimi nga Çajupi), qëndron në faktin se përgjatë një shekulli gjuha e një
kombi ndryshon dhe zhvillohet edhe më shumë. Vështirësia bëhet edhe më e madhe
kur distanca kohore mes krĳimit të fabulës dhe përkthimit të saj është 2 shekullore.
2. Kultura të ndryshme kanë stil komunikimi të ndryshëm
Stili i komunikimit është bashkësia e elementëve verbalë dhe jo verbalë. Fabula e
shkruar është një lloj komunikimi me elementë verbalë. Është e qartë se stili i
komunikimit të autorëve dhe përkthyesve brenda llojit ndryshon nga njëri-tjetri si në
aspektin kulturor ashtu dhe në atë kohor. Gjuha është një e vetme për të gjithë bashkësinë,
për të gjitha klasat dhe shtresat shoqërore, kurse stilet janë të shumta dhe të ndryshme
(Shkurtaj, Gj. 1999, faqe 101).
Stili i komunikimit është individual. Ai lidhet me përzgjedhjen individuale të cdo
komunikuesi për sa i përket gjuhës së përdorur, fjalëve, fjalive dhe frazave.
La Fonteni është një autor francez që ka shkruar në shekullin e XVII-të. Stili i tĳ i
komunikimit lidhet ngushtësisht me kulturën, historinë dhe formimin e Francës në
atë periudhë kohore ku ai ka shkruar. Stili i komunikimit na ndihmon të kuptojmë
mesazhet verbale dhe joverbale. Vlen për t’u theksuar se stili i komunikimit është
tepër i rëndësishëm për të kuptuar kontekstin, kohën dhe kulturën e një identiteti.
Stili i interpretimit të dy përkthyesëveMënyra ndihmon audiencën e gjuhës shenjë
qëtë kuptojë mesazhet verbale të La Fontenit. Në këtë studim flitet për mesazhmarrjen
e një audiencë me kulturë ndryshe nga gjuha burim. Bagazhi konjiktiv i përkthyesit,
stili i tĳ i komunikimit dhe njohuritë për gjuhën, kulturën dhe traditat e gjuhës burim
janë elementë parësorë për përcjelljen e mesazhit me kuptim. La Fonteni përdor stil
indirekt komunikimi në fabulat e tĳ nëpërmjet figurave letrare që përdor. Pavarësisht
stilit indirekt të gjuhës burim, të La Fontenit, të dy përkthyesit e transmetojnë e
mesazhin me stil indirekt duke qëndruar brenda kontekstit dhe duke e vënë theksin
në kuptimin e mesazhit. Gjatë analizës vihet re edhe devĳimi nga stili indirekt i
autorit ne gjuhën burim në stil direkt në gjuhën shenjë. E gjitha kjo bëhet vetëm për
të realizuar një komunikim midis dy gjuhëve të ndryshme. Cilado qoftë situata e
kontekstit që transmeton fabula, cilido qoftë lexuesi apo dëgjuesi, përkthyesit duhet
të përshtasin stilin e komunikimit të gjuhës frënge në stilin e komunikimit vendas.
Kalimi nga numri shumës i gjuhës burim, në numrin njëjës në gjuhën shenjë (Vedat
Kokona) :
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Shembull 1 :Në faqen 104 tek fabula “Kafshët e sëmura nga murtaja”.“Kafshët e sëmura
nga murtaja”. Në këtë fabul vargjet “Je crois que le ciel a permis / pour nos péchés
cette infortune” (vargu 15, 16, në faqen 104), transformohen nga ana sintaksore edhe
nga Kokona edhe nga Çajupi sipas përkthimit individual të tyre.
Përkthimi fjalë për fjalë i këtyre dy vargjeve është:
“Unë mendoj se qielli ka lejuar / për mëkatet tona këtë fatkeqësi”. Nëse shihet
me vëmendje, ky përkthim fjalë për fjalë nuk është i mirëstrukturuar, prandaj
transformimi sintaksor është i domosdoshëm, në mënyrë që vargjet të gjejnë kuptim
në gjuhën dhe kulturën shenjë.
Versioni i Kokonës: “Mendoj se zoti na ka hedhur në kokë këtë fat të zi / si pasojë
e mëkateve tona”. Fjalia e paraqitur në dy vargjet e fabulës nga Kokona është
e strukturuar saktë nga ana semantike dhe sintaksore, prandaj mesazhi i saj del i
qartë. Transformimi sintaksor ka mundësuar një fjali të qartë dhe të kuptueshme për
lexuesin e gjuhës shenjë.
Versioni i Çajupit: “Të liq, fajtor, të mjerë, / të ligat që kemi bërë / zemëruan Jupiterë”.
Fjalia sipas këtĳ versioni shtrihet në 3 vargje. Përkthyesi ka ndryshuar anën sintaksore
të fjalisë si dhe ka shtuar 3 etiketime, duke rritur kështu numrin e vargjeve për ta
shprehur këtë fjali. Shtimi i 3 etiketimeve dhe transformimi sintaksor ka realizuar një
fjali të saktë nga ana gjuhësore për lexuesin e gjuhës shenjë.
Shembull 2. Po tek e njëjta fabul vihet re dhe një transformim sintaksor, i cili pa penguar
kalimin e saktë të mesazhit me kuptim, bën të mundur që përveç transmetimit të
mesazhit me kuptim, nga një fjali e shprehur në 2 vargje në versionin e gjuhës burim,
të kalojë në një fjali të shprehur në një varg të vetëm në gjuhën shenjë. Ky shembull
lidhet direkt me stilin e përkthyesëve, të cilët e shprehin idenë apo konceptin e
vargjeve në një varg të vetëm pa cënuar aspak kuptimin.
Versioni në frengjisht: “voyons sans indulgence / l’état de nôtre consience” (vargu 23,
24, në faqen 104).
Versioni i Kokonës: “le të rrëfejmë çdo ndyrësirë” (vargu 23, në faqen 105).
Versioni i Çajupit: “te themi fajet që kemi” (vargu 18, në faqen 176).
Gjuha e përdorur në fabulat e gjuhës burim nga La Fonteni flet qartë për një ndarje
sociale në komunikim. Ajo na tregon se jo të gjitha shtresat sociale janë të njëjta. Këtë
gjë e tregon mjaft mirë dhe përdorimi i vetës së dytë në numrin shumës, formë kjo
e komunikimit me politesë gjatë shekullit të XVII-të në Francë. Përdorimi i kësaj
forme ne vepren e La Fontenit është një stil komunikimi për të treguar në disa raste
pabarazi sociale. Në gjuhën shenjë, ky lloj stili komunikimi është më pak i përdorur.
Përkthyesit nuk e përdorin vetën e dytë shumës gjatë interpretimit të fabulës.
Kalimi nga numri shumës i gjuhës burim, në numrin njëjës në gjuhën shenjë (Andon
Zako Çajupi) :
Shembull1 : Në fabulën “Gjinkalla dhe milingona” në faqen 12, 13, vargut 22, La
Fonteni shkruan: “Dansez maintenant!”. Kokona foljen që është në numrin shumës
në gjuhën shenjë, e shqipëron në numrin njëjës në fabulën e përkthyer: “Kërce tani!”.
Edhe Çajupi në përkthimin e këtĳ vargu ka kaluar foljen në gjuhën shenjë në numrin
njëjës: “Tani hidhu Valle!”.
Shembull 2 : vargu 17 “Que faisez vous au temps chaud?” në versionin frengjisht është
një fjali pyetëse ku kallëzuesi është në numër shumës. Kokona e përkthen këtë fjali
me kallëzues në numrin njëjës: “Verës ç’bëje? (vargu 17, në faqen 13). Në fabulën e
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shqipëruar nga Çajupi, kallëzuesi përveç se kalon në numrin njëjës, kthehet dhe në
mënyrën habitore: “Në behar ç’paske bërë?” (vargu 20, në faqen 12).
Në veprën e La Fontenit nuk mungojnë dhe etiketimet që përdoren për të komunikuar
barazinë apo afeksionin ndaj një personazhi. “Etiketimet pranojnë dhe komunikojnë
aspekte të veçanta të identitetit tonë social” (Martin, J; Nakayama, Th. 2010, faqe 168).
Gjuha është një tregues i mirë i pozicionit social të krĳuesit, prandaj dhe mesazhet e
mesazhdhënësit janë të një stili komunikimi individual të tĳ.
Stili i komunikimit në lidhje me gjuhësinë dhe kulturën është një element krejtësisht
individual. Çdo njëri, qoftë poet, autor libri apo përkthyes ka mënyrën e tĳ e të
shprehurit të fenomeneve, koncepteve, apo botëkuptimeve në periudha të ndryshme
kohore.
Stili është veçantia e një tërësie gjuhësore të organizuar në mënyrë që ia jep ligjërimit këtë
veçanti në realizimin e përmbajtjes, duke synuar përshtatjen me qëllimet e komunikimit me
kushtet dhe me synimet vetjake. (Lloshi, Xh, 2005, faqe 11). Stili i të shkruarit dhe të folurit
lidhet ngushtësisht me gjuhën dhe kulturën e mesazhdhënësit dhe mesazhmarrësit.
Kur studiohet ky elemet duhet marrë parasysh dhe faktori kohë, faktorin kulturë.
Stili i komunikimit lidhet gjithashtu me origjinalitetin e njeriut. Çdokush arrin të
transmetojë një mesazh, sipas mënyrës origjinale të tĳ. Stili i komunikimit është
tregues i qartë formimin, preardhjen dhe origjinën e elementëve komunikues. Gjuha
e stilizuar në komunkim përbën dallimin midis njerëzve, gjuhësive, kulturave
traditave dhe botëkuptimeve.
Përfundime
Duke përdorur stilin e individual të përkthimit dhe komunikimit si dhe bagazhin
konjitiv të tyre, përkthyesit Çajupi dhe Kokona me përkthimet e fabulave kanë
arritur të realizojnë një komunikim ndërmjet dy kombeve me identitet të ndryshëm.
Shqipërimi i fabulave të dy përkthyesëve, ka përcjellë kulturën e Francës tek lexuesit
shqiptarë.
Sigurisht që për të arritur cilësinë e kuptimit, një një gjini siç është fabula,
përkthyesitkanë luajtur rolin e tradhtarit për sa i përket materialit gjuhësor të gjuhës
– burim, me qëllim që t’i qëndrojnë besnikë kuptimit. Ata e kanëzhveshur mesazhin
e gjuhës burim nga parametrat e kësaj gjuhe dhe e kanë kaluar ata në gjuhën – shenjë,
duke e veshur atë me parametrat e kësaj të fundit. Gjithashtu, gjatë shqipërimit, kanë
përdorur edhe shumë forma dialektore, duke i dhënë kështu fabulës ngjyresën e saj
të mirëfilltë si një rrëfim i ndërtuar nga gjuha popullore.
Transformimet kryesore në përcjelljen e mesazhit nga një identitet në një tjetër
janë: transformimet gjuhësore dhe transformimet kulturore. Përdorimi i tyre gjatë
procesit të përkthimit të fabulës, por edhe të shumë gjinive të tjera letrare, bëhet i
domosdoshëm, kur flitet për kalimin e kulturës nga një identitet në tjetrin, dhe
sidomos kur nuk ka përkitje të periudhave kur është shkruar fabula dhe kur është
përkthyer ajo. Arti i përkthimit mbetet subjektiv. Ai vihet në shërbim të mesazhit
me kuptim mes identitetesh që kanë histori, gjuhë, tradita, besime dhe kultura të
ndryshme nga njëri – tjetri. Stili i komunikimit është i ndryshëm, por qëllimi për të
përcjellë një mesazh nga një identitet në tjetër, mbetet vetëm një: liri në formë dhe
besnikëri në kuptim.
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Some theoretical-practical aspects of plea bargain
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Abstract
Traditionally, procedural criminal law and jurisprudence in the European legal systems have
always been stoical towards consensual law institutes, including plea bargaining, arguing that
the penal reaction is explicitly regulated by law, which does not allow dialogue, compromise
or negotiation, taking into account that the main objective is to protect fundamental social
values.
However, the positive benefits of the traditional institutes of procedural law in common law
states have drawn the attention of European states, which have become sensitive to consensual
justice, giving it an important role in their legal reforms.
These developments have also been influenced by contemporary aspects of criminal justice,
characterized by dynamic development and reforms in many respects. The aim is to ensure
that criminal justice is equally accessible to all citizens and implemented in the shortest
possible time. These eﬀorts lead to the constant search for diﬀerent solutions to speed up
criminal proceedings. Simplified action is a prerequisite for speeding up criminal proceedings.
In the criminal procedure system of Albania, the plea bargains institute is for the first time
provided by Law No. 35/2017. The inauguration for the first time of this institute arises the
need to conduct a scientific study, in order the law to be applied in practice. Any contribution
in this regard is of great importance.
Keywords: negotiation, plea bargain, defendant,prosecutor, sanction.

