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NJË VËSHTRIM MBI KRIJIMTARINË LETRARE TË 
ILO MITKË QAFËZEZIT 

 
PROF. AS. DR. JONELA SPAHO 

Fakulteteti i Edukimit dhe Filologjisë 
Universiteti, “Fan S. Noli” Korçë 

jspaho@gmail.com 
 
Abstrakt: Ilo Mitkë Qafëzezi është një personalitet i çmuar i kulturës 
shqiptare, i cili ka dhënë kontributin e tij të vyer në disa fusha të rëndësishme 
të kësaj kulture, sidomos ato që kanë të bëjnë me identitetin kombëtar.Vepra 
e tij e botuar, por edhe dorëshkrimet që presin dritën e studimit dhe botimit 
të tyre, janë të një rëndësie të dorës së parë për historianët, gjuhëtarët, 
shkrimtarët, por edhe më gjerë dhe paraqet interes për të hedhur dritë mbi 
aspekte ende të pastudiuara sa duhet të historisë dhe kulturës kombëtare.  
Ky punim hedh një vështrim të përmbledhur mbi krijimtarinë e Ilo Mitkë 
Qafëzezit si komedian, mbledhës, por edhe krijues i anekdodave popullore e 
shkrimtar për fëmijë. Kjo krijimtari ka rolin dhe meritën e vet në kuadrin e 
zhvillimeve të letërisë shqipe, sidomos të kohës kur i përkasin, pasi rezultojnë 
si ndër të parat vepra të zhanrit në të cilin janë shkruar. Megjithëse e pakët 
kjo krijimtari, si dhe pjesa tjetër që mbetet në dorëshkrim, duhet të studiohet 
e analizohet, për të përcaktuar drejt rolin e autorit në proceset e zhvillimit të 
letërsisë shqipe si dhe për ta pasuruar këtë letërsi me vepra që luajtën rolin 
e tyre të rëndësishëm dhe emancipues në kohën kur u shkruan 
 
Fjalë kyçe: kulturë, identitet, komedian, folklorist, shkrimtar, studiues 
 

A VIEW ON THE LITERARY CREATIVITY OF ILO MITKË 
QAFËZEZI 

 
Abstract: Ilo Mitkë Qafëzezi is an important personality of Albanian culture, 
who has given his important contribution in several important areas of this 
culture, especially those related to national identity. His published work, but 
also the manuscripts that look forward to the day of their study and 
publication, are of paramount importance to historians, linguists, writers, 
and beyond, and it is of interest to shed light on still unstudied aspects of 
national history and culture. 
This work gives a brief overview of the creativity of Ilo Mitkë Qafëzezi as a 
comedian, collector, but also creator of popular anecdotes, as well as a writer 
for children. This creativity has its role and merit in the context of the 
developments of Albanian literature, especially of the time when they belong, 

mailto:jspaho@gmail.com
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as they result as among the first works of the genre in which they are written. 
Although few, this creativity, as well as the rest that remains in the 
manuscript, should be studied and analyzed, to correctly define the role of the 
author in the development processes of Albanian literature and to enrich this 
literature with works that played their role. important and emancipatory at 
the time it was written. 
 
Keywords: culture, identity, comedian, folklorist, writer, studies 
 
Ilo Mitkë Qafëzezi është një personalitet i çmuar i kulturës shqiptare, i 
cili ka dhënë kontributin e tij të vyer në disa fusha të rëndësishme të 
kësaj kulture, sidomos ato që kanë të bëjnë me identitetin 
kombëtar.Vepra e tij e botuar, por edhe dorëshkrimet që presin ditën e 
studimit dhe botimit të tyre, janë të një rëndësie të dorës së parë për 
historianët, gjuhëtarët, shkrimtarët, por edhe më gjerë dhe paraqet 
interes për të hedhur dritë mbi aspekte ende të pastudiuara sa duhet të 
historisë dhe kulturës kombëtare.  
Lindi në Korçë, në vitin 1889, por prejardhja e familjes së tij ishte nga 
Qafëzezi i Kolonjës. Kur ishte 13 vjeç, shkoi në Rumani dhe më pas 
emigroi në Amerikë ku qëndroi deri në vitin 1924. Në Amerikë, ku 
krahas punës vazhdonte edhe shkollën, ra në kontakt për herë të parë 
me shkrime të ndryshme që flisnin për figura të njohura e luftëtarë 
trima të Shqipërisë. I tërhequr nga personaliteti kompleks i disa 
figurave historike, ai zgjodhi të përkthente në shqip “Historia e Ali 

Pashë Tepelenës” të Arvantinoit. Përkthimin e pasuroi dhe e ilustroi 
edhe me këngë popullore që këndoheshin për pashain famëmadh. 
Vazhdimisht lexonte, grumbullonte material, përkthente në shqip dhe 
botonte. Në një kohë shumë të shkurtër botoi “Historia e Napoleon 

Bonapartit”, “Qysh u gjend Amerika”, “Kurani shqip”, “Këndime” etj. 

Më pas, u kthye përfundimisht në Korçë dhe punoi si mësues e drejtor 
shkolle. Edhe puna e tij krijuese, tashmë, mori një drejtim tjetër, 
kryesisht, si punë e mirëfilltë gjurmuese e studimore për fakte e të 
dhëna me karakter historik e gjuhësor, sidomos për Korçën, 
Voskopojën, Vithkuqin, Beratin etj, që ishin qendra të zhvilluara në 
shekullin XVIII; si dhe për njerëzit e figurat e shquara të asaj kohe. 
Tani ai ishte i pajisur me një kulturë të gjerë, si njohës i disa gjuhë të 
huaja të Ballkanit dhe të Evropës dhe kishte përgatitjen e duhur për të 
vlerësuar dhe interpretuar veprat historike e gjuhësore të figurave të 
njohura të këtyre qendrave. I ndikuar, siç pohon edhe vetë, nga mësuesi 
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i tij i parë Nuçi Naçi, më pas nga rrethet patriotike të kolonive shqiptare 
të emigracionit që i mëkuan atdhedashurinë, si dhe i fymëzuar nga poeti 
ynë i madh Asdreni, ai iu përkushtua gjithë jetën studimeve të 
dokumenteve që evidentonin kulturën dhe identitetin shqiptar. Këto 
ndikime do të bëheshin faktorë të fuqishëm që ai t’ia dedikonte jetën 

leximit dhe mësimit duke shfletuar gazeta, revista e libra të ndryshëm, 
në mënyrë autodidakte si dhe të mblidhte e të grumbullonte gjithçka që 
i binte në dorë për Shqipërinë dhe për historinë e popullit 
shqiptar.Gjithashtu,ai kishte një pasion të jashtëzakonshëm për 
mbledhjen e krijimtarisë artistike popullore, këngët, tregimet, përrallat 
e legjendat dhe sidomos humori që shpalosej në to.  
Me një punë këmbëngulëse e sistematike, ai zbuloi në manastirin e 
Shën Pjetrit, në Vithkuq dhe në kishat e Voskopojës, një dorëshkrim të 
Theodhor Kavaliotit dhe një dorëshkrim shqip të Dhaskal Kostë 
Vithkuqarit. Po kështu, zbuloi edhe një kopje të botimit të parë të 
fjalorit katërgjuhësh të Dhanilit, botuar në Venedik, në vitin 1794. Në 
këto kisha ai zbuloi edhe abetaren e Naum Veqilharxhit të vitit 1844. 
Por puna e tij nuk u mjaftua me kaq. Këto zbulime e fakte të reja, 
shumica e tyre të panjohura deri atëherë, i bëri të ditura duke i botuar 
në organe të ndryshme të shtypit që dilnin në atë periudhë, si në Korçë, 
ashtu dhe në qytete të tjera. Ilo Mitkë Qafëzezi pati bashkëpunim të 
përhershëm me “Gazetën e Korçës”, “Hylli i dritës”, revistat “Leka”, 