Introduction
Plea bargain is primarily an institute of American criminal procedure, through
which american courts settle most criminal cases (Sahiti, Murati, Elshani, 2014. 576).
More than 95% of sanctions in the federal and state systems of the United States are
product of plea bargaining (Bureau, 2012. Statistical 2015). Although plea bargaining
negotiations in this country have a long tradition of implementation, this institute
continues to be the subject of debate between supporters and opponents to finding
solutions for criminal cases through plea bargain (Danilo.2009.21).
The application of the agreement allows the criminal justice system to gain eﬃciency,
and speed and to reduce the workload (Nimm. 2016), (Santabello.1971, 260), (L.Rev
2014. 44). This avoids court cases characterized by slowness, accentuated formalism,
lack of flexibility. However, even if the penal system succeeds in coping with a large
number of ordinary lawsuits, plea bargain makes it possible to allocate resources
more eﬀectively, even to very useful programs, as for example to the probation
service (S.White, 1971.440).
Another clear benefit of a negotiated plea is to assist the prosecutor in obtaining
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cooperation in complex and diﬃcult cases, particularly in the case of organized
crime (Richman, 2), (Natapoﬀ. 2009.31), (Richman. 1996.293). Agreement aﬀects the
status of the witness, providing him with protection and convenience by avoiding
confrontation with the accused at trial or by oﬀering victims more opportunities to
exercise their rights (Wilkinson. 5 1142), (Cassell, 5. 1142). In addition, some authors
argue that plea bargain facilitates the reintegration of defendants, encouraging
them to take responsibility for the acts they have done and to achieve the goal of
punishment more quickly (Brady.US. 1970.397), (Wilkinson. 5 1142).
The doctrine of criminal law has argued, or case law has shown, that plea bargain can
be so coercive that it can compel innocent people to plead guilty (E. Dervan, 2015),
(Lynch. 2016), (Garrett. 2017) In this regard, the prosecutor's discretion to impose a
mitigation or aggravation of the sentence contributes to putting considerable pressure
on the defendant to plead guilty. These drawbacks are also confirmed by data from
the US National Registry of Examinations (NRE), according to which, from january
2017, about 18% of registered persons pleaded guilty in order to escape punishment,
not included here unsaved data (Exoneration Detail List).
Plea bargaining greatly aﬀects the defendant who pleads guilty, because it prevents
thorough investigations and gives the defendant the opportunity to defend himself
against the discovery of other crimes committed (Turner, 10. 213), (Jihadi. 2016). In
some cases, the agreement results in disproportionate sanctions, which are slight or
severe. Other criticisms are based on the argument that, in plea bargain, arbitrary
factors such as race, wealth, sex, age, education, intelligence, and belief, gain great
superiority (Bibas. 2004. 2464). The public perception of plea bargain is negative due
to the lack of transparency and the fact that it allows for the imposition of lenient
sentences on the defendant (Herzog. 2004.590).
Despite the criticism, the perceived advantages of plea bargain have made it a
popular feature of criminal justice reforms around the world. Various countries such
as France, Germany, India, Japan, Nigeria, Russia and South Africa have adopted
some form of agreement (Turner. 2009). Even the statutes of the international criminal
courts have been based on plea bargaining to investigate cases brought before them
(Zyrlevski. 2016. 5).
These developments have also been influenced by contemporary aspects of criminal
justice, characterized by dynamic development and reforms in many respects. The aim
is to ensure that criminal justice is equally accessible to all citizens and implemented
in the shortest possible time. These eﬀorts lead to the constant search for diﬀerent
solutions to speed up criminal proceedings. Simplified action is a prerequisite for
speeding up criminal proceedings.
The introduction of the negotiated plea agreement as a new criminal law institute
in criminal proceedings is also supported and envisaged in the EU and Council of
Europe recommendations, which concern the acceleration of criminal proceedings
and the simplification of criminal justice, as well as the finding of others forms for
the resolution of criminal cases (Recommendation 87. 18), (Recommendation 95.12).
Taking into account the experiences of many countries in which the institute of plea
bargain is confirmed, as well as contemporary trends in criminal justice, taking
advantage of the situation of legal reform, the legislator provided for this institute
in Law No. 35/2017 “On some additions and changes to law no. 7905, dated 21.3.1995,
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“Criminal Procedure Code of the Republic of Albania”, amended. This law contains
provisions which for the first time in our criminal procedural legislation regulate the
possibility of negotiation between the prosecutor and the defendant on the type, the
level of severity of criminal sanctions. They provide for a diﬀerent status of plea of
guilty declaration at the preliminary investigation phase and also of plea bargaining
during the ordinary trial, as well as during the summary trial (Criminal Procedure
Code, 406 / d. 406 / f).
In this paper, the focus will be on addressing some aspects of the institute of plea
bargain, such as the object of the plea bargain negotiation implemented by our law,
the position of the victim in the plea bargaining, and the exemption from the sentence
of the defendant by a plea bargaining.
1. Object of the plea bargain negotiation implemented by our law
The scope of the plea bargaining negotiation is determined by the form of the
agreement that the legislator has chosen to norm. Article 406 / d / 1 of the Code of
Criminal Procedure states that: “From the moment the name of the person to whom the
criminal oﬀense is attributed is registered and as long as the main trial has not commenced, the
prosecutor, the defendant, or his special representative may propose reaching the plea bargain
on the terms of the guilty plea and the assignment of the sentence” (Criminal Procedure
Code, 406/d/1). It follows from this prediction that the object of the negotiation is to
plead guilty in exchange for a reduced sentence, giving it the nature of the sentence
agreement.
There are diﬀerent classifications of plea bargain in the doctrine of criminal law.
As noted above, it is the product of United States jurisprudence, where it it's been
applied for a long time. However, the institute gained full legitimacy in American
criminal proceedings in 1970 in the case of Bradi v. United States (Supreme Court.1970.
397). In this case, the US Supreme Court expressly stated for the first time that this
institution is an integral part of the US criminal procedure system, which substantially
contributes to the eﬃciency of criminal jurisprudence (Sahiti. Murati. Elshani. 2014.
592).
Plea bargain began to be applied in the early 19th century in cases of illicit alcohol
sales, and over time, especially in the early 20th century, it became the dominant
form of settlement of all criminal cases. Initially the agreement was presented as an
agreement on accusation (plea bargain), with which the prosecutor undertakes to
drop out of some points of the charges or to mitigate it in exchange for the defendant's
guilty plea. However, at the end of the 19th century, when judges also accepted the
agreements, was made the transition to the model of agreements on sanction (Sahiti.
Murati. Elshani. 2014. 592).
After many evolutions, plea bargaining agreement implies an agreement between the
parties, on the basis of which, on the one hand, the prosecutor is obliged to mitigate
the charge by making the legal qualification of the oﬀense easier or to withdraw from
certain points of the charge and to propose to the court the acceptance (imposition)
of a lower sentence, while on the other hand the defendant must plead guilty to the
oﬀense by relinquishing the main trial in front of the jury (Deveres. 2008.1).
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Another form of agreement is plea agreement1, according to which the defendant
admits several points of the accusation or only one, in exchange for changing by
the prosecutor the charge in accordance with the agreement (withdrawal from
certain counts of indictment). The prosecutor proposes the severity of the sentence
or its limits, or shall not oppose the defendant's request for the application of the
determined sentence. The agreement reached between the parties is announced at
the open hearing before the jury, unless the case when conditions for holding a closed
hearing are met (Turner. 95).
There are also two general classifications of plea bargaining in the doctrine of criminal
law. On the one hand there are the agreement-decision and, on the other hand, the
agreement-indictment (Ëelling 1987, 301). In an agreement-decision, the defendant
pleads guilty to the charges against him in exchange for a prosecutor's motion for a
milder sentence, or for a specific sentence (Ëelling1987, 312). An agreement-indictment
can come in three forms. First, defendant may plead guilty for one charge, or for
several charges in exchange for prosecutor's dismissal of other charges; secondly,
defendant may plead guilty for one charge, or several charges in exchange for the
prosecutor's promise to not present other charges; thirdly the defendant may plead
guilty for a lesser criminal oﬀense in exchange for dismissal by the prosecutor of
the more serious charge, or the prosecutor's promise to not present the most serious
charge (Lafave. 1985 67), (Henderson.197.3).
Referring to the provision made by the Code of Criminal Procedure we conclude that
the type of plea bargain chosen by the legislator is the agreement-decision. Therefore,
during the negotiation process to reach an agreement, the parties can only negotiate
the type and level of the punishment and not the elements of the charge.
Plea bargain agreements in American criminal procedure are not conditioned by the
gravity of the oﬀenses; this means that these forms of criminal case resolution are
applied to both oﬀenses,light and serious. It should even be noted that a large number
of agreements relate precisely to serious oﬀenses. Whereas, in continental European
law, plea bargain agreements are applied only to minor or relatively serious oﬀenses
(Sahiti. Murati. Elshani. 2014. 577).
Whereas, according to our legislation, reaching an agreement is allowed for criminal
oﬀenses for which the law provides a maximum sentence of no more than 7 years
imprisonment. This restriction can’t be applied in the case of persons cooperating
with justice (Criminal Procedure Code, 406/d/2).
2. The position of the victim in the plea bargaining agreement
Despite the fact that the legislator has attempted to bring to the Albanian legal
reality the experience of other countries regarding this procedural institute, which
was envisaged many years ago in other legal systems, the legal norms made do not
provide all the reflections required by contemporary developments on the role of the
victim in the plea bargaining process. Pursuant to the provisions of Articles 406/d/4
and 406/dh/5 of the Code of Criminal Procedure, upon signing the agreement, the
prosecutor notifies the victim or his heirs, when their identity and residence result
from the acts of proceeding, sending a copy of it. At the plea bargain request hearing,
1

This form of agreement is provided for in Article 62 ter of the Rules on procedure and pvidence.
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in cases where the victim is present, the court invites him to give an opinion on the
contents of the agreement. Thus, in trial by agreement, the victim has only the right
to be heard at a hearing (Criminal Procedure Code, 406/d/4, 406/dh/5).
Traditionally, crime victims have not had a formal role in the agreement process
(Gittler, 67.15). Plea bargaining was conducted between the prosecutor and the
defendant, excluding the victim. The victim was also excluded from attending the
court hearing in which the judge decides accept or not the agreement oﬀered to the
defendant. (Gittler. 67.165). Victims have gained many new rights in the penal system.
However, victims' participation in the guilt negotiation process was considered
appropriate under the retributive theory "just desert". Victims' participation in plea
bargaining would protect the victim's interest in financial as well as psychological
restitution, without prejudice to the interests of traditional parties to the plea bargain:
judge, defendant and prosecutor.
The current system of plea bargaining violates the "just desert" retributive theory,
because it excludes the consideration of the victim. Shortcomings in plea bargaining
can be avoided and the process reconciled with "just desert" punishment, if the
prosecutor can prepare a written statement for the victim informing on proposition
made to the defendant for plea bargaining and giving other information relevant
to the case. The prosecutor should consult with the victim before making a plea to
the defendant, giving the victim and the defendant the opportunity to reconcile. In
addition, the victim should have the right to be heard at a guilty plea hearing. If the
prosecutor and the defendant agree to an agreement, it is sent to the judge for approval
(Welling 1987. 317). The adoption of a plea bargain negotiation has traditionally been
focused only on the defendant's interest. Before approving the agreement, the judge
must determine if the defendant has voluntarily admitted (Supreme Court.1970.
397) guilt and agreement (not compulsory) and if a factual basis for a guilty plea
exists (R. Crim. 11). If the judge is convinced that these criteria have been met, he
accepts the request for approval of the agreement (A. Starkweather 1992. 856).In the
case Ammidown v. United States, the US Supreme Court reasoned that a judge may
refuse an agreement if he considers that the prosecutor disregarded factors related
to "public interest" (Supreme Court, 497, 622). Since the harm inflicted on the victim
is a component in determining the level of punishment that society believes to be
"deserved" (Henderson 1985: 994), the involvement of the victim as a factor in the
public interest analysis would be appropriate (welling 1987, 319). The judge has the
possibility to refuse an agreement if he finds that the prosecutor has not suﬃciently
considered the victim's interests. Concerning a plea agreement, the victim should
be able to present to the judge his interpretation of what happened and the damage
suﬀered. Additional information provided by the victim would enhance the quality
of the court's decision.
Victim participation in a plea agreement does not aﬀect the defendant's legitimate
interest in the criminal justice system. The defendant may have many reasons to seek
avoidance of judgment. For example, the defendant will seek the lowest sentence,
which may be lighter than this "deserved." To achieve this, the defendant will seek to
minimize the incriminating information in front of the prosecutor and judge (welling.
1988. 89). He may fear that the judge will decide on a more severe sentence after
hearing all the details from the victims and witnesses than if the lawyers would

53

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 5 No.3
January, 2020

simply present the facts impartially (Fine, 1987, 623). However, the defendant's desire
to receive a sentence that is less than that which he "deserved" is not a legitimate
reason to exclude the participation of victims.
The defendant has a "legitimate" interest in avoiding trial in order to obtain the lowest
possible sentence in the type of sentence applicable. In these situations, the defendant
does not avoid the "punishment" he deserves, but seeks the less severe punishment
that society has deemed "just" for the crime committed. Victims' participation in the
plea bargaining process may hinder this interest by increasing the likelihood that the
defendant's claim will be rejected (Welling. 1987. 312).Although victim participation
may make acceptance of a plea bargain less likely, the defendant “cannot claim like
a right” that the court evaluate the plea bargain with less information available
(Welling 1987. 312). The defendant has an interest in avoiding "revenge" behavior by
the prosecution (Supreme Court. 1974. 417). The prosecutor may "increase the charges"
to obtain a guilty plea, but according to the case Bordenkircher v. Hayes "(Supreme
Court. 1978.434), the prosecutor cannot "force" the defendant to plead guilty. Victim
participation, rather than harm can help the defendant's interests by aiding the
prosecution's "revenge" behavior for not guilty.
The primary purpose of the prosecutor is to "seek justice in the name of society" (Welling
1987, 310), (Henderson 81. 21). In this optics the victim helps the prosecutor by
providing additional information, which enhances his ability to seek justice. In a
penal system based on punishment, "justice" is achieved by giving to the defendant
what he deserves. The defendant receives what he deserves, when the punishment
is commensurate with the seriousness of the crime for which he was convicted (Von
Hirsch. 1976). Proportionality is not an exact science in the sense that a unique "absolute"
sentence can be identified as "just" (Hoﬀmann. 1989. 249).The society incorporates
victim harm into its "justice" gauge. Therefore the prosecutor should seek to pursue
the victim's interest in seeking "justice in the name of society". Prosecutors are concerned
that giving to the victim a participatory role in the guilty plea process would impinge
this purpose in two ways (Welling 1987: 310). First, victim participation will result in
fewer plea agreements, thus impeding the judicial system. Second, allowing victims
to participate in plea bargaining will destroy or slow down the guilty plea process
(Welling1987, 310).However, studies show that prosecutors' concernis unfounded. The
assertion that fewer agreements will be reached, is based on the assumption that victims
seek only harsh sentences with imprisonment. These studies point out that victims
seek imprisonment, because they are unaware of alternative sentencing solutions
such as restitution, public service (Henderson, 1981. 230). Victim participation in the
process does not result in increased severity of punishment, of delay, or of expense
(Erez. 23. 25), (Heinz. 1980, 167). It should be emphasized that victim participation in
some cases may result in a faster conclusion of the case (Heinz. 1979. 349), or in lower
sentences, and even a reduction in the incidence of imprisonment (Heinz. 1979. 148).
Therefore, we conclude that victim participation does not conflict with the prosecutor's
role in retributive sentencing theory. As we noted above, pursuant to the provisions
of Articles 406/d/4and 406 /dh/5 of the Code of Criminal Procedure, upon signing the
agreement, the prosecutor notifies the victim or her heirs, when their identity and
residence result from the acts of proceeding, sending a copy of it, while at the plea
bargain request hearing, in cases where the victim is present, the court invites him/
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her to give an opinion on the contents of the agreement. So the legislator has not given
the victim a formal role in the plea bargaining process. Some legislation has not only
given the victim a formal role, but for a group of oﬀenses the consent of the victim
on reaching an agreement is a condition without which it cannot be achieved (Law.
Croatia 2013. 360/6).Notwithstanding the legislator's approach to the role of the victim,
the problems identified above have been foreseen and regulated by General Prosecutor
general's instruction No. 5, dated 26.10.2018 "On guaranteeing assistance to victims and
witnesses of criminal oﬀenses".
This instruction, inter alia, stipulates that in each case the prosecutor should make
reasonable eﬀorts to notify the victim and to consider his/her opinion regarding
the negotiations for reaching an agreement (Instruction 2018. 55/2). The purpose of
these eﬀorts is to give the victim an eﬀective opportunity to give his opinion before a
formal agreement can be reached. In determining whether the consultation with the
victim is reasonable, the prosecutor must consider important factors that influence
the appropriateness and practicality of this consultation.
3. Exemption of the defendant from the sentence by a plea bargaining
In analyzing the first issue of this paper, we came to the conclusion that the type of plea
bargain chosen by our legislator is the agreement-decision. Therefore, the parties in
the negotiations for reaching an agreement can negotiate only on the type and level of
punishment and not on the elements of the charge. The questions that arise are: What is the
prosecutor's discretion in proposing an agreement regarding the sentence level? Can the defendant
be excluded from applying the sentence in exchange for a guilty plea, or should the sentence be
imposed within the margin of sentence that the specific provision provided for that oﬀense?
Article 406/d/1 of the Code of Criminal Procedure provides that: "... the prosecutor, the
defendant or his special representative may propose reaching an agreement on the terms of the
guilty plea and the imposition of sentence" (Criminal Procedure Code, 406/d/1). Such a
forecast is general and abstract and does not answer the questions raised above.
Other countries' legislations have made various choices, some setting as a limit the
minimum prescribed by law (Criminal Code Kosovo, 233/2), others lowering by a
coeﬃcient 2/3 of the sentence expected by the prosecutor in due process (Croatian
Criminal Procedure Law), or 1/3, but not exceeding 5 years (Criminal Procedure
Code Italy), etc. In the absence of explicit forecasts in our legislation on this aspect
of the agreement, it is necessary to analyze it in the spirit of the general principles
of criminal law, in particular the principle of legality in criminal law.The system of
criminal sentences of the Republic of Albania is built on the basis of the spirit of
the principle of legality, which has a constitutional character (Constitution 1998. 29).
According to this principle, only the law defines oﬀenses according to the features
of specificity, completeness (case determination), and non-retroactive application,
identifying the legal benefits to be protected by criminal sanction, by defining the
acts or omissions that infringe them (Padovani. 87).The principle of legality includes
not only the order dentifying prohibited conduct, the oﬀense, but also the sanction
that punishes. The degree of intensity with which it is understood is diﬀerent in both
cases. The principle of the legality of punishment requires determination by the law
of quomodo, the typology and content of the various sanction options, (Padovani.
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87). In addition to this prior determination, it requires the legal definition of criteria
by which is limited the discretion of the body adjudicates in the choice of possible
sanction, or more precisely of the possibility of subjecting him to sentencing, also of
quantum in order to limit the judge's arbitrariness to determine the degree of suﬀering
or restriction of individual liberty in the determination of sentence. Compliance with
the principle of the lawfulness of the sentence must also be considered in relation
to the discretion in the concrete application of the sentence not under the profile of
excessive rigidity of the foreseen abstract sanction, but under the profile of its excessive
resilience (Constitutional Court 1997.13).The principle of legality of punishment does
not require the legislator to determine a fixed and rigid level of punishment for each
type of oﬀense, as long as the most appropriate means of achieving the purpose of
punishment and the most reasonable one with regard to the principle of equality, is
predetermining by the legislator of the sentence between a maximum and a minimum
and transferring to the judge discretion to determine specifically, within those limits,
the sentence in order to fit the specific characteristics of the individual cases.
In this spirit, should also be interpreted the cases of exclusion of the defendant from
the sentence. The law should specify precisely the cases of exemption of the defendant
from the sentence. In keeping with this principle, the legislator has provided for in
Article 52/a cases of exclusion or reduction of punishment for justice collaborators and
victims (Criminal Code 2013.52/a). Also, article 53 sets out the criteria for reducing
the sentence below the limits provided by law (Penal Code 2017.53). None of these
cases are related to the plea agreement. In the context of respecting the principle of
legality, the discretion of the prosecutor in reaching an agreement and of the court
that approves it, is limited by the limits of the sentence margin provided by the
Criminal Code provision for the specific oﬀense. So, in conclusion, we can emphasize
that a plea agreement cannot be reached below the minimum threshold set by law
for a particular criminal oﬀense. If this limit is not determined, the general minimum
provided by the provisions of the general part of the Criminal Code shall serve as
a reference.For concrete categories of criminal oﬀenses, based on the principle of
proportionality, the lawmaker determines clearly and severally the minimum and
the maximum (punishment margin) of imprisonment or fine. If the special minimum
is not set, then the shorter duration of the imprisonment sentence is considered the
general minimum (five days), while for the fined sentence the general minimum for
crimes is 100 thousand leks, and for minor oﬀenses is 50 thousand leks.
Conclusions
The type of plea bargain chosen by our lawmaker is the agreement-decision.
Therefore, in negotiating an agreement, the parties can only negotiate the type
and level of the punishment and not the elements of the charge.
Our legislator has attempted to bring to the Albanian legal reality the experience
of other countries regarding this procedural institute, which was envisaged many
years ago in other legal systems. But the legal norms made do not provide all the
reflections required by contemporary developments on the victim's role in the plea
bargaining process. Pursuant to the provisions of Articles 406/d/4 and 406/dh/5
of the Code of Criminal Procedure, upon signing the agreement, the prosecutor
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notifies the victim or her heirs, when their identity and residence result from the
acts of proceeding, sending a copy of it. At the plea bargain request hearing, in
cases where the victim is present, the court invites him to give an opinion on
the contents of the agreement. Victim participation does not conflict with the
prosecutor's role in retributive sentencing theory.
In the context of respecting the principle of legality, the discretion of the prosecutor
in reaching an agreement and of the court that approves it, is limited by the limits
of the sentence margin provided by the Criminal Code provision for the specific
oﬀense.So, in conclusion, we can emphasize that a plea agreement cannot be
reached below the minimum threshold set by law for a particular criminal oﬀense.
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Përhapja e besimit bektashian në Elbasan në vitet 1925-1939
Nereida Shqerra
Abstrakt
Besimi bektashian, ashtu si edhe besimet e tjera, gjeti mbështetje dhe përhapje të gjerë në
Elbasan dhe në rrethinat përreth tĳ. Për të kuptuar më mire ndikimin që ky besim pati në jetën
shoqërore, kulturore, politike etj.në Elbasan dhe më gjerë, do të trajtohet fillimisht kuptimi i
termit bektashizëm.
Le të shohim disa përkufizime të dhëna për besimin bektashian nga autorë të ndryshëm:
“Urdhër fetar islamik me një doktrinë të veçantë. Mori emrin nga themeluesi haxhi Bektash
Veliu. Me krĳimin e korpusit të jeniçerëve bektashizmi u bë baza ideologjike e tĳ. Në Shqipëri
depërton gjatë pushtimit osman, në disa qytete. Sekti i bektashinjve ndikoi mjaft në përhapjen
dhe përshtatjen e islamit në Shqipëri. Qendra e këtĳ sekti në Shqipëri ishte Elbasani, krahas
Krujës, Frashërit, Dibrës, Tetovës. Sekti i bektashinjve ishte më liberal se sekti sunit, udhëheqës
në shtetin osman. Ai ishte kundër ngurtësisësë dogmave fetare islame.”(Elbasani Enciklopedi,
Elbasan 2003, Sejko.fq. 53)
“Bektashizmi ishte një sistem juridik hyjnor që predikonte të drejtën që i ishte dhënë popullit
nga Zoti për krĳimin e normave që rregullojnë jetën sociale dhe lirinë e besimit personal tek
Zoti. Bektashizmi lë mënjanë çdo lloj formalizmi në përmbushjen e riteve fetare.” (Zhuljeta
Kadilli Daja “Elbasani në vitet 1892-1908 sipas regjistrave osmane” Shtëpia botuese MORAVA,
Tiranë, 2014., fq. 232-233).
“Bektashizmi, i lindur si një sekt heretik i islamizmit qe një orvatje pllenuese, një modus
viventi për të bërë një urë lidhëse midis krishtërimit dhe islamizmit.” (Moikom Zeqo “Syri i
tretë. Naim Frashëri dhe bektashizmi”, Tiranë, Medaur, 2001. Fq. 17)
Bektashizmi: një islam joturk, evropian dhe jo “fanatik” “Ajo që ka ndodhur më shumë me
bektashizmin, si edhe me alevizmin në Turqi, është esencializimi i tyre si një sekt me natyrë
liberale dhe humaniste, i kundërt me sunizmin e autoriteteve osmane, sinonim i fanatizmit
dhe despotizmit” (Nathalie Clayer “Në fillimet e nacionalizmit shqiptar”, botime perpjekja,
Tiranë 2012, fq. 428.)
Fjalët kyçe: Bektashizmi, Elbasan, Periudha 1925 – 1938.