“Minerva” etj. Ai botoi një sërë shkrimesh dhe qe i pari që solli fakte e 
botoi dokumente me shumë interes për zhvillimin ekonomik, politik e 
kulturor të trevës së Voskopojës, Korçës, Vithkuqit, Beratit etj, si dhe 
shkaqet që çuan në prishjen e shkatërrimin e tyre.Ilo Mitkë Qafëzezin 
në punën e tij e kanë tërhequr tepër edhe traditat, zakonet e vjetra, bile 
edhe lodrat e fëmijëve të vegjël. Studimi i tij “Zhvillimi i lodrave të 

kalamanit shqiptar” u përdor nga profesori rumun Theodhor Kapidani 

në veprën e tij “Lodrat me ashikë tek fëmijët e Ballkanit”.  
Ilo Mitkë Qafëzezi, si njohës i thellë i historisë së Voskopojës dhe i 
jetës e veprave të Theodhor Kavaliotit, ishte i pari që shkroi një 
monografi me vlerë për të. Kjo monografi që titullohet “Protopapa 

Theodhor Nastas Kavalioti Voskopojari, Shkollarku i Akademisë së Re 
të Voskopojës”, është një sintezë e 15 artikujve dhe studimeve speciale 

botuar nga autori gjatë periudhës 1934-1943, në revistat kulturore 
“Jeta”, “Minerva”etj. Po kështu, dorëshkrim i pabotuar ka mbetur edhe 
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një monografi e gjatë për Korçën.(Bitraku A, I.M.Qafëzezi një thesar 
ende i pazbuluar i kultures, 2011) 
Siç shihet, Ilo Mitkë Qafëzezi, megjithëse autodidakt, ka bërë një punë 
të madhe e voluminoze, duke sjellë një kontribut të shquar në mjaft 
fusha të veprimtarisë letrare e shkencore. Ai ishte i pajisur me një 
kulturë të gjerë dhe biblioteka e tij ishte shumë e pasur. Më 1946, ai 
humbi krejtësisht dritën e syve nga një sëmundje e gjatë dhe e rëndë. 
Megjithatë, vullneti e këmbëngulja e tij ishin për t`u admiruar. Ilo 
Mitkë Qafëzezi vdiq në Korçë, në vitin 1964, duke lënë pas emrin e 
mirë dhe shumë botime në fushën e letërsisë dhe kulturës sonë 
kombëtare. 
Në kompleksitetin e personalitetit kulturor të I.M.Qafëzezit, nuk mund 
të anashkalohet një aspekt i rëndësishëm siç është krijimtaria letrare 
artistike, që na servir vepra e tij. Parë dhe studiuar në këtë aspekt, 
krijimi artistik i tij rrok tri aspekte: atë të komediografit, të folkloristit 
dhe të shkrimtarit për fëmijë.  
Vështruar përmes këtyre aspekteve, I.M.Qafëzezi meriton vëmendjen 
e studimeve letrare në këto lloje, aq pak të lëvruara në kohën kur ai i 
shkroi. Nisur nga konteksti kohor i tanishëm, kjo krijimtari nuk ofron 
sasi dhe ka pika të diskutueshme. Nisur nga klima kulturore dhe letrare 
e kohës kur u shkruan dhe u botuan, ato sjellin një ndihmesë jo pak të 
konsiderueshme. Pa pretendimin e një studimi të thelluar kritiko-letrar, 
ky shkrim rreket të krijojë imazhin e profilit letrar të I.M.Qafëzezit dhe 
rëndësinë e pozicionit që zë vepra e tij, sipas zhanrit të lëvruar në 
historinë e letërsisë shqipe. Kështu, nëse i  referohemi krijimtarisë 
letrare të tij, padyshim që së pari do të ndalemi te komediografi, më pas 
te folkloristi dhe së fundi te shkrimtari për fëmijë.E cilësojmë së pari si 
komediograf duke iu referuar veprës më të rëndësishme letrare, jo 
vetëm për materialin që sjell, por dhe për lëvrimin e një prej gjinive aq 
të rralla, por shumë të mirëpritura dhe të dëshiruara nga publiku i kohës 
dhe skenat e teatrove amatore “Dhaskal Gjoka, apo shkolla korçare e 

qëmoçme”, botuar në Korçë,  në vitin 1936, me një kushtim tepër 

prekës në ballinë të saj: “I kushtohet hijes së adhuruar të mësonjësit 

t’em të ndjermë, që më frymëzoi shumë dashuri për shqipe dhe për 

Shqipëri” (Qafëzezi, I., Dhaskal Gjoka, Korçë, 1936). Kjo komedi, në 
kontekstin kohor dhe letrar, i përket gjysmës së dytë të shekullit XX 
dhe fazës së dytë të zhvillimit të komedisë tek ne. Komedia, si një lloj 
relativisht i vështirë i gjinisë dramatike në letërsinë tonë të traditës, ka 
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njohur një zhvillim të vonët dhe të pakët në sasi. Nëse i referohemi 
zhvillimit të komedisë në letërsinë tonë, fillesat e saj i gjejmë në 
periudhën e fundit të Rilindjes. Zhvillimi i dramaturgjisë gjatë kësaj 
periudhe dha frytet e veta dhe në llojin komik. Prof. Kudret Velça, në 
studimin e tij për historinë e teatrit shqiptar të viteve1912-1939, vë në 
dukje mbizotërimin e komedisë.( Velça, K., Historia e teatrit shqiptar 
I, Tiranë, 1984, f. 118.110). Ky fakt do të shpjegohej me disa përparësi 
që ka ky lloj i gjinisë dramatike. Në fakt, komedia ështe cilësuar si 
kompensim filozofik, po aq sa dhe psikologjik. Sa herë që ne bëhemi 
të ndërgjegjshëm, se kjo nuk është bota më e mirë e mundshme, na 
duhet ndihma e komedianeve për të përballuar “defektet” e 

pakapërcyeshme të realitetit. Vizioni i lartë komik i jetës është humori, 
një arritje kjo e njeriut si qenie njerëzore, Meredit këtë kishte parasysh 
kur thoshte se komedia është civilizuesi ynë përfundimtar. (Meredith, 
G., An essay on comedy, Nju-Jork, 1956, f. 47.) 
Fillimet e saj i gjejmë në fazën e fundit të letërsisë së Rilindjes me dy 
komedi të mirënjohura të Çajupit dhe një komedi të Gramenos, të cilat 
u krijuan në kohën kur në jetën e trazuar shqiptare, krahas problemeve 
politike u bënë evidente dhe problemet shoqërore. Këto komedi krijuan 
një traditë, e cila u zhvillua më pas në periudhën e viteve 1912-1939, 
përmes dy fazave. 
Faza e dytë e zhvillimit të komedisë në këtë periudhë, në të cilën 
përfshihet dhe vepra në fjalë, u prir më tepër, pohojnë studiuesit, drejt 
efektit argëtues të zhanrit, më shumë sesa u mundua të ngrinte 
probleme. Por, është i vërtetë fakti, që krahas ndonjë komedie 
zbavitëse, siç ishin ato të Aleko Vançit apo Dhori Kotit, pati dhe 
komedi që prekën probleme të rëndësishme. “Dhaskal Gjoka” është 

pikërisht një komedi e tillë, e cila përpos elementëve ekspresivë të 
humorit dhe të së qeshurës, ka dhe karakter të theksuar pedagogjiko-
didaktik, që shtron një problem të rëndësishëm siç është ai i përdorimit 
të metodave të vjetra pedagogjike në shkollën fillore. Kjo komedi, 
përmes humorit që varion nga një ironi e hollë në satirë dhe sarkazmë, 
duke arritur dhe në grotesk, trajton dhe probleme të tjera që kanë të 
bëjnë me domosdoshmërinë e mësimit të gjuhës shqipe, përveç asaj 
greke, me afirmimin e idealeve atdhetare e deri në problemet që kanë 
të bëjnë më çështjet e etikës dhe moralit. Gama informative e 
komedisë, në këtë aspekt meriton vëmendje.  
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Autori e pohon këtë në parathënien e veprës: “Mundem të them se këto 

pjesëra sjellin ca më tepër dobi se librat edhe sesa konferencat. Pjesa 
theatrore dramatike, veçanërisht komedia është hem e këndëshme, hem 
instruktive, si për ata me gramë si për ata që nuk kanë dituri.”, 
(Qafëzezi I. , Dhaskal Gjoka, Korçë,1936), pohim ky që dëshmon 
qëllimin e një vepre të shkruar për të gjithë dhe të receptueshme 
gjerësisht. Për të realizuar një komedi të tillë, autori është përpjekur të 
fokusohet tek karakteri komik, i cili është ndërtuar përmes 
kontradiktave dhe situatave komike, gjatë të cilave veprimet dhe 
arsyetimet e dhaskalit spikasin thelbin grotesk të tij. Lëvrimi i 
komedisë, si lloj i gjinisë dramatike, është shprehje e zhvillimit dhe 
emancipimit shoqëror, e forcimit të vetëdijes kritike të një shoqërie që 
synon të integrohet në proceset moderne të jetës së saj. Dihet se 
zhvillimi i komedisë, sidomos karakteri kritik i saj, fshikullues ndaj 
dukurive negative të shoqërisë, mund të bëhet kur ekzison një farë lirie 
e mendimit kritik. Aristoteli te vepra e tij “Poetika”, shkruan se 

komedia është imitimi i çdo gjëje më të keqe nga ç’është në realitet dhe 

imiton ato vese që janë qesharake. Sipas tij, nëse tragjedia synon të 
pasqyrojë njerëzit më të mirë se ç’janë në të vërtetë, komedia i 

pasqyron njerëzit jo në tërë format, por vetëm në formën e tyre 
qesharake. (Aristoteli, Poetika, Tiranë, 2004, f. 20).  
Dukuritë komike lindin prej shkaqeve të ndryshme. Disa dukuri të 
vjetëruara që përpiqen të paraqiten si bashkëkohore janë, shpesh, shkak 
primar i komikes. Por, komikja lind dhe kur përfaqësues të shtresave të 
caktuara shoqërore mendojnë se luajnë një rol të rëndësishëm shoqëror, 
ndërkohë që roli i tyre është regresiv dhe qesharak. Këta individë që 
ndjekin automatikisht fatin e tyre, pa menduar për lidhjet me të tjerët 
janë shpesh burimi i komizmit. I tillë është dhe dhaskal Gjoka, i cili 
mendon se e drejta e tij për të dhënë mësim është e pazëvendësueshme 
dhe roli i tij është i pamohueshëm, ndërkohë që misioni i tij, në fakt, ka 
marrë fund dhe metodave të tij u ka kaluar koha. I ndërtuar përmes 
kësaj kontradikte, midis metodave të tij të vjetëruara pedagogjike dhe 
fanatizmit me të cilin i mbron, ky karakter është i realizuar plotësisht 
brenda kuadrit komik, nëpërmjet kombinimit të së qeshurës, por dhe 
keqardhjes për fatin e dhaskal Gjokës.  
Aristofani thotë se heroi tragjik nuk mund të jetë dhe i korruptuar, ose 
dhe thjesht një viktimë e fatit të keq, ndërsa komedia kënaqet të ketë të 
bëjë me ata që janë viktima të fatit të keq, së bashku me ata që janë të 
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korruptuar e plot vese dhe i paraqet ata me anë të satirës dhe groteskut. 
Dhaskal Gjoka është tipi i mësuesit pedant e i dhunshëm, i cili në 
mënyrë strikte aplikon metoda të vjetëruara e kthehet në një bunker 
përballë sugjerimeve për të ndryshuar. Ai vetëdemaskohet duke 
gjeneruar komizëm, nëpërmjet të menduarit dhe të vepruarit në situata 
të veçanta, siç janë ato të etiketimit vulgar të nxënësve për fjalët e 
shqiptuara gabim, ndëshkimet viktoriane të fëmijve, mënyrat sesi 
kërkon të përfitojë materialisht prej prindërve që dërgojnë fëmijët në 
shkollë, mënyrës qesharake se si reagon ndaj thashethemeve që 
qarkullojnë rreth tij, etj. 
Karakterin komik autori e realizon gjithashtu nëpërmjet alogjizmit. 
Gjatë gjithë zhvillimit të komedisë vërehet aktivizimi i alogjizmit, si 
një mjet i fuqishëm stilistik për të thelluar kontradiktën komike, duke 
zbuluar nëpërmjet tij shterpësinë mendore të personazhit, çka vë në 
lëvizje mekanizmin komik të situatave. Kështu, dhaskal Gjoka është 
alogjik në gjithë konceptimin e sistemit të tij pedagogjik, të cilin e 
mbështet në parimin se “druri është derë e paradhisit” dhe se nëpërmjet 

tij mund të “shërojë veset”. Alogjizmi me të cilin ai mbështet teorinë e 

tij të vlerave, e kthen atë në një karikaturë groteske e të zvetënuar, që 
nuk merr fare parasysh dëshirat dhe shpalosjen e lirë të lirisë së fëmijës, 
çka Rusoi e kishte propoganduar me forcë një shekull më parë. Kulmin 
alogjizmi i tij e arrin kur kërkon të disiplinojë në mënyrë strikte dhe 
nevojat fiziologjike të fëmijëve. Sistemi i tij pedagogjik del si një farsë 
qesharake kur protoskolli i tij 13- vjeçar i thotë: “Nga të gjitha këto që 

këndoj as fare nuk marr vesh. Mua më k’ënda të rynj brenda  në këto 

fjalë të perëndisë. Të këndosh dhe gjë të mos kuptosh, gramë i thonë 
kësaj? Katran me bojë.” (Qafëzezi I. , Dhaskal Gjoka, Korçë, 1936), 
Ndërsa përgjigjja alogjike dhe qesharake e dhaskalit, tipizon 
përfundimisht karakterin komik të tij:“Dale morre Nuçi biro.Ti dashke 

të rynç brenda e të dish dhe ato që nuk i dinë dot vetë 
priftërinjtë!.(Qafëzezi, I., Dhaskal Gjoka, Korçë, 1936), Ja pra, ky 
është kulmi grotesk i dhaskal Gjokës, i cili nuk ka ideale etike dhe 
pedagogjike dhe mbron me forcë të drejtat e tij. 
Në këtë mënyrë, realizimi i unitetit mes karakterit dhe veprimit na çon 
natyrshëm drej thelbit të tij. Nisur nga sa theksuam, subjekti i komedisë 
nuk karakterizohet nga një veprim i gjatë dhe ndeshje personazhesh, 
por për ta bërë veprën interesante autori rrit komizmin gradualisht, 
komizëm i cili arrin kulmin në fund të komedisë, kur interesat e 
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dhaskalit vihen në diskutim. Autori di ta vërë situatën në funksion të 
realizimit të karakterit komik, në mënyrë të natyrshme dhe spontane, 
sepse kjo është dhe natyra e komedisë, e cila ndryshe nga tragjedia s’ka 

nevojë ta ruajë veten me anë të ndonjë logjike të pashmangshme, apo 
me anë të rregullave akademikë. Ajo i bën artistike të gjitha rastet që 
propabiliteti tragjik mundohet t’i mënjanojë. Kjo na lejon të 