Hyrje
“Bektashizmi me të drejtë është karakterizuar si një urë e islamit drejt krishtërimit”
(Dilemat e Arbërit (Një studim mbi Shqipërinë e shek. XI-XVI), Pëllumb Xhufi, Pegi,
Tiranë 2006, fq. 543)
“Bektashizmi është një filozofi mistike. Në pikëpamje brendësie, ai paraqet një
shkollë të lartë, ku njeriu edukohet e pajiset me veti e cilësi të mira e me moral të
lartë dhe simbas kapacitetit mbërrin të mësojë e të kuptojë realitetin e vetes vet, i hap
dhe i lehtëson atĳ udhën për ecjen drejt përparimit e perfeksionimit. Shkurtimisht
bektashizmi mund të shpjegohet me fjalët “Humanizëm e Civilizim”, ku njeriun e
urtëson, e civilizon dhe e ndihmon që t’i afrohet shkallës së meritueshme të njerëzimit.
Kështu që vjen të kuptohet vetvetiu se, bektashizmi lind bashkë me njeriun, i shfaqur
që prej profetit Adem(Fillimet e bektashizmit në Shqipëri dhe në Elbasan-Gjysh
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Qazim Dedej (Shoqata Botuese “Egnatia” Elbasan 1997, shtypur në shtypshkronjën
“SEJKO”, fq.9). e deri tek Muhamet Aliu.Bektashizmi që në fillimet e para u paraqit
si një sekt islamik liberal,duke qenë i afert në shumë aspekte edhe me krishtërimin.
(Akademia e Shkencave, Historia e Popullit Shqiptar...,vep e cit, f.594) .
Pra, vërehet qartë nga thëniet e studiuesve të ndryshëm se bektashizmi është sekt i
fesë islame, por me natyrë liberale dhe afron dhe me krishtërimin.
Tri ishin elementët kryesorë mbi të cilat mbështetej besimi bektashian: e
vërteta(hakikati), dituria(marifeti) dhe ligji( sheriati ).
Në këtë besim ndryshe nga besimi sunit islam tolerohej pirja e pĳeve alkoolike dhe
gratë nuk ishin të detyruara të mbanin mbulesën karakteristike sipas udhëzimit të
Zotit në Kuran. Nga pesë falje në ditë, bektashizmi praktikonte dy herë në ditë falje,
kurse agjërimi nga një muaj, shkurtohej në 10 ditë. Për këto arsye rendi bektashi u bë
tarikati më i rëndësishëm popullor dhe hap pas hapi, do të tërheqë tarikate të tjera të
ndryshme, krahas grupeve të dervishëve të njohur me emrat: nakshibend, mevlevi,
halveti, melamĳ, abdallë, kalenderë, hajdarinj, dhe hamzevĳ, të cilët kanë vepruar që
nga shek. XIV.(Elbasani Enciklopedi, Elbasan 2003, Sejko.fq. 53-54)
Hierarkia e bektashinjve ishte: kryegjyshi, gjyshët, baballarët dhe simpatizantët.
Faktorët e përhapjes së madhe të bektashizmit në Ballkan dhe veçanërisht në
Shqipëri ishin: fryma liberale, afëria me krishtërimin dhe ngjashmëritë me disa festa
popullore pagane. (Po aty. Fq. 54)
“Ndonëse nuk dihet qartë se si bektashizmi hyri dhe u përhap në Shqipëri, mund të
thuhet se burimi i parë i tĳ ka qenë institucioni i jeniçerëve.”(N.Bozbora, Shqipëria
dhe...,vep e cit,f.61. tek Zhuljeta Daja).
Përhapja e bektashizmit në Shqipëri filloi gjatë pushtimit osman. Që në shekullin
e XV mendohet të kenë ardhur misionarët e parë në Shqipëri, njëri prej të cilëve
ishte Dylgjer Hyseini. Si në të gjitha fetë e tjera, predikuesit e parë kanë hasur në
vështirësi të mëdha, janë persekutuar e madje dhe janë vrarë. “Ndër misionrët e
parë që u persekutua ka qenë Sheh Kalenderi i Ebasanit”(Ëikipedia,Bektshizmi në
Shqipëri, cit. nga Zh .K. Daja).
Sari Salltëku është përhapësi i parë i bektashizmit në Shqipëri. ( Fillimet e
bektashizmit në Shqipëri dhe në Elbasan-Gjysh Qazim Dedej(Shoqata Botuese
“Egnatia” Elbasan 1997, shtypur në shtypshkronjën “SEJKO”, fq.14.)
Dhe pse puna e këtyre misionarëve ishte me devotshmëri të plotë për të hedhur
themelet e bektashizmit në Shqipëri, ata nuk bënë dot të mundur ngritjen e teqeve.
Kjo gjë u bë e mundur në shekujt pasues. “Në fund të shekullit XVII, apo fillim të
shekullit XVIII, mendohet të jetë ngritur teqja e parë në Elbasan nga Xhefai Ibrahim
Babai.”(Zhuljeta Kadilli Daja “Elbasani në vitet 1892-1908 sipas regjistrave osmane”
Shtëpia botuese MORAVA, Tiranë, 2014., fq. 232-233).
Ndërtimet e kultit bektashian në Elbasan
Ashtu si dhe besimet e tjera, dhe besimtarët bektashia në në Elbasan kanë patur
ndërtimet e kultit (faltoret) në të cilat ata lidheshin shpirtërisht me Krĳuesin e tyre.
Po përpara se të njihemi me to, le të shohim kuptimin e tyre, pra çfarë janë teqet dhe
tyrbet.
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Teqe
1. Ndërtesë e veçantë për dervishët bektashinj ose për shehun, si edhe për ceremonitë
fetare të një tarikati. Manastiri i dervishëve bektashinj (në vendet ku vepron
bektashizmi). I pari i një teqeje ishte babai i teqese.
2. Vend i shenjtë (Fjalor i shqipes së sotme, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë,
Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë 1984. Fq, 1232)
Ndërtimi i teqeve në Shqipëri ndahet në tri periudha;
1-Periudha e hershme, shek. XIV-XVI, që përkufizohen në intervalin kohor të
mbretërimit të Muratit të parë (1360-1389) deri te Selimi i parë (1512-1520).
2-Periudha e dytë, shek.XVII-XIX, që përfshihen në intervalin kohor nga mbretërimi
i Sulejmanit II (1520-1566) deri te Mahmuti II. (1808-1839).
3-Periudha e tretë, shek.XIX-XX, që përfshin periudhën e Rilindjes Kombëtare deri
më 1920 dhe vitet e shtetit shqiptar të pavarur.(Sulejman Dashi Teqetë e Shqipërisëaspekte të historisë dhe të arkitekturës, fq.98, Perla Revistë shkencore-kulturore3mujore 1999/1)
Historia e teqeve ka nisur në Shqipëri shumë herët, fillimisht në Krujë në malin
Sarisalltik dhe në Berat në malin Tomorr.
Tyrbe
1.
Tyrbe, ndërtesë e vogël si përmendore mbi varrin e një njeriu, që, sipas fesë
myslimane, mbahet si i shenjtë. ((Fjalor i shqipes së sotme, Akademia e Shkencave e
RPS të Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë 1984, fq. 1270.)
Me emrin tyrbe njihen varret monumentale. Tyrbet filluan të përhapen krahas
ndërtimit të faltoreve, pranë tyre, në varrezat ose të veçanta. Si në vendet e tjera të
lindjes dhe në Ballkan, tyrbet u ndërtuan në numër të konsiderueshëm kryesisht në
qytetet dhe zakonisht pranë faltoreve. Për këtë një tablo të detajuar kemi tek Çelebiu.
Për nga formulimi i tyre arkitekturor ato mund të ndahen në tyrbe të mbyllura dhe
të hapura. Grupi i parë ka si karakteristikë ndërtimin e një ambienti të mbyllur dhe
të mbuluar me kupolë. Përgjithësisht ndjekin planimetritë e tyrbeve turko-osmane në
formë drejtkëndëshe gjashtë ose tetëfaqëshe. (S.K. Yetkin, vep. e cit., f. 99) (Studime
Historike 1, Tiranë 1980, Akademia e Shkencave e RPSSH, Instituti i HistorisëViti
XXXIV (XVII) (Shtypshkronja “Mihal Duri” Tiranë, Aleksandër Meksi “Ndërtimet
e kultit mysliman në Shqipëri”, Fq.212)Në Elbasan njihen: tyrbja e Gocës, e Shutrit,
Zyri efendiut, Kalaner Pashës, Gjergjen efendiut.(Elbasani Enciklopedi, Elbasan 2003,
Sejko.fq.21). Këto tyrbe i përmend dhe Profesor Shyqyri Demiri në studimin e tĳ:
“Tyrbja e Kallner Pashës, Tyrbja e Gocës, Tyrbja e Zihni Efendiut, Tyrbja e Shutrit etj.”
(Sh. Demiri, Histori... fq. 54)
Prania e teqeve dhe e tyrbeve në Elbasan tregon për praninë e bektashizmit në këtë
qytet. Në Elbasan si në gjithë Shqipërinë popullsia muslimane ndahej në sunitë dhe
bektashinj.Teqja kryesore e bektashinjve, 3km në lindje të qytetit, ishte ndërtuar në
fillim të shekullit XIX, në kohën e Ali Pashë Tepelenës. (N.Clayer,Nacionalizmi...vep
e cit,f.87). Ajo njihej si Teqja e Madhe,e themeluar në vitin 1803. Mustafa Fakri Babai
e Xhefai Babai kanë themeluar Teqenë e Madhe.”(Zhuljeta Kadilli Daja “Elbasani në
vitet 1892-1908 sipas regjistrave osmane” Shtëpia botuese MORAVA, Tiranë, 2014.,
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fq. 232-233).”
“Në planin religjioz teqetë e Shqipërisë u ndërtuan me kërkesat kanonike të secilit
urdhër mistik, duke pasur pa përjashtim sallën e faljeve të emërtuar “Mejdani”, e cila
në murin nga kibla ka detyrimisht të spikatur niken e Mihrabit për çdo faltore islame.
Sipas kërkesave specifike, secili tarikat i veçantë, e organizon brendinë me praninë
ose jo të mafilit dhe, për rastin e teqesë halveti, ngjitur është edhe qelia apo mjedisi
i vetmisë. Për mejdanin nuk ka ndonjë rregull, ai bën pjesë si volum i veçantë ndaj
ndërtesave të tjera ose zgjidhet një dhomë e banesës kryesisht në katin e parë. Përbërës
i teqesëështëdetyrimisht mekami (në traditën tonë thirret edhe varri monumental i
themeluesit, por edhe kube, tyrbe e shoqëruar me nekropolin (varrezat e klerikëve
dhe të besnikëve të teqesë e të familjarëve të tyre).” (Perla Revistë shkencore-kulturore
3-mujore 1999/1, fq. 105-106).
Teqetë në Elbasan
Elbasani është një nga vendet kryesore në Shqipëri që shquhet për përhapjen e
bektashizmit. Këtë gjë e dëshmon prania në të e ndërtimeve të kultit të këtĳ besimi:
teqet dhe tyrbet. Faltorja dhe konakët e banimit ishin pjesët kryesore të cilat përbënin
teqetë. Në shekullin e XVII në këtë qytet pati lulëzim të ngritjeve të teqeve. Numri i
tyre mendohet të ketë qenë 11 në Elbasan. Më pas në shekujt në vĳim ndërtohen shumë
prej tyre të cilat në kompozicionin e tyre përbëheshin nga salla lutjesh shumëfaqëshe
të cilat mbuloheshin me kupolë. Përmendim si më të njohura teqetë: Teqeja e Madhe,
teqja e Baba Xhemalit, teqja e Baba Rizait, teqja e sheh Shaqir Lunikut, teqja e Sheh
Sulës dhe teqja e Tabakëve. (Enciklopedi, Elbasan 2003, Sejko, fq. 21)
Teqja e Baba Xhemalit (1929).Kjo teqe ngrihet mbi themelet e teqesë së baba Ali
Horosanit, i vrarë në vitin 1862 . Sipas një gojëdhëne në Elbasan është vrarë në mënyrë
të pabesë nga një elbasanas, i cili i pagoi vrasësit (nga katundi Gjinar, në Shpat),
me qëllim që të merrte pasurinë dhe gruan e tĳ (thuhet se ishte shumë e bukur)
(Fillimet e bektashizmit në Shqipëri dhe në Elbasan-Gjysh Qazim Dedej(Shoqata
Botuese “Egnatia” Elbasan 1997, shtypur në shtypshkronjën “SEJKO”,fq. 114.)Baba
Xhemali, në vitin 1929,mbasi bëri pastrimin e truallit, ngriti ndërtesën e re të teqes
së tĳ mbi themelet e godinës së vjetër. Ai gjithashtu bëri pjesëtimin e dhomave duke
i plotësuar dhe rregulluar ato, me të gjitha komoditetet e duhura. Më pas ngriti e
rregulloi tyrben e baba Ali Horosanit po mbi themelet e saj. Në teqe sipërfaqja e
truallit rreth saj arrinte deri në 210 dynymë, pasi Baba Xhemali me kohë bleu dhe 6
dynymë tokë rreth truallit të teqes. Ai i ka dhënë teqes një pamje mjaft tërheqëse, pasi
një pjesë të truallit rreth teqes e ka pasë mbjellë me pemë të ndryshme frutore, duke
i dhënë Teqes me të vërtetë formën e një vile të bukur e rrethuar nga një pemishte e
këndshme. Baba Xhemali në vitin 1936 i ka pasë aneksuar godinës së teqes dhe ngjit
kësaj një ndërtesë të re duke e rregulluar nga themeli. Ai e plotësoi teqen me dhoma të
mjaftueshme, dhe në të rregulloi shumë ndërtesa të tjera të reja e të veçanta, si: stallë
bagëtish, depo ushqimi për bagëtinë dhe për larje teshash. Në këtë teqe Baba Xhemali
përhapi idetë bektashiane dukebërë që ta pasojnë në rrugën e tĳ shumë muhibë.
(Fillimet e bektashizmit në Shqipëri dhe në Elbasan-Gjysh Qazim Dedej(Shoqata
Botuese “Egnatia” Elbasan 1997, shtypur në shtypshkronjën “SEJKO”, fq. 112-113).
Baba Xhemali ka qenë njeri bujar me moral e karakter të lartë.Ky baba ka shërbyernë