shpjegojmë dhe justifikojmë shumë aspekte të kësaj komedie, e cila po 
t`u referoheshim kërkesave specifike të zhanrit, do të linte shumë për 
të dëshiruar. 
Duke qenë se subjektet e veprave komike mund të jenë të ngjashme me 
materialin që nxjerr jeta, dalim në përfundimin se autori është 
përpjekur të zgjedhë një subjekt, që edhe pse për kohën kur u shkrua 
nuk ishte shumë aktual, prapë sjellë skena jetësore që janë të lidhura 
drejtpërdrejt me mentalitetet e jetesës, sidomos në qytetin e Korçës. 
Ajo paraqet skena të këndshme që të bëjnë të shkrihesh gazit, por të 
vënë dhe në mendime, sepse reminishenca të dhaskal Gjokës mund t’i 

gjesh në çdo kohë, sepse në komedi ne qeshim me vesin, por dhe 
frikësohemi me dyshimet tona për gjëra që ndoshta s’do të ndodhin 

kurrë. Në këtë mënyrë komedia si shenjë e zhvillimit dhe emancipimit 
shoqëror realizon atë “katharsis” aq të rëndësishëm, që e bën atë të 
receptueshme dhe të pëlqyeshme, ashtu siç u bë dhe komedia në fjalë. 
Interes paraqesin në komedi dhe personazhet e tjerë, dy prej të cilëve 
janë dhe personazhe historike: Naum Veqilharxhi dhe Kostë Mitkua. 
Ata, përpos rolit që luajnë në zhvillimin e subjektit dhe organizimin e 
dialogëve, janë dhe zëdhënës të ideve të autorit në lidhje me shtjellimin 
e pikëpamjeve të tij pedagogjike dhe patriotike.  
Për sa i përket mënyrës së ndërtimit, ashtu si dhe komeditë e tjera të 
periudhës dhe tek kjo vepër vërehet ndikimi i komedisë klasiciste, me 
respektimin e njësisë së kohës, vendit dhe veprimit, trajtimit të 
problemeve etike, madje ndikimi vërehet dhe në mënyrën e ndërtimit 
të ndonjë personazhi.Të bën përshtypje, veçanërish, përshkrimi i saktë 
i veshjes dhe ambientit, çka thekson dëshirën dhe qëllimin e autorit për 
receptimin e saj nëpërmjet skenës. 
Pa lënë mënjëanë këtë kontribut të autorit në fushën e komedisë dhe 
duke iu referuar përsëri  sferës së satirës dhe humorit, nuk mund të mos 
vlerësojmë dhe përmbledhjen me tregime në vargje  “Rrësku arbëror: 

(Hazna Shqipëtare): tregonjëza popullore satirike per të mëkur së 
qeshuri ndër vjersha”, i cili u shkrua me alfabetin e Stambollit dhe u 
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botua për herë të parë në Selanik në vitin 1910 dhe më pas u botua 
përsëri në Korçë,  në vitin 1924. Ishte vetëm 16 vjeç kur botoi në 
Rumani “Anekdota shqiptare”, që nuk kaluan pa rënë në sy të mjaft 
lexuesve e studiuesve. Edhe kur ishte në Amerikë, megjithëse punëtor 
fabrike, nuk reshti së mbledhuri material folklorik nga goja e popullit, 
e shqiptarëve që punonin e jetonin atje.  
Në këtë vëllim, autori me një humor të hollë, përpunoi në vargje 
rrëfenjëzat e bukura të mbledhura me kujdes nga goja e popullit. Aty 
ironizohen, vihen në lojë e fshikullohen kadilerët, pashallarët, bejlerët, 
hoxhallarët e priftërinjtë që gënjenin e mashtronin popullin. 
Gaetano Pettrota thekson se kjo figuron si e vetmja vepër anektodash 
satirike shqip në historinë e letërsisë sonë.(Petrota, G., Popolo lingua e 
letteratura albaneze, Palermo,1931.) 
Në historinë e folkloristikës shqiptare shpesh është përmendur puna 
kolosale e Mitkos, Jubanit, Dines etj., në mbledhjen e folklorit, por 
tepër rrallë është përmendur emri i I.M.Qafëzezit, i cili jo vetëm 
mblodhi dhe grumbulloi, por dhe përshtati në vargje rreth 73 anekdota 
satirike, të mbledhura nga goja e “llauzit shqiptar”. E veçanta e kësaj 

përmbledhjeje qëndron në faktin se I. M. Qafëzezi ishte vetëm 15 vjeç 
kur i mblodhi e i përpunoi dhe 19 vjeç kur i botoi. Siç e thamë, janë 
rreth 73 anekdota satirike në vargje të metrave e gjatësive të ndryshme, 
gjithmonë të rimuara sipas skemës AA BB ose ABAB, ndërsa vargjet 
variojnë që nga 8-rrokëshi i poezisë popullore e deri te 16-rrokëshi. 
Anekdotat shquhen për larmi tematike dhe siç i klasifikon vetë autori, 
në një shkrim polemizues në “Gazetën e Korçës”, gjysma e tyre merren 

me veset dhe gabimet e njerëzve të pasur, në hirearkinë e të cilëve 
përfshihen mbretër, vezirë, pashallarë, gjykatës, priftërinj dhe 
hoxhallarë, madje dhe ndonjë figurë historike si ajo e Ali Pashë 
Tepelenës, ndërsa pjesa tjetër e tyre i përkasin Hoxhë Nastradinit “të 

madhit ironist filozof”. Por, në këtë përmbledhje, përveç materialit të 

mbledhur në popull e të mësuara prej babait të tij zdrukthëtar, një pjesë 
e anekdotave janë krijime origjinale të autorit, madje dhe kur e braktisi 
këtë lloj krijimtarie ai vazhdonte të kishte rreth 100 copëza të tilla ende 
të papërpunuara. Autori pretendon në autenticitetin e këtyre 
anekdotave, duke theksuar se ato janë pasuri popullore dhe vetëm 
përpunimi artistik është meritë e tij. Ato janë bërthama anekdotash që 
bëjnë pjesë në folklorin e pashtershëm shqiptar: “Janë thërrime 
anekdotash llauzishte të treguara në Toskëri” (Qafëzezi,I., Rrësku 
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arbëror, Korçë,1924).Vlera e tyre spikat dhe qëllimin e autorit, i cili 
nga njëra anë, përmes satirës dhe humorit, rreket të përqeshë dhe 
thumbojë veset, dobësitë dhe anët negative të jetës njerëzore, me një 
vello të imët filozofie tipike popullore, në mënyrë që njerëzit nëpërmjet 
tyre të shohin më qartë vetveten, duke qeshur dhe zbavitur, dhe nga ana 
tjetër “ato të ndihmojnë të ndreqësh ndonjë kusur që ndofta do të bëhet 
huq, që të mos katandisesh të qeshin të tjerët me ty si me ata të 
shakasë”.(Qafëzezi,I., Rrësku arbëror, Korçë,1924). 
Përmes tyrë shpaloset një galeri e tërë tipash qesharakë, të cilët bien 
pre ose e padijes, ose e lakmisë dhe egoizmit të tyre. Ndër më të 
bukurat, ku morali gjen vend për t`u ndërthurur natyrshëm me 
filozofinë janë: “Ali pashë Tepalena dhe prifti i Hormovës”,”Prifti dhe 

kusarët”, “Jam turk për zotnë Krisht”, “Mjekra e kadiut”, “Prej asaj 

bote”, “Vleftë e rrobes së rë”, ”Nastradini në gosti”, “I verbëri”etj.  
Në përgjithësi, autori nuk e bën moralin qëllim në vetvete por, përmes 
rrëfimit të ngjarjes i jep mundësi lexuesit të nxjerrë përfundimin. Duke 
qenë anektoda të mbledhura në popull, autori zbulon në to thesare 
mençurie e filozofie të “…shqipos së varfër malësor dhe fusharak, i 