62

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 5 No.3
January, 2020

Bagdad, Stamboll dhe ka qenë vjershëtor. Ky dĳetar ka lindur në Stamboll, nga brezi i
iman Ali Rizajt.(Elbasani Enciklopedi, Elbasan 2003, Sejko., fq. 582-583). Ka pasë ditur
fare mirë gjuhët arabe, perse e turke. Emrin e vërtetë e ka pasur Selman, por meqë
ka pasur një pamje tepër të hĳshme, ka qenë quajtur me mbiemrin “Xhemali” dhe
gjithnjë ka qenë thirrur po me këtë mbiemër “Baba Xhemal”.(Fillimet e bektashizmit
në Shqipëri dhe në Elbasan-Gjysh Qazim Dedej(Shoqata Botuese “Egnatia” Elbasan
1997, shtypur në shtypshkronjën “SEJKO”, fq.110.)Ai ka ardhur në Shqipëri, më 1926
dhe qëndroi në Elbasan. Sipas regjistravetë vjetër të vakëfit figuron për truallin e saj
se “Teqja e Baba Ali Horosanit ndodhet në anë të lumit Shkumbin pranë Tyrbes së
Gocës.” Pikërisht mbi të,më 1929, Baba Xhemali ngre ndërtesën e re. Me punën e
tĳ fitoi në popull besim dhe emër të mirë.(Elbasani Enciklopedi, fq. 582-583).Baba
Xhemali më datë 28.9.1949 ka vdekur dhe ështëvarrosur në teqen e vet në tyrben
e baba Ali Horosanit e pranë këtĳ në vendin që e kishte përgatitur shumë kohë më
parë.(Fillimet e bektashizmit në Shqipëri dhe në Elbasan-Gjysh Qazim Dedej(Shoqata
Botuese “Egnatia” Elbasan 1997, shtypur në shtypshkronjën “SEJKO”, fq.113). Kjo
teqe funksionon si institucion fetar.
Teqja e Madhe.Është themeluar prej Shenjtërisë së Tĳ Gjysh Mustafa Fakri Babait në
vitin 1803.Ajo ndodhet në veri,në kodrën e bukur të qytetit, pranë rrugës nacionale
Elbasan-Korçë(në krahun e majtë të saj) dhe themelet e saj të para janë bërënë tokën e
vet me emrin e sotshëm “Ledhja e Madhe”. (Fillimet e bektashizmit në Shqipëri dhe
në Elbasan-Gjysh Qazim Dedej(Shoqata Botuese “Egnatia” Elbasan 1997, shtypur në
shtypshkronjën “SEJKO”, fq.28).Dy themeluesit e saj kryesorë njihen dy shenjtorë,
Fakri e Xhefai babai. Fakriu rrjedh nga fisi Timuri i cili sot quhet Hajrullahu, ndërsa
fisi Xhefai rrjedh nga fisi i Haskajve që ekzistojnë edhe në fundshekullin XX.( Elbasani
Enciklopedi, fq. 583.)Këtë teqe e kanë drejtuar disa fise të njohura në Elbasan, si:
Balza, Ekmekçiu dhe veçanërisht nga familja Dedei. Në vitet 1874-1962 nga familja
Dedei kanë qenëpesë pjesëtarë prej së cilës kanë drejtuar e rindërtuar Teqen e
Madhe. (Po aty.)Nuk ekzistojnë të dhëna ekzakt mbi datën e themelimit, pasi arkiva
e institutit nuk ekziston më. Sipas gjysh Qazim Dedejit gjenden veç këto dokumenta
të Qemaledin Shemimi Ibrahim babajt të Fushë Krujës:
“1. Kopja e dekretit të hilafetit tĳ, që përmban datën “1214.H-1799K.”.
2. Një letër private të tĳ kur ka qenë si Kryetar i teqes Haxhi Bektashi Veliut, e cila
përmban vulën me shënime të Qemaledin ShemimiIbrahim babajt dhe datën e fikut
që ai e ka pasë mbjellë vetë dhe që është ende edhe sot. Si ka qëndruar më se dy
vjet në kasollen e kashtës, që ka pasë ndrequr, më në fund i është drejtuar Shemimi
Ibrahim babajt të Fushë Krusë, me të cilin kanë qenë njëkohëtar e i ka kërkuar dervish
Ibrahimin i titulluar ky prej Shemimi Ibrahim babajt me mbiemrin: “Mehlesin”
(Xhefai). Me ardhjen e dervish Xhefai Ibrahimit, të dy këto burra e misionerë të lartë,
në bashkëpunim me njëri-tjetrin, shpërngulën kasollen e kashtës e themeluan teqen
po në tokën e Mustafa Fakri babajt në një kodrinë të bukur e të sheshtë me themele e
mure guri, me ndërtesa të shëndosha e të bukura..
3. Shënimet e datës së shehadetit tĳ “1222H.-1806K.” Ne, duke marrë parasysh këto
data, si dhe faktin që Mustafa Fakri babaj, ka qenë njëkohëtar me Shemimi Ibrahim
babanë, preferuam të arsyeshme si më të afërme me realitetin datën “1218H.1803K.”, si datë të themelimit të Teqes së Madhe bektashiane në Elbasan.”(Fillimet
e bektashizmit në Shqipëri dhe në Elbasan-Gjysh Qazim Dedej(Shoqata Botuese
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“Egnatia” Elbasan 1997, shtypur në shtypshkronjën “SEJKO”, fq.29).
Gjysh Mustafa Fakri babai me dëshirën e vet u tërhoq nga posti, mbas rregullimit
të teqes e me kalimin e kohës dhe dekretoi në vendin e vetsi baba, dervish Xhefai
Ibrahimin me titullin “Xhefai Ibrahim babai”, duke i dorëzuar krejt administratën e
teqes.Xhefai Ibrahim babai ka qenë dervish i Qemaledin Shemim Ibrahim babait të
Fushë Krujës. Ai ka qenë dhe poet.Me thirrjen dhe kërkesën e bërë nga Fakri Mustafa
babai erdhi në Elbasan Xhefai Ibrahim babai. Të dy në bashkëpunim me njëri-tjetrin
themeluan teqen bektashiane. Gjysh Mustafa Fakri babai, vetë vendosi të mbyllej duke
u marrë vetëm me punë spirituale. Për këtë arsye instituti mori emrin “Teqja Fakri
e Xhefai babajt”, pra emrin e dy themeluesve të saj. Kur sulltani i Turqisë Mahmuti
i dytë shpartalloi ushtrinë e jeniçerëve në vitin 1826, qeveria e asaj kohe, duke qenë
e shtyrë nga armiqtë e udhës së Hynqar Haxhi Bektashi Veliut dhe duke përdorur
si shkak pse disa krerë të oxhakut të jeniçerëve ishin bektashi, vendosi pa ndonjë të
drejtë mbylljen e të gjitha institucioneve bektashiane që funksiononin në Perandorinë
Otomane.Teqja Fakri e Xhefai babajt, u mbyll prej qeverisë në vitin 1826, 23 vjet mbas
themelimit, duke i shkatërruar krejtësisht ndërtesat dhe pasuria e tundshme dhe e
patundshme e këtĳ instituti u konfiskua dhe u shit ndër banorët e qytetit. Ekzistojnë
disa gojëdhëna nga të moshuarit se dëshira e armiqve e ambiciozëve fanatikë ka
qenë aq e tmerrshme për shkatërrimin e teqesë, saqë propagandonin ndër popull
duke thënë se kushdo që heq e shkul një gur nëteqe, është baras sikur ka shkuar e ka
bërë një Haxhillëk në Qabe (Mekë). Po sipas këtyre gojëdhënave ditën që kanëfilluar
për të prishur e shkatërruar godinat e teqesë, menjëherë ka filluar të bjerë një shi e
breshër me furi të madhe, saqë banorët e qytetit nuk e kishin mbajt mend ndonjëherë
dhe kishin kujtuar se bëhesh kĳameti. Ata që merreshin me prishjen, menjëherë e
kishin lënë punën dhe ishin larguar, duke mos ditur udhën se nga kanë shkuar.(Po
aty, fq.30-31).Në v. 1826, Xhefai Ibrahim babai, me prishjen e Teqesë nga autoritetet
osmane largohet nga Elbasani dhe shkoi mysafir në fshatin Luz i Madh të Kavajës,
në shtëpinë e Ibrahim Xhanit, në familjen e Hysajve. Kjo familje i premtoi se jeta e tĳ
ishte e sigurtë në këtë shtëpi nga ndjekjet dhe persekutimet e qeveritarëve osmanë.
Ata e ndihmuan që të shkonte në Frashër, ku qëndroi tre vjet. (Elbasani Enciklopedi,
fq. 583).Në vitin 1829 kthehet në Elbasan në shtëpinë e motrës së tĳ. Këtu kaloi pak
kohë dhe ndërroi jetë; u varros pranë tyrbes së Fakri Babait.(Po aty.) Në vitin 1862,
Teqja e Madhe u rihap në vendin e në gërmadhat e mëparshme prej shenjtërisë tyre
Fatih Hysen baba Duhanxhiut e Qefshi Mustafa baba Baltzës, të cilët numërohen si
themeluesit e dytë të institutit. Kështu me përpjekjet e këtyre dy misionerëve të lartë
e të pasuesve tyre, instituti vazhdoi rrugën e përparimit, duke mbërritur kulmin në
çdo sektor, d.m.th. si nga pikëpamja ekonomike, ashtu dhe nga pikëpamja fetarokulturale. Në vitin 1914 kjo ndërtesë digjet nga njerëzit e Haxhi Qamilit si çerdhe
e veprimtarisë kombëtare. Ndërtimi i tretë i këtĳ institucioni bëhet në vitin 1916
nga hylusi baba Ahmet Dedej, i cili adoptoi për teqe magazanë e barit që ndodhej
gjithashtu në veri të rrugës automobilistike Elbasan-Korçë pranë parkut të sotshëm
automobilistik. Kjo ndërtesë u shemb para disa vitesh (megjithëse në vitin 1963 ishte
shpall monumentkulture që mbrohej nga shteti).(Fillimet e bektashizmit në Shqipëri
dhe në Elbasan-Gjysh Qazim Dedej(Shoqata Botuese “Egnatia” Elbasan 1997, shtypur
në shtypshkronjën “SEJKO”, fq.31). Ja dhe një historik i shkurtër i baballarëve që kanë
shërbyer në Teqenë e Madhe:“Nga v.1850-1861, datë kur ndërroi jetë, në këtë teqe
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ka shërbyer Haxhi Daut babai. Mbas vdekjes së tĳ në v. 1862-1870 në teqe shërbeu
Qefshi baba Mustafa Balza. Në fillim të vitit 1863 erdhi për të shërbyer në Teqen e
Madhe edhe baba Hysen Duhanxhiu, i cili mbante postnishin e teqesë së Asim Babait
në Gjirokastër. Por ai ndërroi jetë në fund të vitit 1863. Në v. 1870-1874 teqenë e ka
drejtuar haxhi Hazbi Hysen babai. Më datë 16 korrik 1874 ndërroi jetë dhe u varros në
tyrben e Haxhi Daut babait. Ai e zgjeroi mjaft aktivitetin fetar dhe ekonomik të Teqes
së Madhe. Një rol të rëndësishëm në drejtimin e teqesë ka luajtur dĳetari i shquar Ali
baba Dedei. Ai e drejtoi teqen në vitin 1874-1897, për 23 vjet me radhë. I pajisur me
kulturë të thellë e të gjithanshme dhe duke zotëruar mjaft mirë turqishten, arabishten
dhe persishten, fitoi jo vetëm respektin dhe simpatinë e besimtarëve bektashianë, por
edhe të besimit mysliman dhe ortodoks. Populli e thërriste Hylki sepse kishte gjykim
dhe arsyetim të thellë e moral të lartë. Ndërroi jetë në 14 shkurt 1897. Zëvendësuesi
i tĳ ka qenë Salih baba Dedej. Dhe ky baba e drejtoi teqen për 17 vjet, nga v. 18971914. Ai ka vizituar Teqen e haxhi Bektash Veliut, themeluesit të bektashizmit dhe
atje është graduar Halife (gjysh). U burgos nga Haxhi Qamili dhe nga burgu i Tiranës
u internua në Durrës ku ndërroi jetë më 20 dhjetor 1914.”(Elbasani Enciklopedi, fq.
583.) Gjatë kësaj kohe teqja u dogj dhe u shkatërrua. Sipas Aleks Vinit “Teqa Madhe
bektashĳane, ka pasun pllumbat e egër, dhe më vitin 1914, Teqa Madhe kur u grabit
dhe u doq në mezin të natës nga kundërshtarët rebelist, pllumbat e egër u damtun.
(AIH, E.I. 27, Vini Aleks: “Elbasani” Fq. 260”)“Salih baba Dedejit dy vjet mbas vdekjes
së tĳ, në vitin 1916 eshtrat ia morën nga Durrësi dhe i sollën në Elbasan ku dhe është
varrosur në tyrben e Haxhi Daut babait. Populli e thërriste me emrin “Sadik” sepse
ishte besnik, i sinqertë dhe i drejtë. Nga v. 1914-1926 Teqen e Madhe për 12 vjet e drejtoi
baba Ahmet Dedei. Ai kishte kryer Medresenë në Elbasan dhe zotëronte turqishten,
arabishten, persishten. Populli e thërriste “Hulusi” sepse ishte shumë i drejtë. Edhe
këtë Haxhi Qamili e burgosi në burgun e Tiranës dhe e internoi në Durrës. Ndërroi
jetë më 28. 11. 1926. Baba Ahmeti e rindërtoi Teqen e Madhe përsëri dhe përhapi
bektashizmin në gjithë qarkun e Elbasanit. Mbas këtĳ Babai, Teqeja e Madhe u
drejtua nga Haqi Mustafa baba Dedei për një periudhë 24 vjeçare 1926-1950. Populli e
thërriste “Haqi” sepse ishte shumë i butë dhe mjaft i sjellshëm. Në v. 1950-1962 Teqeja
u drejtua nga Musa Qazim baba Dedei. Me vdekjen e tĳ në v. 1963 baba Sherif Cami
u emërua baba në Teqen e Madhe të Elbasanit. Baba Sherifi, i lindur në Zhapokikë të
Tepelenës, është graduar Baba në v. 1948. Me mbylljen e institucioneve fetare, u tërhoq
në jetën e tĳ civile, duke punuar e jetuar me punën e tĳ. Teqja e Madhe në v. 1963
meqenëse kishte vlera të mëdha historike dhe kulturore është shpallur monument
kulture.”(Elbasani Enciklopedi, fq. 583.) Në kohën që filluan proceset demokratike,
më 14. 06. 1993 u hap teqeja e parë në Elbasan në lokalin e Teqesë së Baba Xhemalit,
vend të cilin e vizitojnë shumë besimtarë të qytetit.( Po aty)Ashtu si institucionet e
tjera bektashiane, “Teqja e Madhe” në Elbasan ka qenë propaganduese e vetive të
larta morale dhe një qendër e shquar e veprimtarisë atdhetare. Myhibë (anëtarë) të
Teqes së Madhe kanë qenë figura të shquara atdhetarësh të Elbasanit, si: Aqif Pashë
Elbasani (Biçakçiu), Muç Shqiptari e të tjerë. (Fillimet e bektashizmit në Shqipëri dhe
në Elbasan-Gjysh Qazim Dedej(Shoqata Botuese “Egnatia” Elbasan 1997, shtypur në
shtypshkronjën “SEJKO”.fq.32).Në këtë teqe kanë shërbyer me përkushtim deri në
vitin 1967, 12 baballarë. Sipas Aleks Vinit kjo teqe ka qenë Manastir Katolikësh e
lagjes aty pranë. Në gërmimet që janë bërë në vitin 1957 për rrugën e trenit qëkalonte
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nga Teqja Madhe janë gjetur varreza katolikësh në një pjesë të strehimit të kësaj teqeje
që ka qenë faltorja e mëparshme e saj.(AIH,E.I. 27, Vini Aleks, fq. 177).Veprimtaria
e saj e gjithanshme patriotike, kulturore dhe shpirtërore bëri që populli ta quajë me
emrin “ Teqja e Madhe”.
Teqja e Baba Hamidit është ndërtuar në vitin 1920 nga Baba Hamidi.Më parë kishte
qenë kryetar në Teqen e Qeshanit në Stamboll dhe prej këndej ka qenë transferuar në
Teqen e Sersem Ali babajt në Tetovë, Kosovë. Teqja e baba Hamidit është ndërtuar në
ambientetet e teqes që ka pasë ndërtuar më parë sheh Hysen Sulova. Pas vdekjes së
të ndierit, sheh Hysenit, në muajin maj, mbasi ka mbledhur ndihma Baba Hamidi ka
filluar menjëherë me riparimet e godinës së vjetër të teqesë dhe ka shtuar dhoma të
reja, e ka rikonstruktuar rrënjësisht atë duke i dhënë një pamje të përshtatshme për
institutin bektashian dhe duke e emërtuar me emrin e tĳ “Teqja e baba Hamidit”. Kjo
teqe gjendej në lagjen Dylgjer Hysen në Elbasan. Themeluesi i saj, baba Hamidi, ka
qenë udhëheqës i shquar i bektashizmit. Ka lindur në Dibrën e Madhe dhe rrjedh
nga fisi Toçaj.Gjatë kohës së qëndrimit të tĳ, ka përhapur idetë bektashiane duke
bërë edhe myhibë.Ishteme moral e karakter të lartë dhe zotëronte fare mirë gjuhën
turke.Në vitin 1921 ka vdekur dhe është varrosur në teqe duke ju bërë dhe tyrbja.
(Fillimet e bektashizmit në Shqipëri dhe në Elbasan-Gjysh Qazim Dedej(Shoqata
Botuese “Egnatia” Elbasan 1997, shtypur në shtypshkronjën “SEJKO”. fq.103-105).
Më pas vendin e tĳ e zuri Baba Ali Rizaj nga Nëntori i vitit 1921 e deri më 6.12.1941,
20 vjet kryetar teqeje.Ka qenë dervish në teqen e Martaneshit,para se të gradohej
baba. Mbas vdekjes së baba Hamidit, sipas porosisë sëtĳ e kërkimit të myhibanëve,
në muajin nëntor të vitit 1921, u dekretua prej baba Ahmetit të teqes së Turanit të
Tepelenës “Baba” në teqen e baba Hamidit. Baba Rizaj qëndroi për një kohë tëgjatësi
baba në këtë teqe, duke bërë ndryshime të dukshme në të. E zgjeroi atë , duke blerë
një shtëpi me trojet e saj, rregulloi një pjesë të teqes me dy kate. Bëri dhe rregullime
të tjera. Po kështu e zgjeroi edhe rrethin e myhibanëve. Më datë 6.12.1941 ka qenë
graduar Kryegjysh Botëror dhe më datë 22.2.1944 ka vdekur dhe është varrosur në
Kryegjyshatë.(Po aty, fq. 106)
Gjithashtu kësaj periudhe i përkasin historitë e themelimit të teqeve bektashiane të
ish-qarkut të Elbasanit: themelimi i teqes se Martaneshit, themelimi i teqes Dushkut
“Gramsh”, themelimi i teqes së Shembërdhejt “Gramsh” që për të mos u tejzgjatur
nuk do të trajtohet historiku i tyre në këtë punim.
Figura të shquara të klerit bektashi në Elbasan dhe në Shqipëri mund të përmendim:
Fakri Mustafa babaj, Xhafai Ibrahim Babaj, Qefshi Haxhi Mustafa Baltza “Baba
Mustafa Baltza”, Haxhi Hazbi Hysen Babaj “Baba Hazbiu”, Hylki Ali Baba DedejBaba
Aliu, Setki Salih Baba Dedej “Baba Salihu”, Hylysi Baba Ahmet Dedej “Baba Ahmeti”,
Haqi Baba Mustafa Dedej “Baba Mustafaj”, Musa Qazim Baba Dedej “Baba Qazim
Dedej”, Selim Ruhi babai, Haxhi Ali Haqibabai ose Baba Ali Karaj, Baba Mustafa
Dedei, Shemimi-Qemaluddin Shemimi babai, Salih Nĳazi Dede, Sheh Hysen Sulova,
Sheh Hysen Sulova etj. për të cilët do të flitet më gjerësisht në një punim tjetër.
Lëvizja për pavarësi e bektashinjve nga institucionet e huaja
Lëvizja për pavarësinë dhe për kombëtarizimin e teqeve e të xhamive, mbështetej
në të njëjtin motiv atdhetar si ajo e luftës për Autoqefalinë e Kishës Ortodokse. Edhe
proçedurat që u ndoqën ishin të njëjta: u mbajtën mbledhje a kongrese me pjesëmarrjen
e përfaqësuesve të klerikëve dhe të besimtarëve, që për nga kombësia e shtetësia
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ishin të gjithë shqiptarë. Kongresi i parë i bektashinjve(i dervishëve)u mbajt në janar
1921 në Prishtë(Skrapar). Në të morën pjesë përfaqësues nga krahinat e Shqipërisë së
Mesme e të Jugut, ku ishte përhapur më shumë urdhri i bektashinjve.Përfaqësuesit
e tyre vinin në këtë kongres me vepra atdhetare në të kaluarën. Teqetë e besimtarët
bektashinj kishin qenë më afër lëvizjes atdhetare qysh gjatë Rilindjes sonë, madje
edhe gjatë viteve të fundit. Gjatë Luftës së I Botërore e pas saj disa teqe kishin luajtur
rolin e qendrave organizuese të lëvizjes. Të tilla ishin Teqeja e Melçanit në Korçë dhe
ajo e Turanit në Tepelenë. Me statutin e miratuar në Kongresin e Prishtës, bashkësia
bektashiane në Shqipëri fitoi pavarësinë nga Kryegjyshata Botërore. Si organi më i
lartë i bashkësisë bektashiane shqiptare u caktua Këshilli Atnor prej 7 anëtarësh, ndër
të cilët një rol të rëndësishëm në lëvizjen autoqefaliste luajtën baba Ahmet Turani
dhe baba Hysen Prishta. Statuti i vitit 1921 u plotësua më tej në Kongresin e Dytë të
bashkësisë bektashiane, që u mbajt në Gjirokastër në korrik 1924, në të cilin ndërtë tjera
sanksionohej shqipja si gjuhë zyrtare e kesaj bashkësie. (Historia e popullit shqiptar,
vëllimi i tretë, Periudha e Pavarësisë, 28 Nëntor 1912-7 Prill 1939, Botimet TOENA,
Tiranë, 2007, Fq. 193.) Në këndvështrimin e diversitetit fetar u inkurajua nga shteti
edhe autonomia, që më vonë shkoi deri në ndarjen e sektit bektashi si komunitet më
vete. (Rrugëtimi i fesë islame në Shqipëri (1912-1967) Tiranë, 2011 Ali M. Basha, Fq.
35).Bektashinjtë shqiptarë qendrën e tyre kryesore deri në Shpalljen e Pavarësisë e
kanë pasur në Tetovë , dhe pas kësaj vinte Teqeja e Elbasanit. Shpallja e autonomisë
së bektashizmit nga qendra në Turqi, u bë në Kongresin e tyre të parë (17 janar 1921).
Ky veprim u lehtësua shumë edhe nga fakti se kryegjyshi botëror i bektashinjve në
atë kohë ishte me origjinë shqiptare. Largimi i tĳ nga Turqia qe një veprim politik dhe
më vonë ai u vendos në Tiranë, e cila u bë zyrtarisht qendra e Bektashizmit Botëror.
Ky tarikat islamik ka patur dhe ka përmasa të gjera në vendin tonë, veçanërisht, në
Shqipërinë e Mesme dhe të Jugut. Kështu në vitin 1920, ekzistonin mbi 50 teqe të
vendosura në krahinat: Skrapar, Korçë, Krujë, Përmet, Elbasan, Berat, Gjirokastër,
Vlorë etj. Në çdo njërën prej tyre drejtonte babai dhe shërbenin disa dervishë. Teqet
në Shqipëri ishin të pavarura nga njëra-tjetra. Problemet ekonomike i zgjidhnin me
pronat që dispononin dhe me ndihmat e besimtarëve. Teqet ishin nën vartësi dhe i
bindeshin urdhërit të Kryegjyshit me rezidencë në Turqi. ( A.Prishta. 1921. Fq.5. Po
aty, Rrugëtimi ...fq. 39.)
Si përfundim mund të themi se bektashinjtë kanë patur përhapje të gjerë në Elbasan, madje
mund të themi duke iu referuar fakteve të lartpërmendura që Elbasani ka qenë një nga qendrat
kryesore të bektashizmit në Shqipëri. Bektashinjtë dhe kleri i tyre udhëheqës në Elbasan ishin
sa fetarë të devotshëm aq dhe atdhetarë të flaktë. Teqja e Madhe si dhe teqet e tjera në Elbasan
shërbyen si qendra për përhapjen e gjuhës shqipe dhe i shërbyen në çdo kohë kombit të vet,
madje disa prej baballarëve u martirizuan për të mirën e atdheut. Ithtarët dhe simpatizantët e
këtĳ komuniteti fetar krenohen me këtë historik të pastër të bektashizmit.
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Një vështrim teorik mbi kognicionin dhe psikolinguistikën si një
multishkencë gjuhësore
Brunilda Belegu Kolimja
Abstrakt
Psikolinguistika është një shkencë ndërdisiplinore, e cila përdor rezultatet teorike dhe empirike
të psikologjisë dhe gjuhësisë, për të studiuar proçeset dhe strukturat mendore që janë në bazë
të përdorimittë gjuhës(të kuptuarit dhe të prodhimit) dhe të përvetësimit të gjuhës. Përveç
psikologjisë dhe gjuhësisë, ajo ka siguruar shumë pjesë të terminologjisë konceptuale dhe
metodologjike të shkencave të tjera gjuhësore. Gjithashtu ka marrë kontribute të rëndësishme
nga inteligjenca artificiale, antropologjia kulturore dhe sociologjia, duke u konfiguruar si një
multishkencë gjuhësore.
Fjalët kyçe: kognicion, fazat e zhvillimit tëkonjiktivit të fëmĳës, psikolinguistika, gjuha dhe
komunikimi.

Hyrja
Psikolinguistika nenkupton se në zemër të saj janë marrëdhëniet e saj me disiplinat e
tjera. Së pari dhe më kryesorja është marrëdhënia midis dy disiplinave të saj mëma,
psikologjia dhe linguistika, një marrëdhënie kjo që ka ndryshuar dhe avancuar gjatë
një gjysëm shekulli, duke sjell kështu ekzistencën e saj si një fushë më vete.1
Linguistika është studimi i vetë gjuhës, rregullave të saj, dhe njohurive tona mbi këto
rregulla. Fonetika dhe fonologjia studiojnë tingujt e fjalëve, ndërsa psikolinguistika
fokusohet në faktin se si truri i përpunon dhe i kupton këto tinguj. Morfologjia studion
strukturat e fjalëve, ndërsa sintaksa studion mënyrën se si këto fjalë kombinohen
për të formuar fjali. Semantika merret me kuptimin e fjalëve në fjali. Por ndërkohë
qe sintaksa merret vetëm me strukturën formale të fjalive, semantika nga ana tjetër
merret me kuptimin aktual të këtyre fjalive. Ndërsa pragmatika merret me rolin e
kontekstit në interpretimin e kuptimit.
Të gjitha këto disiplina janë të lidhura ngushë me linguistikën, një nga disiplinat
mëmë te psikolinguistikës. Ato e studiojnë gjuhën në këndvështrime të ndryshmë.
Prandaj, psikolinguistika ka lidhje me të gjitha disiplinat e mësipërme pasi një
psikolinguist studion aftësinë e njeriut për ta mësuar dhe përpunuar gjuhën në trurin
e tĳ, duke marrë në konsideratë sintaksën, morfologjinë, semantikën, fonetikën,
fonologjinë dhe pragmatikën e asaj gjuhe.
Ashtu siç e përmendëm edhe më lartë psikolinguistika ështënjë fushë
ndërdisiplinore që ka lidhje me shumë disiplina të tjera siç e ilustron diagram i
mëposhtëm.

1

Tabaku. Th. Elida., Delija. Shpresa. Psycholinguistics. Geer,Tiranë, 2011, f. 7-8.
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Tabaku. Th. Elida., Delĳa. Shpresa. Psycholinguistics. Geer,Tiranë, 2011, f. 7-8
Psikologjia është shkenca që studion proçeset mendore që kryesojnë përdorimin dhe
mësimin e gjuhës dhe për këtë arsye studion aftësinë për të folur dhe kuptuar, duke
përdorur koncepte dhe modele që i përkasin psikologjisë dhe gjuhësisë2.
Psikologjia, si një shkencë autonome, është afirmuar në fund të shekullit të
nëntëmbëdhjetë. Natyrisht, nuk mund të mos përmendim në mesin e psikologëve
disa autorë gjuhësorë si Wundt, Buhler, Vygotsky dhe Piaget, megjithatë studimet e
tyre mbetën mjaft të izoluara deri në lindjen e psikolinguistikës.
Në fillim të viteve pesëdhjetë, psikolinguistika përfaqësonte mënyrën e sjelljes dhe
vendosjen dominante në psikologji me kërkime të rëndësishme në sintaksë, në leksik
dhe në kuptimin e fjalëve. Ndër autorët më të njohur kujtojmë Mowrer, Osgood dhe
Skinner. Autori më përfaqësues i teorisë psikologjike të gjuhës së dytë si skemë e
sjelljes është konsideruar Skinner. Në veprën e tĳ "sjellje verbale" ai mbështeti teorinë
e "blerjes" së gjuhës verbale si sjellje të mësuara përmes mekanizmave të përforcimit.
Në kontrast me këtë tezë, në vitin 1959 Noam Chomsky shkroi një rishikim kritik të
tekstit të Skinner, duke ilustruar një pikëpamje rrënjësisht të ndryshme. Hulumtimi
i kryer nga Chomsky ishte subjekt i rishikimeve, por ndikoi thellësisht në studimet
psikologjike të gjuhës, për të nxitur ndryshime vendimtare në peizazhin e gjuhësisë
dhe të shkencave njerëzore.3
Analiza kritike e Chomsky mbi studimin e Skinner përfshiu adoptimin e paradigmës
së propozuar nga gjuhësia, transformimin e gjeneratave dhe futjen e modeleve
të reja konceptuale si brenda gjuhësisë ashtu edhe në psikologji. Gjuha e njeriut
është kuptuar si një nga funksionet superiore të trurit dhe bëhet objekt i studimit
të psikologjisë. Në dritën e këtyre analizave, Chomsky e konsideron gjuhësinë një
hapësirë prej psikologjie kogniktive. Ai kapërcen vizionin e studimit dualist në një
kuptim gjuhësor ose psikologjik duke e nënshtruar objektin analizë në një studim të
vetëm bazuar në një metodë shkencore. Historia e psikologjisë ka mbetur praktikisht e
lidhur me të dhe teoria e themeluesit të saj do të kthehet më vonë duke iu përkushtuar
një studimi specifik tematik për Chomsky-in dhe të menduarit e tĳ inovativ.4
Chomsky, Noam. Verbal Behavior by B. F. Skinner. Language . 1959. Reprinted as item A-34 in the BobbsMerril Reprint series in the Social Sciences, 1964.
3
Chomsky, Noam. Verbal Behavior by B. F. Skinner. Language . 1959. Reprinted as item A-34 in the BobbsMerril Reprint series in the Social Sciences, 1964.
4
Bower, H. Gordon, Bootzin, R. Richard, Zajonc, B. Robert., Study guide to accompany principles of
psychology today, Random House, New York, f. 72.