cili me gjithë mbijetesën e gjatë të paditurisë si njeri i ngurtë dhe i 
shtypur ndë zgjedhën turke e nën influencë polesh e kulturash të huaja, 
ka mundur të na e ruajë të pacënuar këngën popullore, përrallën dhe 
shakanë. Ndë mest të frazave të shakave të vatrës kemi për të zbuluar 
me qindra e mijra fjalë shqipe të paregjistruara ndë ndonjë fjalor shqip 
nga ato që kemi gjer më sot. Anektodat përbëjnë një pjesë të 
krijimtarisë gojore poullore dhe të kulturës sonë të cilat nuk duhen 
nënvleftësuar”.(Qafëzezi  I., Rrësku arbëror, Korçë,1924). 
Parë në këto aspekte, I.M. Qafëzezi është ndër të parët folkloristë që 
janë marrë më mbledhjen dhe përpunimin e anekdotave satirike. 
Megjithëse në ndonjë shkrim, në shtypin e kohës kur jetoi autori, janë 
shprehur mendime nënvleftësuese për këto pjesë, përsëri ato kanë vlerë 
dhe rëndësi, së pari si fond i trashëgimisë kulturore dhe së dyti për 
mesazhet universale që ato mbartin, pavrësisht formës së thjeshtë e pa 
pretendime të dukshme letrare  që ka arritur t’u japë autori. 
Së fundi dhe shkurtazi nuk mund të mos përmendim krijimtarinë e tij 
në fushën e letërsisë për fëmijë, gjë e cila merr rëndësi duke e 
pozicionuar në kontekstin kohor të viteve 30’, kur kjo letërsi kishte 

nevojë që të krijohej si degë më vete e letërsisë në përgjithësi. Shkrimet 
e tij për fëmijë ai i botoi kryesisht te revista “Vatra e Rinisë” e Vangjel 
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Xhaçkës dhe te “Gazeta e Korçës”, në një hark kohor që përfshin vitet 

1933-1936, vite në të cilat ai kishte arritur pjekurinë letrare, siç ka 
ndodhur shpesh me të gjithë autorët që kanë shkruar për fëmijë, pasi 
kanë arritur kulmin letrar, sepse kjo lloj letërsie paraqet vështirësi 
relative që lidhen me të kuptuarit e botës dhe psikologjisë feminore.   
Një ndër autorët që u shquan  te revista” Vatra e rinisë” për krijimtari 
origjinale për fëmijë qe Ilo Mitkë Qafëzezi.Përmendim sidomos dy 
tregime dhe e dy përralla interesante të botuara aty. Në tregimin “Është 
kafshë shtëpiake”, jepet ideja e respektit ndaj punës në sfondin e jetës  
së shkollës, kurse te “Dhori Nazetori”vihen në lojë tekat e fëmijëve.  
Përrallat janë: “Tre kurrridalë të këqij”, “Kokodaku, kocomiu dhe 

ndrikulla Pambuke”. Në to dënohet tradhëtia e pabesia, himnizohet 

fuqia e njerëzve të thjeshtë të popullit. Te shkrimet e këtij autori vlen 
të përmendet veçanërisht prirja e tij humoristike që është një 
karakteristikë e domosdoshme për ata që ja kushtojnë veten letërisë për 
fëmjë.(Bishqemi A, Historia e letësisë shpipe për fëmijë, Elbasan, 
2000). 
Ndër këto shkrime pra kemi dy lloj zhanresh të lëvruara prej tij, 
tregimet: “Dhori nazetari”, “Eshtë kafshë shtëpiake”, “Ortaku i 

panginjur“, etj. dhe zhanrrin e përrallës : “Tre kurrisdalë të këqinj”, 
“Pse s’ka Baliku shtëpi”, “I shkreti lepur”, “Çafkëlorja dhe shtërgu 

“etj.. Për sa iu përket përrallave, ato paraqesin interes nëpërmjet 

elementëve qe mbartin, duke marrë shpesh dhe trajtën e gojdhënave siç 
ndodh te “Çafkëlorja dhe shtërgu”, ku nëpërmjet një gjuhe të 
këndëshme dhe humorit,  ai iu tregon femijëve se pse çafkëlorja ka 
mbetur “pa qafëzë”. 
I. M. Qafëzezi është cilësuar si një ndër shkrimtarët që bën pjesë në 
letërsinë moderne shqiptare për fëmijë të viteve 30’, së bashku me 

M.S.Gurrën, V. Xhaçkën, Migjenin, T. Gjylin dhe Q. Guranjakun, 
madje është cilësuar së bashku me tre të fundit si një ndër shkrimtarët 
që njihte mirë botën e brendshme dhe dëshirat e fëmijëve. Këto lloj 
krijimtarie, padyshim, e ka favorizuar dhe profesioni i tij si mësues. Për 
këtë arsye ai përdor me kaq mjeshtër një armë të tillë si humori kaq të 
suksesshme në letërsinë për fëmijë dhe siç e theksuam e aktivizon  në 
gjithë veprën e tij. I. M. Qafëzezi  është një autor që priret nga humori 
dhe sarira dhe duket se ka ditur ta shfrytëzojë atë më mjeshtëri. Për më 
tepër iu mbetet detyrë studiuesve dhe historianëve të letërsisë të 
ndërmarin studime më të thelluara  lidhur me krijimtarine letrare të I. 
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M. Qafëzezit, duke i dhënë vendin që i takon në kulturën dhe letërsinë 
shqiptare. 
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Abstrakt: Objekt i kësaj kumtese është poetika e Pushkinit përmes një qasje 
sqaruese, e cila buron nga ditari sekret i tij, mbajtur në vitet 1836-1837, duke 
thyer tabu në koherencë.  
Marrëdhëniet që shkrimtari vendos me gjuhën e bëjnë veprën letrare, gjithnjë 
sipas Proust-it, vendin e “të shpikurit” më shumë në “të shprehurit” e 

vetvetes.  
Në një lexim tjetër, të ndryshëm nga ai i deritanishmi, në paralelizëm, hidhet 
dritë mbi gjeniun shkrimtar dhe  elementë të jetës private. Njerëzit i shprehin 
afeksionet e tyre përmes letërsisë, në sintoni me  gjuhën e trupit... Dashuria 
poetike pushkiniane mbetet e jetësuar në vargje, ndërsa përmes saj hidhet 
dritë edhe mbi anë të panjohura, intime, të jetës së autorit. Duhet thënë, se 
deri më tani nuk ka pasur një interpretim ndryshe të poezive për shkak të 
mendësisë së kritikës socrealiste, që nuk guxonte të bënte një interpretim të 
tillë, pikëvështruar përmes ditarit sekret të Aleksandër Pushkinit. Poezia na 
adreson, se duke u nisur prej saj në receptim, disa krijimeve poetike të 
Pushkinit, mund t’ju bësh një qasje tjetër kuptimore. Këtë e tregon vetë nteresi 

që ngjall ditari sekret ndër lexues, duke rritur më shumë kërshërinë e tyre, 
rreth veprës së poetit.  
Ky receptim i ndryshëm, sjell konotacion të pafundëm për lexuesin dhe artin 
pushkinian. Përqasja në kohë na përforcon idenë, se një poezi mund të lexohet 
shumë herë dhe në mënyra të ndryshme interpretuese. 
 
Fjalë-kyçe: Ditar, shkrimtar, letërsi, tabu, vlera. 
  