2
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Kognicioni dhe fazat e zhvillimit të konjiktivit të fëmĳës sipas Piaget
Kognicioni është proçesi i të njohurit. Ai përfshin të gjitha proçeset më të larta mendore
të një individi. Katër fushat kryesore të kognicionit janë: formimi i koncepteve, marrja
e vendimeve, zgjidhja e problemeve dhe kreativiteti.5
Shumë psikologë do të pajtoheshin me mendimin se kognicioni ose proçeset mendore
përfshĳnë marrjen, depozitimin, zbulimin dhe përdorimin e diturisë. Shembuj të
kognicionit janë të mësuarit e diçkaje dhe vendosja e informacionit në sitemin tonë të
kujtesës si përshembull komunikimi përmes gjuhës duke përdorur simbole mendore;
zgjidhja e problemeve ose të vepruarit duke përdorur me zgjuarsi informacionin që
kemi mësuar më parë dhe që kemi depozituar në kujtesë.6
Studimi i mënyrës se si ne mendojmë daton që nga koha e filozofëve antik grek
Platonni dhe Aristoteli.Sipas metodës së Platonit, njerëzit e kuptojnë botën fillimisht
duke identifikuar parimet kryesore të ngulitura në mendje dhe më pas duke
përdorur të menduarin racional për të krĳuar një njohuri rreth saj. Ky mendim i tĳ
më vonë u përpunua nga filozof të tjerë dhe u bë i njohur si ‘racionalizëm’.
Nga ana tjetër Aristoteli, besonte se njerëzit e përfitojnë njohurinë përmes një
vëzhgimi të botës që i rrethon. Ky këndvështrim u quajt empirizëm dhe u trajtua
gjatë nga B.F.Skinner.
Megjithatë modelimin më të saktë n’a e jep Piaget, i cili thotë se zhvillimi i kognitivit
të fëmĳës ndjek një seri të paracaktuar prej katër fazash. 7
1) Faza senso-motoriale (nga lindja deri në 2 vjeç), në të cilën fëmĳa përdor shqisat
ndĳore dhe motorike për tu njohur me botën që e rrethon. Kjo fazë zgjat derisa fëmĳa
zotëron plotësisht konceptin dhe stabilitetin e objekteve, pothuaj deri në moshën
dyvjeçare.
2) Faza para-operacionale (deri në 6-7 vjet), në të cilën fëmĳa fillon të përdorë
aftësinë e të menduarit, e cila gjithashtu përfshin gjuhën. Arsyetimi ende ndodh në
mënyrë intuitive dhe jo sistematike. Mendimi është i vetë përqendruar, pasi fëmĳa e
koncepton botën nga një pikëpamje e veta.
3) Faza konkrete-operacionale (nga 7 në 11 vjeç), në të cilën fëmĳa zhvillon aftësinë
për të arsyetuar në botë dhe për të marrë pikëpamje të ndryshme.
4) Faza formale (deri në 15 vjeç), në të cilën zhvillohet aftësia logjike për të arsyetuar
në bazë të perceptimit personal, ku gjuha ka një fuqi të fortë të organizimit njohës.
Natyra kogniktive na mundëson të njohim veten dhe botën, hartat njohëse të së
vërtetës dhe hapësirën e vetes në të vërtetën. Këto proçese janë shumë të larmishëm
nga mënyra se si lidhen objektet dhe ngjarjet, përcaktojnë lidhjet dhe varësitë,
atribuojnë shkaqet, identifikojnë kuptimin e fshehtë të ekzistencës biologjike dhe
psikologjike, natyrore dhe mbinatyrore8. Duke qenë se kognicioni është proçesi i të
njohurit, i cilipërfshin të gjitha proçeset më të larta mendore të një individi, atëherë
themi seky proçes është i vazhdueshëm dhe zgjat aq sa një person jeton, pasi gjatë
gjithë jetës tonë neformojmë koncepte, marrim vendime, zgjidhim probleme dhe
Pettijohn, F. Terry., Psikologjia; Një hyrje konçize (Botimi I dytë), Shtëpia Botuese” Lilo”, Tiranë,1996, f.
268.
6
Neisser, Ulric. Cognitive Psychology, New York: Appleton-Century- Crofts, 1967.
7
Nathan, E. Peter. Clinical Psychology: Science and Practice, Volume 11, Nr 2. American Psychological
Association, 2004.
8
Pettijohn, F. Terry., Psikologjia; Një hyrje konçize (Botimi I dytë), Shtëpia Botuese” Lilo”, Tiranë,1996, f.
268- 269.
5
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vendosim në zbatim kreativitetin tonë.
Njëra nga pikat ku ne ndryshojmë prej kafshëve është aftësia jonë për ta mësuar
dhe për ta përdorur gjuhën me lehtësi. Kafshët përdorin sisteme komunikimi, por
vetëm ne qëniet njerëzore me trurin tonë kompleks dhe me veprimtarinë më të lartë
mendore përdorim sistemin kompleks të komunikimit të quajtur gjuhë.
Gjuha është mjeti kryesor i komunikimit të njerëzve dhe ka të bëjë me përdorimin
e simboleve për t’u komunikuar mesazhe të tjerëve ose vetvetes. Gjuha n’a lejon që
të shprehim ide që nuk kanë të bëjnë me të tashmen. Ne mund të bisedojmë për të
shkuarën, për të ardhmen dhe për të tashmen.Gjuha n’a ndihmon të komunikojmë me
njerëz të tjerë dhe të mendojmë. Të menduarit përkufizohet si një veprimtari kognitive.
Psikolinguistika është studimi psikologjik i mënyrës se si i konvertojmë tingujt e
gjuhës në simbole që kanë kuptim e që mund të përdoren për të komunikuar me të
tjerët.Psikolinguistët merren me proçeset kognitive që aktivizohen kur mësojmë dhe
përdorim gjuhën.9
Çdo fëmĳë ka aftësinë biologjike të përvetësimit të gjuhës. Fëmĳët me zhvillim
normal e ndërtojnë gramatikën e gjuhës mëmë pa ndihmën e të tjerëve. Gjithësesi
duhet të përmbushen dy kushte që fëmĳa të performojë: 1) ai duhet të njohë ngjarjet
fizike dhe shoqërore të cilat janë të koduara në gjuhë, dhe 2) ai duhet të jetë në gjendje
të përpunojë, organizojë dhe ruajë informacione gjuhësore.10 Me fjalë të tjera, fëmĳa
duhet të jetë në gjendje të kuptojë si kuptimin ashtu dhe formën e rrokjeve në mënyrë
që t'i përpunojë ato.
Fëmĳët i mësojnë fjalët e tyre të para duke i dhënë kuptim objekteve të njohura. Për
shembull, fjala “mace” nuk ka kuptim për fëmĳën deri sa ai ta lidh këtë fjalë me
objektin që tregon një mace. Kur bëhet kjo njohje e fjalës, fëmĳa gradualisht do të
mësojë më tepër fjalë të tjera, si dhe do të fitojë edhe aftësinë mendore për t’i përdorur
këto fjalë.
Shumë fëmĳë më të mëdhenj, madje edhe në moshën 15-vjeçare, kanë akoma probleme
me ndërtimin e saktë gramatikor të fjalive. Kjo ndodh pasi të mësuarit e gjuhës nuk
fitohet vetëm përmes mësimit të semantikës, por nevojitet edhe aftësi linguistike.
Chomsky pohon se fëmĳët dinë si të formojnë një fjali, por ata nuk kuptojnë arsyen
pse dinë ta bëjnë këtë gjë.11
Këtu fillon dhe bëhet më interesant studimi i psikolinguistikës, sepse është pikërisht
në këtë moment që studiuesi përpiqet të kuptoj nga se përbëhet “mekanizmi” i
përvetësimit të gjuhës që ndodhet në trurin e qenieve njerëzore, dhe pse ky mekanizëm
ndryshon nga njëri fëmĳë ke tjetri. Proçesi i të mësuarit të gjuhës dhe i përpunimit të
të dhënave nuk është një fenomen i rastësishëm; qëniet njerëzore janë të lindur me
“mekanizmin” e përvetesimit të gjuhëve, gjë që gjitarët e tjerë nuk e kanë. Ndërkohë
që shumë kafshë janë të afta të komunikojnëpërmes tingujve që lëshojnë, vetëm njeriu
mund të artikulojë në mënyrë adekuate nevojën e tĳ përmes zërit, pasi vetëm ai është
i pajisur me mekanizmin e nevojshëm për ta bërë këtë.
9
Slobin, D. I. The many ways to search for a frog: Linguistic typology and the expression of motion events.
In S. Strömqvist & L. Verhoeven (Eds.), Relating events in narrative: Typological and contextual perspectives
, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates,2004, f. 219-257.
10
Ormond, J. E. Long Term Memory II: The Nature of Knoëledge. In Human Learning, Boston: Pearson.
2012, f. 224.
11
Chomsky, Noam., Language and mind; Third edition. Cambridge University Press, 2000.
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Konkluzione
Gjuha është proçesi themelor dhe më i rëndësishëm që dallon njeriun nga të gjitha
speciet apo gjallesat e tjera. Po ashtu, nëpërmjet proçesit të komunikimit njeriu
zhvillon aftësitë e tĳ, hyn në një proçes të pandërprerë të ndërveprimit, zhvillon
nevojat e tĳ vetjake dhe në grup, ka mundësinë që të shprehë ndjenjat dhe ndjesitë,
të japë dhe të marrë një mendim, të shpalosë personalitetin e tĳ etj.Komunikimi është
mjeti më i rëndësishëm dhe po ashtu, mjeti më i domosdoshëm për të bërë të mundur
zhvillimin e ideve dhe për të vënë në jetë aftësitë tona, për të vendosur kontaktet tona
me hapësirën sociale.
Mirëpo, i gjithë proçesi i komunikimit, nuk konkludon thjeshtë me aftësitë shprehëse
dhe aftësitë artikuluese por është një proçes kompleks psikologjik, mental, psikofizik,
social dhe intelektual që ndërthuren me njëri-tjetrin për të patur në këtë mënyrë, një
proçes të plotë komunikues dhe ndërveprues.
Gjuha dhe komunikimi janë boshti kryesor i psikolinguistikës. Pra, psikolinguistika
është shkenca që merret me studimin e sistemit mendor, i cili bën të mundur formësimin
dhe zhvillimin e proçesit të komunikimit dhe të konvertimit të mendimeve në
simbole apo në shprehje dhe fjalë që kanë kuptim. Psikolinguistika është një shkencë
që studion proceset gjuhësore dhe mendore, të cilat na lejojnëtë njohim, kuptojmë,
prodhojmë dhe lexojmë një fjali morfologjikisht komplekse.
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Infrastruktura dhe kalimi efikas nëpër pikat kufitare të Maqedonisë dhe
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Abstrakt
Turizmi si dukuri dhe lëvizjet turistike si proces, sot paraqesin dinamikë moderne dhe një
dukuri shoqëroro- ekonomike, e cila që në fillim të periudhës industriale ishte një privileg
vetëm për të pasurit, kurse sot është nevojë për të gjitha grupet sociale të shoqërisë.
“Për atë çka mendojmë apo për atë në çka besojmë ndoshta ka pak rëndësi. E vetmja që është me
rëndësi është ajo që punojmë’’ (Hejnz 1995) .
Menaxhmenti strategjik nuk është as term i ri as edhe koncept i ri që ka të bëjë me zhvillimin
jo vetëm të turizmit transitor, por parqet dukuri organizative e cila përdoret në zhvillimin
e përgjithshëm të një vendi në planin ekonomik. Ky nocion për herë të parë përmendet gjatë
viteve të 70-ta të shekullit të kaluar, që njëherit nënkuptohet si një ekip i organizuar profesional
i cili e përgatitë strategjinë dhe politikën për zhvillimin e turizmit dhe në suazat e saja edhe të
turizmit transitor. Ekipi profesional e definon programin për punë, për aktivitetet të cilat duhet
të ndërmerren në lidhje me politikën zhvillimore me të gjitha aktivitetet ndjekëse. Megjithatë, në
vitet e 90-ta të shekullit të kaluar, me planifikim strategjik dhe menxhment strategjik nënkuptohen
gjërat që kanë të bëjnë me definimin e planit strategjik dhe menaxhment stategjik me çrast
definicion më adekuat dhanë Gudstanj, Noullan dhe Fajder, të cilët e largojnë planifikim strategjik
nga profesionistët dhe në vend të tyre tregojnë për një proces mjaft të thjeshtë duke aluduar në
atë se, kur një organizatë e cila merret me aktivitete turistike, atëherë ajo organizatë vet duhet ta
përcaktojë
e zhvillimit turistik me mjete
p
j drejtimin
j
j si dhe me resurset me të cilat disponojnë.
p
j

Foto 1. Skema e etapave në procesin e menaxhmentit strategjik
Ridefinimi, përshtatja dhe implementimi i normave pozitive dhe ligjore me qëllim
për një zhvillim sa më stabil dhe sa më cilësor të turizmit transitor në tërë hapësirën e
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Politika turistike duhet të definohet në mënyrë precize: politika monetare-kreditore,
shitë- blerja e patundshmërive, investimet, nxitja ekonomike, politika e punësimit etj.
2. Menaxhimi me aktivitetet e turizmit
Në politikën e ekonomisë turistike, turisti transitor ka nevojë për një varg shërbime.
Segmenti i zbatimit të aktiviteteve të caktuara të cilat e krĳojnë vlerën e shtuar, gjithsesi
fillon me vendimin që të udhëtojnë , me çrast vihen në funksion gjitha aktivitetet që kanë
të bëjnë me organizimin e aktiviteteve turistike të turistëve transitor. Turisti transitor
si dhe udhëtari transitor ka nevojë që të informohet për destinacionet turistike, për
shërbimet hotelierike si dhe për fjetje, për ushqim, për pĳe, përdorimi i programeve të
ndryshme të destinacioneve dhe të blerësveetj.
Edhe pse furnizuesit e shërbimeve të turizmit transitor ndikojnë në të gjitha fazat si
dhe në të gjitha pjesët e zhvillimit të turizmit transitor, është proces i cili qartë është
i definuar si kënaqësi e përgjithshme për klientin. Kështu për shembull vetëm me
disa përjashtime, në cilësinë e shërbimeve për turistët në drejtime trafikore kryesore
ndërkombëtare, si dhe në drejtimet regjionale, varet nga imixhi i destinacionit, nga
informatat në disponim, mundësitë për tu furnizuar me shërbime të ndryshme, nga
infrastruktura turistike e rrugës kah destinacioni, informatat e shumta për destinacionin
për shërbimet e ndryshme të cilat ofrohen gjatë vizitave turistike etj. Paaftësia për të
ndikuar në njërën anë dhe varshmëria në anë tjetër e jetës hapësinore dhe të desinacionit,
në shumë raste sjell deri në prodhim fizik të asociacionit dhe të integracionit. Zhvillimi
i destinacionit si turizëm dhe zgjedhja e artikujve për mbështetjen e vënjes në sistem
të menazhimit me destinacionet, atëherë hpësira e menazhimit dhe të prodhimtarisë,
standardizimi i cilësisë së objekteve dhe të shërbimeve janë vetëm disa nga format e
mundshme të shoqatave të shërbimeve individuale, cilat do të kontribojnë në rritjen e
cilësisë së ofertës turistike dhe të rezultateve financiare. Bëhet fjalë për marketing, për
shitjen e informatave, aktivitete, sidomos në krĳimin e një veb-faqe,sistemi për rezervim,
informacione paket (udhëheqësi, hartat udhëheqëse etj) pikë informuese, hulumtim i
tregut,
zhvillim i drejtimeve të ndryshme, brendet regjionale, promovim të prodhimeve lokale,
ndjekja e kënaqësisë së turistëve, sidomos përshtatja e nevojave të turistëve, reklama
e grupeve të ndyshme (p.sh. të hoteleve të ndryshme), zhvillimi i paketave speciale
promovuese të turoperatorëve dhe ndjekja e cilësisë, duke iu bashkangjitur këtu edhe
markat e ndryshme (ushqim regjional, prodhimet lokale, formular special për vendosje),
standarde për cilësinë e objekteve, standarde për cilësinë e shërbimeve (recepcioni,
sigurimi i informatave), shfrytëyimi i prodhimeve lokale dhe zhvillimi i kuzhinës lokale,
prezentimi i prodhimeve të llojllojshme, sigurimi i ofertave të ndryshme për aktivitete të
ndryshme dhe resurset siç janë kordinimi i sektorit publik dhe të atĳ privat e paraqesin
elemente të rëndësishme në zhvillimin e turizmit tranzit.
Udhëheqja paraqet funksion të rëndësishëm të menaxhmentit.Në të duhen të kyçen
gjithë kryerësit, fillimisht menaxheri në procesin e realizimit të shërbimeve ose në
realizimin e qarkullimit të prodhimeve dhe shërbimeve të ndryshme të nevojshme për
turistët.Udhëheqja përveç tjerash përfshin edhe procesin e motivimit dhe komunikimit,
menaxheri duhet të ketë shkathtësi për përdorimin racional dhe ekonomik të të gjitha
aktiviteteve lidhur me menaxhimin.
Kontrolli duhet të nënkuptohet si funksion themelor i menaxhmentit dhe i cili i bashkon
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të gjitha detyrat të parashtruara më parë për realizimin e qëllimeve. Pra, me kontroll
duhet të nëkuptojmë se i përfshin të gjitha karakteristikat themelore të mundësive për
krahasimin e rezultateve të arritura sipas parashikimeve të vendosura, respektivisht
sipas planit të përcaktuar për realizim, si dhe për reagimin e mangësive eventuale në
procesin e zbatimit të aktiviteteve rreth organizimit të punës në rritjen e standardeve të
parashtruara dhe të planit vjetor apo sezonal.
Menaxherët të cilët e zbatojnë plan-strategjinë e parashtruar për organizimin dhe
kontrollin e zhvillimit të turizmit, posaçërisht në shembullin tonë të turizmit transitor,
duhet të bashkëpunojnë me shumë faktorë si brenda në vend, ashtu edhe jashta me
qëllim që të avancohen dhe në mënyrë sa më cilësore të zbatohen detyrat paraprakisht
të parashtruara, si dhe analizimin dhe kontrollimin e fitimit financiar, pra përfitimin
prej tërë kësaj. Në këtë drejtim është shumë e qartë se nuk mund të ketë rezultate pa
realizimin e përfitimit financiar nga ky aktivitet.
Kontrolli i cilësisë është një nga karakteristikat më të rëndësishme, si dhe elementet e
menaxhimit të cilat janë orientimi themelor në planin afatgjatë për realizimin e përfitimit
financiar.Kjo është më se e nevojshme që të krĳohet kapital i caktuar me qëllim që të
ngritet në nivelin më të lartë funksioni turistik e cila bën përfitimin e mallrave sipas
strategjisë së paraparë në mënyrën e ofertës dhe të udhëheqjes së konsumatorëve
përemes, sistemit të kërkesës dhe të ofertës,, p
për ti kënaqur
q nevojat
j e turistëve trnsitor.

Foto 2. Model për formulimin dhe implementimin e aktiviteteve
të shërbimit
Zhvillimi intensiv i turizmit (gjitha llojet e aktivitetit turistik) mundëson zhvillim edhe të
aktiviteteve të tjera ekonomike dhe joekonomike.Sot në shekullin 21, i cili karakterizohet
si kohë e zhvillimit të fuqishëm teknologjik industrial, automatizimi dhe urbanizimi i etj.
Mënyra moderne e jetës dhe profesionalizimi i një varg veprimtarive ekonomike dhe
joekonomike ndihmuan në ndryshimin e aktivitetit fizik të njeriut.Sot lirshëm mund të
themi se është koha e marrëdhënieve të fuqishme njeri - teknologji, njeri - automatizim,
koha e kompjuterizimit të prodhimtarisë me çka njeriu lirohet nga aktivitetet fizike.
Megjithatë për shkak të kësaj dinamike të ndryshimeve të njeriut kah proceset prodhuese,
tek njeriu paraqitet ngarkesë psikike gjithnjë më e madhe,1e cila së bashkëu me ndotjen
e mjedisit jetësor në mënyrë jo të volitshme ndikojnë në organizmin e njeriut, tendenca e
A.Stojmilov, Prostorni aspekti vo planiranjeto na rekreativnite povrsini, Geografskirazgledi, kn.18-19,
Skopje, 1981,31.
1
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cila vazhdon me dinamikë akoma më të madhe.23

Foto 3. Modeli i formulimit dhe implementimit të strategjisë së dhënë për zhvillim të
industrisë së turizmit (sipas Tang i Bauer, 1995)
Nga vet skema për formimin e strategjisë klasike për zhvillimin e aktiviteteve turistike,
shihet se fillimisht kërkohet formulimi i qëllimeve, detyrave, aktiviteteve etj, me qëllim
që më lehtë, më racionalisht dhe në mënyrë më ekonomike të merret me qëllimet dhe
detyrat e parashtruara në lidhje me implementimin e tyre.Duket filluar nga këto qëndrime
rekreacioni konsiderohet si pjesë aktive e procesit turistik dhe i cili drejtpërsëdrejti
ndikon në jetën organizative të njeriut modern.Ajo në thelb paraqitet si dukuri moderne
e cila është e menduar, organizuar dhe në mënyrë të planifikuar, e zbatuar për pushimin
aktiv të njeriut përmes aktiviteteve të zgjedhura në mënyrë të pavarur.
Për shkak të kompleksitetit të rekreacionit, turizmi në përgjithësi, posaçërisht turizmi
transitor në procesin e vendosjes së nevojave objektive duhet të merren parasysh edhe
këto parime të llojeve, respektivisht ndarje edhe atë sipas formës: rekreacion pasiv dhe
aktiv, sipas kohës së realizimit në: çdo ditorë, gjatë vikendeve dhe rekreacion vjetor; sipas
vendit të realizimit: në vendin e banimit dhe në vendin e punës jashtë vendbanimeve;
sipas formës organizative në rekreacion individual dhe masovike etj,
3. Ndikimi i turizmit transitor në bruto prodhimin nacional dhe në zhvillimin e
ekonomisë turistike
Turizmi është bërë një nga aktivitetet ekonomike më interesante, i cili është lidhur ngushtë
me faktorë të shumtë si për nga baza natyrore ashtu edhe për nga llojllojshmëria shoqërore
sociale- kulturore. Investimet turistike në kohën më të re janë të patjetërsueshme, por në
të njëjtën kohë edhe problem, në qoftë se po të njëjtat nuk mund të kthehen në kohën e
parashikuar nga ana e investitorit, me qëllim që të ndërmerren hapa të mëtutjeshëm për
rrumbullaksimin e aktiviteteve të përgjithshme në lidhje me modernizimin, efikasitetin,
si dhe në ngritjen e përfitimit ekonomik nga po i njëjti aktiviteti.
Për një efikasitet më të madh dhe për tërheqjen e udhëtarëve dhe të turistëve transitor,
të cilët kalojnë nëpër vendin tonë nëpër korridoret kryesore është me rëndësi jo vetëm
të definohet strategjia për zhvillim të këtĳ lloj turizmi, por edhe të planifikohet dhe të
2
Z.Zimeri,Pikat kufitare dhe turizmi,Lib.77-89,Shkup
ndërkufitar,Lib.267-275,Shkup 2016.
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zbatohet në të njëjtën kohë procesi i
modelimit dhe i definimit të objekteve infrastrukturore të dedikuar për këtë lloj turizmi,
me qëllim të tërheqjes sa më të madhe të të njëjtëve për shpenzimin e mjeteve të tyre
materiale.
Me qëllim të njoftimit sa më të mirë të gjendjes dhe trendit të transformimit të disa njësive
të posaçme hapësinore përskaj rrugëve magjistrale të cilat kalojnë nëpër vendin tonë, e
të cilat janë të ngarkuara me turistë dhe udhëtar transitor, të cilët udhëtojnë me vetura të
lehta, autobus etj, është e patjetërsueshme që fillimisht të bëhet inventarizimi i objekteve
të tanishëm, të konstatohet gjendja e tyre, të përcaktohen funksionet e veprimtarisë së
tyre, asortimenti i shërbimeve, formimi i bankës me të dhëna rreth funksionit të tyre
të tanishëm, e përmes asaj gjithsesi duhet të bëhet program aksionar operativ për
transformimin e objekteve të tanishëm përmes renovimit dhe ndërtimit të objekteve
tërësisht të reja të dedikuara për këtë lloj turizmi.
Turizmi më shpesh definohet si shumë e marrëdhënieve dhe ngjarjeve të cilat rrjedhin
nga udhëtimi dhe qëndrimi i vizitorëve nga vendet tjera, nëse gjatë këtĳ qëndrimi
nuk bazohet qëndrim i përhershëm dhe nëse të njëjtët nuk lidhen me qëndrimin për
kryerjen e aktiviteteve ekonomik.Gjatë investimit në turizëm në shumë raste dominojnë
karakteristikat ekonomike.
Konsumi turistik është lloj i posaçëm dhe po i njëjti karakterizohet me një varg specifikash.
Me rëndësi është të potencohet se turizmi nuk harxhohet as edhe nuk shitet, saikurse
edhe produktet tjera, nga shkaku se nga njëra anë paraqitet turisti si konsumator e nga
ana tjetër paraqiten një varg veprimtarish të cilat e përbëjnë shërbimin turistik. Oferta
turistike bëhet nga shuma e shërbimeve dhe prodhimeve të llojllojshme prej ku rrjedh se
turizmi drejtpërsëdrejti manifestohet në shpenzime dhe jo në prodhimin e produkteve
të caktuara .
Tregu turistik është i lidhur ngushtë me konsumatorët, me një spektër të komplikuar
të prodhimeve dhe shërbimeve të llojllojshme me çrast përbëjnë shërbim të veçantë
turistik.Pajtueshmëri hapësinore të investimeve për zhvillimin e turizmit transitor
sipas resurseve natyrore dhe shoqërore në rrugët kryesore të vendit,politika hapësinore
duhet të mundësojë zhvillimin dhe konkurrencën e ekonomisë turistike, respektivisht
të ekonomisë e cila do ti plotësojë nevojat e klientellës turistike,zhvillimi turistik duhet
të jetë i përhershëm në raport me resurset me të cilat disponon një tërësi e caktuar
gjeografike,përcaktimi i prioriteteve themelore në pajtueshmëri me zhvillimin e
përgjithshëm regjional, me çka do të përfshiheshin edhe njësi të veçanta hapësinore
përgjatë rrugëve magjistrale të Maqedonisë .dhe Kosovës .Pika kufitare BllacëHaniElezit koridori 8.Turizmi si veprimtari ekonomike, thellë hyn në të gjitha sferat
e jetës ekonomike dhe shoqërore në mënyrë direkt apo indirekte në nomenklaturën
e së cilës bëjnë pjesë gjithsej apo ndaras: shërbimet për mikpritje, trafiku, agjencionet
turistike, tregtia me pakicë dhe llojet e ndryshme komerciale. Duhet të potencojmë se në
suaza të veprimtarisë turistike posaçërisht të turizmit transitor hyjnë edhe një numër i
madh aktiviteteve joekonomike, kulturo- artistike, sportive dhe manifestime të tjera, si
dhe organizata të llojllojshme turistike dhe organe të karakterit lokal regjional, nacional
dhe ndërkombëtar .
Sipas rezultateve nga qëndrimi i turistëve vendorë dhe të huaj në lokalitete turistike
të vendeve,Maqedini-Kosovë, rrjedh se mbizotërojnë turistët vendorë dhe të huaj si
për nga numri i tyre ashtu edhe për nga fjetja e tyre. Numri i përgjithshëm i turistëve
në vitin 2007 Maqedoni-Kosovë ishte në rritje për 10,9 % në krahasim me vitin 2003,
kurse numri i përgjithshëm i fjetjeve të realizuara has rritje për vetëm 0,6 %. Siç kemi
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cekur, dallime ekzistojnë edhe sipas strukturës edhe sipas prejardhjes se prej nga
vĳnë turistët edhe atë: turistët vendor marrin pjesë me 57,1% kurse turistët e jashtëm
me 42,9%. Në anë tjetër raporte të ngjashme ekzistojnë edhe në strukturën e realizimit
të fjetjeve. Kështu për shembull turistët vendor në realizimin e fjetjeve kanë marrë
pjesë me 74,3 %, kurse turistët e huaj me vetëm 25,7 % .

Foto 4. Struktura e turistëve
(skema e udhëtarëve vendas dhe të huaj )

Foto5 . Struktura e turistëve
(e realizuar nga turistët vendas dhe të huaj )

5. Strategjitë për propagandë turistike të dedikuara për turizmin transitor
Propaganda turistike është e nevojshme për zhvillimin e çdo aktiviteti turistik, si dhe
të turizmit transitor.Në këtë drejtim duke pasur parasysh faktin se turizmi paraqet
udhëtim, aventurë, qëndrim të përkohshëm jashtë nga vendi i jetës, relaksim, pushim,
aheng etj.
Vendosja e konceptit të propagandës turistike, fillimisht ka të bëjë me tregun turistik si
segment specifik të shfrytëzuesve të shumtë të turistëve dhe udhëtarëve transitor, të cilët
mund të jenë individual ose kolektiv .
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Në teorinë e shkencës disa herë thuhet se propaganda turistike, ashtu si çdo propagandë
tjetër duhet të përfshĳë një varg të aktiviteteve në jetën e përditshme, një proces i cili
duhet të organizohet me qëllime të qarta për të cilin jemi përcaktuar, pra arritjen dhe
zhvillimin e qarkullimi turistik, shfrytëzimin e tërësishëm të resurseve turistike,
respektivisht prodhimi turistik paraqet nocion të gjërë i cili është i lidhur edhe me
aktivitete të tjera nga fusha e prodhimeve të shumta ekonomike. Propaganda turistike
përfshinë aktivitete të cilat duhet të realizohen nëpërmjet serviseve të llojllojshme,
posaçërisht nëpërmjet mediumeve dhe resurseve të ndryshme, metodave, mediumeve
dhe mjeteve për arritjen e principeve themelore për të vepruar, me qëllim për të tërhequr
vëmendjen e njerëzve, të thërret në interesin e shfrytëzuesve potencial etj. Katër principe
themelore të propagandës turistike kanë të bëjnë me shprehjen e dëshirës për udhëtim
turistik, aksionin konkret për klientët potencial, udhëtimin dhe blerjen e shërbimeve
turistike, të mundësojë shërbime të ndryshme turistike dhe e tëra të sjellë leverdi të
madhe ekonomike. Definimi i propagandës turistike duhet të ketë për qëllim prodhimin
turistik, kurse e tërë procedura ka për qëllim ti tërheq udhëtarët transitor të cilët kalojnë
nëpër drejtimet kryesore magjistrale, që në vete kyq edhe materialin propagandues, ku
fokusohet tërësia e resurseve turistike duke u nisur prej shumë vendeve turistike të cilët
disponojnë me motive natyrore dhe antropogjene, vënja e metodave efikase dhe sa më
konkrete në implementimin për ti mbajtur sa më gjatë në vendin tonë turistët transit dhe
turistët në pjesë të caktuara drejtimore. Megjithatë, në materialin propagandues duhet të
vendosen objektet më ekstravagante natyrore dhe antropogjene, të cilët do ta tërheqnin
vëmendjen e udhëtarëve transitor, që po të njëjtit në kohë të caktuar të vendosin për të
vizituar dhe për të qëndruar në lokalitetet turistike.
Për formimin e bazës së të dhënave me motive natyrore dhe antropogjene janë të
nevojshme një varg aktivitete paraprakisht të planifikuara, me çrast konsiderohet
si një nga funksionet më të mëdha të marketingut, i cili aktiviteti shtrihet në sferën e
turizmit, në faktin se me metodat e ndryshme, mediumet dhe mjetet për tërheqjen e
shtresave të caktuara të turistëve potencial paraqet një qëllim, ndërsa detyra themelore
e ndërmarrjeve turistike në vendin tonë është që me materialin propagandues do të
sforcohej prodhimi turistik.
Strategjia e propagandës turistike, si nocion i gjerë e përshinë tërë makinerinë
propaganduese respektivisht industrinë turistike, duke i përfshirë në këtë pjesë resurset
natyrore (bukuritë natyrore dhe trashëgiminë kulturore historike), aranzhmanet
e agjencive turistike, cilësinë e mjedisit jetësor, promovimin e turizmit në mediat
elektronike dhe të shkruara nëpërmjet kombinimit të efekteve vizuale dhe akustike etj.
Bartës kryesor të propagandës turistike mund të jenë të gjithë ata të cilët disponojnë me
ofertë turistike. Ato janë: subjektet ekonomike, vendet turistike, qytetet si dhe tërë vendi
në tërësi.
Sipas formës hapësinore të tregut vendor, propaganda turistike mund të jetë për një
regjion më të vogël apo më të madh, varësisht nga interesi i shtetit apo i vet administratës
lokale. Më par propaganda turistike mund të jetë vetëm për një vend turistik nga vendi
turistik, komuna, etniteti siç janë parqet nacionale, ishujt, ose prej propagandës turistike
regjionale e cila ka për qëllim promovimin e ofertës turistike në një regjion më të gjërë.
Porosia e propagandës duhet të jetë funksionale, kurse efikasiteti i saj duhet të shprehet
me një gjuhë të qartë, të jep të dhëna të sakta për objektet të cilët kanë funksion turistik,
ta shpreh cilësinë e po të njëjtëve etj. Mesazhi turistik nuk do të ketë efekt në qoftë se ka
më shumë se 50 fjalë.
Për propagandën turistike të turizmit transitor janë të nevojshme mjete grafike
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adekuate siç janë: shpjegim gojor për objektet turistike dhe ofertën turistike, nëpërmjet
prospekteve, radios, filmave, ligjëratave, TV- emisioneve, reklamave - broshurave,
materialeve propaganduese, udhëheqës turistik, shenjave të ndryshme etj. Gjithashtu,
duhet të ceket se sot në kohën e internetit dhe emisioneve televizive, posaçërisht brokerët
turistik propagandues, duhet të kyqen mediumet: si shtypi, radioja, televizioni si dhe
interneti. Në këtë mënyrë lexuesit, dëgjuesit dhe shikuesit motivohen për horizonte të
reja, njëkohësisht motivohen për të parë dhe për të ditur për vende të ndryshme turistike
në drejtimet kryesore të trafikut.Shkaqet për të janë të shumta.Ohri është qytet atraktiv,
është qytet muze, qytet i kulturës dhe artit ortodoks, qytet i kulturës dhe religjionit
ortodoks, qytet me ajrin më të pastër, me florë dhe faunë të begatshme, është një nga
vendbanimet më të vjetra në Europën Juglindore i cili është nën mbrojtjen e Uneskos,
ka universitetin më të vjetër në Gadishullin Ballkanik.Në të ndodhen mbi 30 kisha dhe
manastire, kurse më i vjetri është Shën Pantelemoni, qytet i hershëm me bazilikë të
hershme orthodokse, ikona, shkrime etj.Ohri karakterizohet me arkitekturë të posaçme,
me stil të veçantë të ndërtimit të objekteve nga e kaluara, qytet me kodrina.
Në të ndodhet kalaja e Samoilit, amfiteatri antik, hotele, kampe etj.
Referenca
J. Veki], Investiciite kako osnoven faktor za razvoj na turizmot, Zbornik na trudovi
odrepublickiot simpozium turizam i zastitan a zivotnata sredina, Skopje, 1976, 151-153.
Allmendinger P., Prior A., Reamaekers J.: Introduction to Planing Practice, NJilley,Chichester,
2000; Godfrey K., Clarke J.: The Tourism Development Handbook, Cassell, London, 2000.
Lepavcov.A.(1995) Kulturat parahistorike dhe korridoret e transportit në tokat e Maqedonisë,
Shkup.
Faulkner.B.Moscardo.G.Laws.E (2000) Tourisem in dhe 21st, centry.
Budinski.M (1998): Burimet natyroresi një ndër përcaktuesit kryesorënë përcaktimin e regjionit
optimal për zhvillimin e turizmit. Mbledhja e punimeve në takimin shkencor ndërkombëtar
‘’Perspektivat dhe përmisimet e planifikimit dhe rregulllimit të hapsirës” Ohër: Ministria e
Zhvillimit Urban, Ndërtimi dhe Mbrojtjes së Mjedisit
Kanali 1. Kanalet e shpërndarjes direkte nuk përmbajnë nivel ndërmjetësues por përbëhen
nga një prodhues që shet direkt te konsumatorët
rIzvor: Križman Pavlović, D. Marketing turističke destinacĳe, 2008., str. 156
Dimovski.A (1968): Karakteristikat biografike dhe ekonomike të Luginës së Shkupit.Vit.
te.FSHMN.
Daskalovski.A. (1999): Zhvillimi demografik i popullsise rurale në Luginën e Shkupit.
Përmbledhja vjetore në FSHMN
Gerasimovski.D. (2002). Zhvillimi i karakteristikave bashkohore të turizmit në Republikën e
Maqedonisë. punim. Shkup.FSHMN.fq.64
Wourld tourisem organization.E-bussines for tourisem, WTO, Madrid, 2001.
Wourld tourisem organization (2001).Tourisem in the last Developed Countries, WTO, UN,
Brusells.
Z.Zimeri,Pikat kufitare dhe turizmi,Lib.77-89,Shkup 2008.
Z.Zimeri,Turizmi transitor dhe ndërkufitar,Lib.267-275,Shkup 2016.