 
PUSHKIN’S VIEW ON WOMAN AND LOVE, SEEN THROUGH 

THE SECRET DIARY 
Abstract: The object of this article is Pushkin’s poetics through an 

explanatory approach, xhich originates from his secret diary, kept in the 
years 1836-1837, breaking the taboo on coherence. 
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The relations that the writer establishes with language make the literary 
work, aways according to Proust, the place of “inventing”more in the 

“expression” of oneself. 
In another reading, different from the one so far, in parallel, light is shed on 
the writing genius and elements of private life. People express their affections 
through literature, in tune with body language... Pushkin’s poetic love 

remains alive in verses, while through it light is shed on unknown, intimate 
aspects of the author’s life. It must be said that until now there has not been 

a different interpretation of the poems due to the mindset of the Socialist 
Realism critic, who did not dare to make such an interpretation, viewed 
through the secret diary of Alexander Pushkin. The poem addresses us, that 
starting from it in the reception, some of Pushkin’s poetic creations, you can 

make a different approach to meaning. This is shown by the interest that the 
secret diary arouses among readers, increasing their curiosity about the 
poet’s work. 
This different reception brings endless connotations for the reader and 
Pushkin’s art. The time approach reinforces the idea that a poem can be read 

many times and in different interpretive ways. 
 
Keywords: Diary, writer, literature, taboo, value. 
 
Disa poezi të Pushkinit hapin polemikë, me receptimin e tyre ndër 
lexues. Të tilla poezi si A. P. Kernës; Kujtoj me mall një çast gëzimi; 
Koketës; Letra e djegur apo Të huajës marrin konotacion personal 
pushkinian. Agron Tufa vëren se “Pushkini kishte dozën e vet të fortë 

prej donzhuani. Në poezitë e tij janë të kamufluara një shumësi e madhe 
femrash të epokës. Ndër të cilat ka qenë p.sh. A. P. Kerna (Ana). Ana 
Kerna është e identifikuar, ka qenë personazh real historik. Ekzistojnë 
madje dhe portrete të saj. Por vini re: 
Kujtoj me mall atë çast takimi/ Kur para meje u shfaqe ti,/ Si vezullim 
i një vegimi,/ Si engjëll plot me bukuri. 
Vazhdon poezia në 6-7 strofa, një perlë e lirikës së Pushkinit dhe ky 
engjëll që duket sikur nuk i prekin flatrat në tokë, që është gjithmonë 
një frymëzim i diafragmës së lartë, paraqitet në shënimet e ditarit të tij 
krejt ndryshe…”(Tufa 2015:2) 
Këto shënime së pari u botuan në SHBA më 1986 nga shtëpia botuese 
M.I.P. Comany, në Minneapolis me një tirazh që shkontë në 100 mijë 
kopje, duke u kthyer në bestsellër. Ditari është përkthyer në Japoni, 
Francë, Gjermani, Itali, Greqi etj. Botimi i parë i librit në USA ëshët 
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bërë në gjuhën ruse. Pikërisht, aty, në këtë ditar sekret  Pushkini 
shkruan:  
“Me Kernin, për shkak të mendjelehtësisë së saj, kam folur vetëm për 
gjëra pa rëndësi. Te ajo më habiste vetëm trupi i saj i shkëlqyer. Dhe 
nuk është faji im që shuma e femrave më josh e më habit vetëm me 
trupin.  
Ka edhe raste kur takoj gra të zgjuara dhe mendjeholla. Me to është 
kënaqësi të bisedosh, sidomos për një marrëdhënie të zjarrtë. Këto 
femra të rralla nuk ankohen kurrë se veç trupit ato nuk paskan vlerë 
tjetër, sepse, së pari, e dinë mirë se nuk është kështu, dhe, së dyti, ato 
janë aq të zgjuara sa ta kuptojnë se po të shprehen në këtë mënyrë, 
bëhen qesharake.(Pushkin 2000:119) Ose ...pasi të jetë ngopur me të, 
ai të jetë në gjendje të vlerësojë mendien, talentin, mirësinë dhe 
gjithçka të bukur që mund të ketë ajo.”(Pushkin 2000:120) 
Në ditarin sekret Pushkini shkruan për veten. Madje saktëson Tufa, “ 

...këtu zë fill një dukuri: përdorimi i niveleve të ndryshme të gjuhës. Një 
nivel gjuhe përdoret për artin dhe një nivel tjetër në ditar. Pra është i 
njëjti subjekt femëror, i cili shfaqet në dy trajta. Në rastin e parë, siç 
është poezia, pra engjëll, ndërsa në shënimet e ditarit ai është krejt në 
anën e kundërt kur thotë, p. sh.: Atë ditë, kur me ndihmën e Zotit, iu 
shtiva në dorë … Dhe hyn në hollësi fiziologjike.”(Tufa 2015:3)   
Ditari sekret i Pashkinit na fton për një lexim ndryshë të titujve poezive 
të tij, të përmendura më sipër, duke mundësuar dy receptime në të 
njëjtën kohë. Poezitë kështu duken edhe më interesante në 
interpretimin e tyre. “Duke e flakur “të folmen e përditshme”, 

“shprehjet gjysmë të gatshme”, gjithë sa “na vijnë nga të tjerët” dhe 

nga të tjerë më të këqinj se ne, “na japin për realitet vetëm një njohje 

konvencionale”, ku shkrimtari vërtet synon të zbresë në atë “qetësi të 

thellë ku mendimi përzgjedh fjalët në të cilat do të mishërohet. Duke u 
larguar nga gjuha e zakonshme, të shkruarit lejon të rrokësh atë që 
deri dje nuk qe rrokur ende prej të menduarit. Edhe për këtë arsye 
vepra nuk është as “produkti” as “pasqyrimi” i një realiteti 

paraekzistues, por është një “zanafillë”, “një ndodhi e re. [...] Kritika 

tradicionale, madje edhe degë të reja, si psikokritika apo sociologjia e 
letërsisë, për interpretimin e veprës të degdisin te një “gjetiu”, te një 

gjësend jashtë saj (veprës): te jeta e shkrimtarit apo historia dhe 
shoqëria e kohës, ndërkohë që ky konceptim i ri i letërsisë, përkundrazi, 
të shtyn kah një “kritikë e brendshme”. Për atë që di të lexojë, 
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marrëdhëniet e shkrimtarit me botën e me njerëz të tjerë, si dhe me 
vetveten, gjenden në plotësinë e tyre aty, në vepër. Aty është sheshi, tek 
shkrimtari e zbulon veten, madje e shpik. Do të ishte e kotë ta kërkoje 
një shkrimtar në dokumente arkivore. Të shkruarit përfytyrohet si një 
“fshehje”, një “strukje”, një “bishtnim” prej realitetit ekzistues për t’u 

ngujuar në hapësirën e gjuhës dhe të letërsisë”. (Echo 1968:173) 
E pashprehshmja nuk shfaqet në thurrimën e veprës e analizuar, por 
vepra e analizuar afrohet ndaj nesh si një mekanizëm që përfton të 
pashprehshmen. Përkufizimi i këtij mekanizmi do të ishte përkufizimi i 
emocionit estetik.(Lanson 1991:18) Një libër i cili do që të të mbajë, të 
vazhdojë, është një libër që duhet të na japë mundësi ta lexojmë në 
shumë mënyra, d.m.th. “mundësi për lexime të ndryshme, të 

ndryshueshme, të ndërrueshme”. (Echo 1968:173) Echo thotë se një 
vepër arti, edhe kur ajo është formë e kryer dhe e “mbyllur” në 

përkryerjen e vet si organizëm përpikshmërisht i kalibruar, është “e 

hapur” së paku për aq sa mund të interpretohet në mënyra të ndryshme 

pa iu tjetërsuar veçanësia e saj e pacënueshme. (Echo 1962:84) 
Veprat e mëdha të shkrimtarëve të mëdhenj, jetojnë nëpër kohë. Ato 
nuk vdesin, por përjetësohen. “Meraku për seks është më i fuqishmi 
nga meraqet njerëzore. Kur nxiten nga ky merak, njerëzit zhvillojnë 
mprehtësi të imagjinatës, fuqi të vullnetit, këmbëngulje dhe aftësi 
krijuese të panjohur për ta në kohë të tjera. Kaq i fuqishëm dhe nxitës 
është meraku për kontakt seksual, saqë njerëzit rrezokojnë lirisht jetën 
dhe reputacionin për ta kënaqur atë. Kur shfrytëzohet dhe rodrejtohet 
nëpër vija të tjera, kjo forcë motivuese i mirëmban të gjitha atributet e 
veta të mprehtësisë së imagjinatës, të guximit etj., që mund të përdoren 
si forca të fuqishme krijuese në letërsi, në art apo në çfarëdo profesioni 
a zanati tjetër, duke përfshirë, natyrisht edhe grumbullimin e 
begative”.(Hill 2018: 206) Ndërkaqq, Hill sërish vijon të argumentojë 
tezën e tij. “Burrat që kanë grumbulluar pasuri të mëdha dhe kanë 
arritur famë të jashtëzakonshme në letërsai, në art, në industri, në 
arkitekturë dhe në profesione, ishin të motivuar nga ndikimi i një 
gruaje”(Hill 2018: 207) 
Në këtë këndvështrim, organizimi i domethënësit në tekstin letrar sjell 
një mugullim të vijueshëm marrëdhëniesh të brendshme, që i mbeten 
çdo lexuesi t’i zbulojë gjatë leximit të tij. Shpjegimi tradicional i tekstit, 

që brengoset vetëm për “letrarësinë”, nuk i pranon “kuptimet e 

figurëshme”. Ndërkohë, metodat e reja kritike priren t’i shumëfishojnë 
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këto kuptime; vetë sprovat e bëra gjatë një aventure japin shembuj të 
këtyre ndryshimeve në mënyrën e të lexuarit. Edhe estetika e receptimit 
e ka pranuar “papërcaktueshmërinë” e tekstit letrar, “ambiguitetin” që 

qëndron në thelbin e tij. (Plasari 1996:102) 
Jauss-i është i mendimit se interpretimet e reja të një vepre të së 
shkuarës mbrohen ndaj tepërive arbitrare nëpërmjet caqeve dhe 
kushteve të horizontit historik dhe shoqëror. Për të kuptuar çështjet që 
një vepër parashtron, duhet ta lidhim atë me “horizontin e pritjes” së 

“lexuesve të parë”. Nga ana tjetër, vargu i njëpasnjëshëm i kuptimeve 

që tashmë i janë dhënë të njejtit tekst përgjatë historisë, ka logjikën e 
vet. Ai krijon një traditë interpretimi, ndaj së cilës, një interpretim i ri 
duhet të vendosë një qëndrim të ri, si në rastin e poezive të veçanta nga 
të tjerat. Një poezi është krijuar për t’u marrë e rimarrë, për t’u lexuar 

e rilexuar në pafundësi herësh dhe kuptimesh. “Pushkini ishte tjetër, 
ishte një lule ekzotike: ezmer, i fortë, me kaçurrela. Mes dëborës ruse 
dhe një race të bardhë, Pushkini ishte tërheqës, kishte atë shkëndijën 
magjike tërheqëse jo vetëm si ligjërues, bashkëbisedues, ishin një tok 
cilësish të përbashkëta të karakterit që e bënin të ishte lider. Pushkini 
kishte prejardhje etiopiane. Ishte shtatshkurtër, afër mesatares, por 
mprehtësia e tij, zotërimi elegant i gjuhëve, mënyra për të sintetizuar 
çdo kontekst ose replikë, e bënin të ishte i kërkuar gjithkund...”(Tufa 
2015:3) Madje ai arrin deri aty sa shkruan edhe për bashkëshorten e 
vet, Natalia Gonçarovën, duke supozuar se çfarë mund t’i ketë bërë 

Cari asaj. Pushkini xhelozohej për të. “Kur shikoj se si Cari i hedh 

gruas sime vështrime të zjarrta, i kundërpërgjigjem duke e vështruar 
dhe unë perandoreshën në mënyrë aq të pacipë, sa ta shikojë mirë dhe 
ai. Me këtë dua ta bëj të mendojë se pasioni i tij për gruan e tjetrit 
shpaguhet me pasionin tim për gruan e tij”.(Pushkin 2000:169) Ajo në 
ditar një herë del me emrin Natalia, një herë me inicialin N. dhe një 
herë me emrin përkëdhelës Nina. 
“Por gjëja më e tmerrshme që ne nuk mund ta marrim vesh lehtë është 

nëse gruaja është apo jo besnike. Unë nuk e di asnjherë se çbën në fakt 
N., kur nuk e shikoj. Besnikëria ruhet vetëm me anë të besimit. Ajo 
vetëm mund të besohet. Kur besimi im dobësohet, do të thotë se te unë 
vjen djalli i xhelozisë dhe asnjë provë besnikërie nuk mund të më 
ndihmojë, sepse në çdo provë aryeja gjen një papërsosmëri. Vetëm 
rikthimi i besimit në zemër largon xhelozinë. Por ç’e do, vetëm për një 

farë kohe.(Pushkin 2000:50)  Ose “Besnikëria është luftë me joshjen 
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për të mos qenë besnik. Dhe mua nuk më mjaftuan forcat në këtë luftë. 
Kur e pashë se kjo dobësi do më sillte fatkeqësi, fillova t’ia mbushja 

mendien N. Të jetonim në fshat. E dija se nuk do t’i bëja ballë joshjes, 

kurse vetmia do të mbante lidhur pas tryezës së punës”(Pushkin 
2000:51) Ose sërish: “Arrita t’i mbush mendjen Ninës se dantesi kishte 

sifilizin dhe infekton çdo grua që shkon me të... Ajo më besonte deri 
Katja i tregoi se kjo ishte fund e krye një gënjeshtër.(Pushkin 2000:63) 
Përsëri Pushkini vijon në ditarin e tij sekret: “Nuk kam forca t’i qëndroj 

besnik sime shoqeje. Unë e çmoj vërtet atë te gratë e tjera dhe e kërkoj 
medoemos nga e imja. Madje modelin e saj e kam paraqitur te Tatjana. 
Edhe N. mundohet shumë. S’e lënë të qetë edhe njerëzit që e përflasin 

sikur nuk e pëlqeka poezinë time”.(Pushkin 2000:146) 
Tatjana është personazhi femëror të cilën autori e pikturon me ngjyrat 
e fjalëve të tij. Ajo ka të gjitha cilësitë e një femre mahnitëse për ne, 
lexuesit. Të gjitha virtytet njerëzore autori i skaliti në këtë personazh 
femëror, e cila bëhet model për kohën, por jo vetëm për kohën kur është 
shkruar, një personazh i tillë mbetet i dashur edhe në kohën tonë. 
“Autori në romanin “Eugjen Onjegini” ngriti lart figurën e femrës, gjë 

që ishte e pazakonshme për kohën dhe sistemin shoqëror-politikë, sepse 
në atë kohë fare pak autorë mund ta ngritnin figurën e femrës në 
piedestalin në të cilin e ngriti Pushkini. Ai bëri hapin e parë dhe kështu 
krijoi një figurë femër madhështore, e cila u bë model për autorë tjerë 
të mëvonshëm vendas dhe botërorë”.(Tufa 2015:4) 
“Një mikut mund t’i behesha mike/ Dhe shoqe e jetës e besnike/ Dhe 