81

ISSN 2410-759X
Acces online at www.iipccl.org

Balkan Journal of Interdisciplinary Research
IIPCCL Publishing, Graz-Austria

Vol. 5 No.3
January, 2020

Analizë e shkurtër e abuzimit me pozitën dominuese
Vendimi i GJED Nr. T-328/03 O2 (Germany) GmbH & Co. OHG v
Commission dhe Vendimi i GJED Nr. C-550/07 – Akzo Chemicals and Akcros
Chemicals vs. Commission
Prof. assoc. Dr. PhD (Uni Graz) Mag. Iur (Uni Graz) Endri Papajorgji
dekan i Fakultetit të Drejtësisë i TBU (Tirana Business University)
MSc Greta Alikaj
Ministria e Turizmit, dhe Mjedisit
Abstrakt
Sipas nenit 101 pika 1 TFEU, një marrëveshje shkel këtë rregull, në rast se një rradhë
elementësh të tĳ do të plotësohen: në rradhë të parë duhet të bëhet fjalë për një formë sjelljeje
të caktuar, e cila prek 2 shoqëri tregtare të ndryshme. Përveç kësaj duhet të përcaktohet, nëse
këto shoqëri tregtare kanë rënë në marreveshje ose kanë një sjellje të koordinuar me njëra tjetrën. Kjo sjellje e koordinuar duhet të ketë një efekt të ndjeshëm në tregtinë ndërshtetërore
si dhe në vetë konkurrencën. Këto sjellje janë të ndaluara, nëse kanë për qëllim kufizimin e
konkurrencës. Në rast se doktrina e kufizimeve ndihmëse (doctrine of ancillary restraints)
është e përdorshme, atëherë kjo marrëveshje nuk bie në fushën e zbatimit të nenit 101 pika 1
TFEU. Në kuadër të këtĳ neni kaq të rëndësishëm për konkurrencën, duhet patur gjithashtu
parasysh se përcaktimi i procedurave dhe praktikave të cilat kufizojnë konkurrencën nuk është
i lehtë për t’u gjykuar. Një marrëveshje përmban elementë të cilat në të njëjtën kohë mund të
përfshĳnë dhe kufizojnë konkurrencën. Kur rregullat e konkurrencës u përfshinë në Traktatin
e BE-së, ato kishin si qëllim të mos ndanin tregun e përbashkët të BE-së dhe të promovonin
konkurrencën jashtë kufijve kombëtarë. Në ditët e sotme, nevoja e rregullave të konkurrencës
së BE-së nënkupton një mjet për të siguruar mirëqënien ekonomike dhe rregullat e BE-së në
këtë fushë sa ekonomike dhe juridike. Qëllimi kryesor i këtĳ artikulli është analiza e nenit 101
TFEU bazuar në dy vendime aktuale të GJED.
Fjalё kyce: zhvillim, ekonomi, e drejta, Shqipёri, Proces, GJED, TFEU.

Hyrje
Në prill të 2008, Komisioni publikoi një libër të bardhë mbi paditë e dëmshpërblimit
për shkak të shkeljes së të drejtës së konkurrencës së BE-së, që ka për qëllim të
ndihmojë personat fizikë në zbatimin e së drejtës private të Kartelit të BE-së. Paditë
e dëmshpërblimit duhet të ngrihen, për të marrë nga sipërmarrjet një dëmshpërblim
për dëmet e shkaktuara, të cilat janë shkaktuar si pasojë e shkeljes së Kartelit të BE-së.
E ardhmja do të tregojë nëse libri i bardhë do të transformohet në një draft konkret
Direktivash dhe Rregullorjash.
Përveç zbatimit të së drejtës së Kartelit të BE-së nëpërmjet Komisionit si dhe
nëpërmjet organeve të konkurrencës kombëtare, zbatimi i të drejtës së kartelit të BEsë, nëpërmjet padive të dëmshpërblimit sipas mendimit të Komisionit është një hap i
rëndësishëm për një efektivitet më të madh të së drejtës së Kartelit të BE-së.
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Vendimi i GJED Nr. T-328/03 O2 (Germany) GmbH & Co. OHG v Commission
Në çështjen O2 (Germany) GmbH & Co. OHG v Commission1 bëhet fjalë për një
marrëveshje roaming mes firmës O2 dhe T-Mobile, e cila ishte formuluar për të
ndihmuar O2 që të sigurojë një hyrje në tregun gjerman, ndërkohë që po ndërtonte
edhe tregun e saj. Komisioni në këtë çështje gjeti se, kjo kufizonte konkurrencën në
nivelin e përpunimit dhe shitjen e plotë, por kur u kontrollua marrëveshja sipas nenit
101 pika 3 TFEU, gjeti se marrëveshja mund të përmirësonte dhe rriste konkurrencën
në tregjet relevante. Kjo përjashton marrëveshjen, por për një periudhë më të
shkurtër se ajo që palët kanë përcaktuar fillimisht, kështu që ata kërkonin (dhe fituan)
anulimin e vendimit të Komisionit. Domethënia e këtĳ vendimi është standarti ligjor
i vendosur nga GJED.
Marrëveshja mes O2 dhe T-Mobile u nënshkrua me 2002 për ndarjen e infrastrukturës
3G dhe për marrëveshjen e roaming në networket e tyre 3G në Gjermani. Komisioni,
në hetimin e tĳ gjeti se marrëvshja nuk kufizon konkurrencën, por argumentoi se
roaming kombëtar kufizon konkurrencën e telefonisë mobile në kuadër të qëllimit dhe
shpejtësisë së mbulimit të tregut, çmimeve, cilësisë së networkut dhe të dhënave të
transmetimit. Këto efekte ishin më serioze në zona ku ka mundësi të mira ekonomike,
sidomos në zonat urbane.
Komisioni, për këtë arsye, përcaktoi se marrëveshjet roaming prekeshin nga neni
101 TFEU. Sidoqoftë, Komisioni konsideroi se benefitet e marrëveshjes në hyrjen
në treg çojnë në shërbime më të mira dhe të shpejta 3G dhe rrisin konkurrencën
në Gjermani dhe kjo nënkupton se kriteret për përjashtim, sipas nenit 101 pika 3
TFEU, janë shumë të kënaqshme. Si rezultat i roaming në zonat urbane, Komisioni
konsideroi se marrëveshja mund të përjashtohej nga neni 101 TFEU për një periudhë
të shkurtër derisa O2 të ndërtonte networkun e tĳ. Ky përjashtim duhet të bëhej në
qytete të veçanta dhe në rajone që mbulojnë rreth 50 % të popullsisë nga fundi i 2008ës. Roaming në zonat rurale (i cili do të lejonte O2 të konkurronte si një operator
kombëtar) do të përfundonte më 2008.
O2 kundërshtoi këtë vendim të Komisionit para Gjykatës Europiane të Shkallës së
Parë, duke argumentuar se nuk ekzisotnte një kufizim i konkurrencës, sipas nenit
101 pika 1 TFEU dhe se analiza e Komisionit e efekteve aktuale të marrëveshjes ishte
prishur.
Gjykata Europiane e Shkallës së Parë përcaktoi se Komisioni, kishte kryer analiza të
pamjaftueshme në dhënien e një përjashtimi në lidhje me marrëveshjet kombëtare në
tregun gjerman për telefoninë mobile 3G, në zbatimin e nenit 101 pika 1 TFEU për
këto marrëveshje.
Sipas Gjykates Europiane të Shkallës së Parë, Komisioni nuk kishte bërë një punë të
mirë në kuadër të përcaktimit të evidencës specifike të marrëveshjes. Në fakt, Gjykata
Europiane e Shkallës së Parë ra dakord se varësia e O2 nga T-Mobile ishte temporare
dhe jo permanente dhe do të zvogëlohej me kalimin e kohës dhe se argumentimi i
Komisionit ishte i bazuar nga të dhëna të përgjithshme. Komisioni kishte dështuar
gjithashtu të vërtetonte se varësia e çmimit mes palëve, kufizonte lirinë e O2 për të
përcaktuar çmimet në treg.
1

Case T-328/03 O2 (Germany) GmbH & Co. OHG v Commission [2006] ECR II-1231.
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Vendimi i marre në O2 (Gjermani) GmbH & Co OHG vs Komisionit të Komuniteteve
Europiane (Çështja T-328/03), rezultoi në anulimin e vendimit të Komisionit që
argumentoi se marrëveshjet e tilla përfshihen nga neni 101 pika 1 TFEU.
Vendimi i GJED Nr. C-550/07 – Akzo Chemicals and Akcros Chemicals vs.
Commission
Çështja Akzo Nobel ka të bëjë me një kontroll të kryer në vitin 2003 nga Komisioni,
i ndihmuar nga zyrtarët e Zyrës së Fair Trading, në selinë e AKZO NOBEL-së në
Britani të Madhe. Gjatë hetimeve, pati paqartesi nëse disa e-maila dhe dokumente të
ngjashme të shkëmbyera mes një zyrtari të lartë te Akzo Nobel dhe një avokati ishin
mbuluar nga privilegji ligjor.
Në lidhje me shkaqet e apelit, GJED argumentoi testin për privilegjin e profesionit
ligjor profesional të Komisionit, gjatë hetimet të ligjit të konkurrencës, siç përcaktohet
në AM & S v Commission. GJED vendosi se avokati i brendshëm i firmës, pavarësisht
regjistrimit të tĳ si avokat para ligjit, nuk gëzon të njëjtën shkallë të pavarësisë ndaj
klientit të tĳ si një avokat i jashtëm. Marrëdhënia e punës e një avokati të brendshëm
ndikon në aftësinë e tĳ për të ushtruar pavarësi profesionale dhe nuk lejon atë që të
injorojë strategjitë tregtare të ndjekura nga punëdhënësi i tĳ. Prandaj, komunikimet e
shkruara, që shkëmbehen me një avokat të jashtëm, dhe i cili nuk është punëmarrës tek
klienti i tĳ me një kontratë pune, përfiton nga mbrojtja e privilegjit ligjor profesional.
Në dritën e kësaj, GJED konsideroi se trajtimi i ndryshëm i avokatëve të brendshëm
dhe të jashtëm nuk shkel parimet e BE-së të trajtimit të barabartë.
GJED hodhi poshtë argumentin se situata ligjore kishte ndryshuar që nga vendimi
AM & S vs Komision në vitin 1982. GJED parashikoi se një numër i madh i shteteve
anëtare të BE-së nuk përfshin korrespondencën me avokatët e brendshëm nga
mbrojtja e privilegjit ligjor profesional. Evolucioni i ligjit të konkurrencës të BE-së në
bazë të Rregullores 1/2003 (4) nuk e kishte sugjeruar trajtimin e njëjtë të avokatëve
të pavarur (të jashtëm) dhe të brendshëm (të inkorporuar në firmë), në kuadër të
privilegjit ligjor profesional që si parim nuk është pjesë e rregullores.
GJED hodhi poshtë argumentin se mbrojtja e të drejtave të sekretit profesional të
sipërmarrjeve do të ulej në rastet kur një avokat i brendshëm, nuk mbrohet nga
privilegji ligjor profesional. Ajo u shpreh se individët që marrin këshillim ligjor
duhet të pranojnë kufizimet dhe kushtet e aplikueshme për profesionin ligjor.
GJED parashikoi gjithashtu se vendimi i Gjykatës së shkallës së parë nuk ka shkelur
parimet e BE-së të sigurisë ligjore, atë të autonomisë proceduriale kombëtare dhe
kompetencave.
Konkluzione
E drejta e konkurrencës dhe e kartelit2 është A-ja dhe Zh-ja e një sistemi ekonomik
modern tregu. Ndërkohë që në SHBA, e drejta e konkurrences ekziston dhe njihet si
terminologji dhe është pjesë e legjislacionit që prej 1890 (Ligji Sherman), në Europë,
ajo është bërë pjesë e traktateve themeluese të BE-së që prej vitit 1957 me Traktatin e
2

Karteli dhe Konkurrenca janë përkufizuar në mënyra të ndryshme në literaturën ndërkombëtare.
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Romës. Sdq, në atë kohë, “kultura e konkurrencës” duhet të lindte në shtetet anëtare të
BE-së, të cilat tradicionalisht favorizonin marrëveshjet e kartelit, ndihmën shtetërore
dhe promovimin e produkteve kombëtare. Madje disa shtete anëtare të BE-së e kanë
përfshirë të drejtën e konkurrencës në legjislacionin e tyre në fillim të viteve 90-të.3
Për herë të parë kur u vendosën disa rregulla konkurrence në tregun e qymyrit dhe
celikut nga nenet 65 dhe 66 të Traktatit të Romës, ato përbënin terminologji të re për
shtetet anëtare. Një marrëveshje bie nën fushën e zbatimit të ndalimit të Kartelit sipas
nenit 101 pika 1 TFEU, në rast se plotësohen të gjithë elementët e tĳ. Gjithashtu në
jurisprudencën e GJED dhe Gjykatës së Shkallës së Parë Europiane, në vendimet,
Udhëzimet dhe Direktivat e Komisionit u përpunuan kritere të tjera, të cilat duhen
plotësuar, për të përcaktuar një shkelje të nenit 101 pika 1 TFEU.
Shqipëria është munduar gjatë këtyre 24 viteve demokraci, të zbatojë parimet bazë të
ekonomisë së tregut dhe së bashku me të dhe Traktatin e Lisbonës, Rregulloret dhe
Direktivat e BE-së në kuadër të konkurrencës si dhe mbi të gjitha jurisprudencen e
GJED. Në themel të këtĳ artikulli qëndron jurisprudenca e GJED. Ajo është shoqëruar
një komentar të nenit 101 TFEU si dhe Rregullores së kontrollit të Përqëndrimeve të
shoqërive tregtare Nr. 139/2004 të Këshillit të BE-së. Ky artikull tregoi se interesat
e shoqërive tregtare në BE janë të lidhura ngushtë me shmangjen e zbatimit të
konkurrencës bazuar në TFEU, por nga ana tjetër Komisioni i BE punon për të ruajtur
pushtetin e Traktatit të Lisbonës duke synuar ruajtjen dhe përmirësimin e tregut të
përbashkët.
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