zonjë e ndershme për shtëpi./ Një tjetër… jo askujt në jetë/ Nuk do t’i 

falnja dashuri!/ E ka vendosur Qielli vetë, 
jam e jotja në perjetësi;/ Gjithë jeta ime më pat qenë/ Një peng se ty do 
të takoj/ Se Zoti jetën ma ka dhënë/ Që gjer në varr të adhuroj…” ose: 
“Mendja fillon të më lëshojë/ Në heshtje duhet të humbas./ Të pres ti 
eja siç ma k’ënda/ Dhe shpresat ngjallm’ i përsëri,/ A ma prish ëndrrën 
që tashi/ Me të qortuara të rënda!”(Pushkin 2000:89) 
Theksojmë se: “Forma e romaneve si Onegini është krijuar nga 
Bajroni; të paktën mënyra e tregimit përzjerja e prozës dhe e poezisë 
në realitetin e paraqitur, apostrofat, thirrjet e poetit drejtuar vetvetes 
dhe sidomos prania e ndjeshme e personit të poetit në veprën e krijuar 
nga ai, gjithë kjo është puna e Bajronit. Sigurisht, të përvetësosh, 
formën e re të huaj për subketin tënd, nuk është njësoj si ta krijosh vetë 
atë; me gjithë atë kur krahason Oneginin e Pushkinit me Don Zhuanin, 
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Çaild Haroldin dhe Bepon e Bajronit, nuk mund të gjesh asgjë të 
përbashkët, përveç formës dhe mënyrës të veçantë të të shkruarit 
personal.”(Bjelinski 1960:52) 
Ndër poezitë e tjera që futen në këtë grupim, janë edhe poezitë “Sa ju 
kam dashur!”; “Letra e djegur”; “Kujtoj me mall një çast gëzimi”; 

“Koketës”...(Pushkin 2009:18;25;60;82) 
-Ndofta dashuria/ Nuk është shuar krejt në shpirtin tim!/ Po s’dua që 

prej dhembjeve të mia/ Të ngryseni sërish në dëshpërim.  
“-Oh, lamtumirë, o letër! Ajo me porositi.../ Sa po më dridhet dora tani 
prej dhembshurisë!/ Si mund t’i djeg gëzimet që më kish patur shpirti?!/ 
Po mjaft, erdhi ora, digju, o letër e dashurisë! 
-Dhe rreh me gaz kjo zemra ime/ Sepse ju kthyen perseri/ Dhe perendi, 
dhe frymezime/ Dhe lote, e jete, e dashuri.  
-S’më prek betimi qesharak/ Dhe djallëzitë m’u mërzitën/ Por edhe juve 

jo më pak/ Besoj ju lodhën tradhtitë/ Të ftoht’u bëmë dhe të matur/ Dhe 

s’presim të na thot’ njeri,/ Se e përjetshmja dashuri 
-Ndofta dashuria/ Nuk është shuar krejt në shpirtin tim!/ Po s’dua që 

prej dhembjeve të mia/ Të ngryseni sërish në dëshpërim.  
 
-Oh, lamtumirë, o letër! Ajo më porositi.../ Sa po më dridhet dora tani 
prej dhembshurisë!/ Si mund t’i djeg gëzimet që më kish patur shpirti?!/ 

Po mjaft, erdhi ora, digju, o letër e dashurisë! 
 
-S’më prek betimi qesharak/ Dhe djallëzitë m’u mërzitën;/ Por edhe 

juve jo më pak 
Besoj ju lodhën tradhtitë;/ Të ftoht’u bëmë dhe të matur/ Dhe s’presim 

të na thot’ njeri,/ Se e përjetshmja dashuri/ Tri javë e shumta mund të 
zgjatet.” 
 
Duhet thënë se për këto poezi ka pikëtakime të tjera me femra inicialet 
e të cilave gjenden në ditarin sekret të Pushkinit (1836-1837). 
Përmendim A., Z, K., N. N., etj. Pushkini ishte një nga zëdhënësit 
virtuozë jo vetëm të shpirtit poetiko-lirik të rusëve, por edhe i filozofisë 
së përgjegjësisë së tyre në dashuri. Poeti i romantizmit rus, kurrsesi nuk 
mund të linte jashtë kësaj ndjesie poetikën e tij, e cila bëhet edhe më e 
bukur në këndvështrimin receptues. Nën tisin e kësaj qasjeje 
analizuese, lexuesi mbetet më i drejtpërdrejtë me një realitet që nuk 
është vështirë ta riprodhosh, si dikur edhe në ditët tona.  
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QËMTUAR NË MATERIALIN FOLKLORISTIK TË “BËLETËS 
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Abstrakt: “Babai i folklorit shqiptar”, Thimi Mitko, me veprën e vet 

“Bëleta Shqyptare” u bëri një dhuratë të vyer gjithë brezave të studiuesve 
që priren të vënë në dukje vlerën e vërtetë të këtij burimi të pashtershëm 
shumëplanësh. Në pjesën e parë të kësaj vepre (vështruar tek “Mbledhës të 
hershëm të folklorit shqiptar 1635-1912, II”, Instituti i Folklorit, Tiranë, 
1961), autori ka renditur gjithë çka mundi të vjelë nga goja e popullit e 
të sistemojë me logjikën dhe dorën e  vet: Fjalë të moçime; Fjalë t’errëta 

Të përshëndoshura; Emëra vetiakë; Këngë të vjetëra (alegorike dhe për të 
qeshur);  Këngë që këndohen në disa ditë të caktuara; Kënga shqype   
dasëmore,Kënka shqype jaranishte; Gegërishte; Kënka shqype trimërishte; 
Këngë trimërie gegërishte; Përralla shqype.  
Tek gjithë kjo lëndë, janë hulumtuar e  marrë në shqyrtim  një sërë 
kompozitash, të cilat, ashtu si gjithë fjalët jo të parme, kanë karakteristikat, 
tiparet dhe veçoritë e tyre. Gjithë inventari i kompozitave të qëmtuara është 
parë si vlerë e shtuar e krijimit popullor, si mënyrë prodhimtare fjalëformimi, 
në këndvështrimin e lashtë dialektor burimor etj. Punimi rreket  të sjellë 
mendim të argumentuar, që lidhet me vjetërsinë e kompozitave dhe rëndësinë 
që ato kanë për të vërtetuar se kjo mënyrë prodhimi fjalësh është po aq e vlerë 
dhe e lashtë për shqipen, sa dhe mënyrat e tjera dhe zhvillohet krahas tyre, 
sipas nevojave të leksikut të gjuhës. Materiali i vjelë prej veprës së Mitkos ka 
shumë rëndësi për të argumentuar idenë në fjalë, e “paragjykuar” disi nga 
disa studiues të huaj të shqipes.  
 
 Fjalë kyçe: fjalëformim,  kompozita, kulturë kombëtare, personalitet, tipare, 
personalitet, veçori dialektore 
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ABOUT THE COMPOSITES AND THEIR FEATURES, FOUND IN 
THE FOLKLORIC MATERIAL IN  

"BËLETA SHQYPTARE" OF THIMI MITKO 
 

Abstract: “The father of albanian folklore”, Thimi Mitko, with his work 

“Bëleta Shqyptare” gave a precious gift to all generations of researchers who 

tend to notice the true value of this multiplan inexhaustible source. In the first 
part of this work, (looked at “Prime collecters of albanian folk 1635-1912, 
II”, The Institution of Folklor, Tirana, 1961), the author has listed everything 

he could collect form local people tells, depending on his own logic and 
handwriting:  
Ancient words; dark words; greeting words; proper noun; old songs 
(allegorical and funny); songs that are sang in special occasions; The 
albanian weddings song; The albanian love song; North; The albanian 
bravery song; The albanian northern bravery song; Northern bravery song; 
The albanian fairytale  
In this whole subject, some compositions were searched up on, which like all 
non simple words, have characteristics and their own features. The entire 
inventory of composite nouns found and collected, is seen as an added value 
of albanian nation creation, efficient way of word formation, in the ancient 
point of dialect source etc. 
The work tends to bring a argumentative opinion, which is related to the 
oldness of the composites and their importance to prove that this work 
creation way is as worth and acient for the albanian language as the other 
ways and develops alongside them, according to the needs of the language 
vocabulary. The acquired material taken from Mitko’s work, has much 

importance to argue the idea in question, “judged”, a bit by some foreign 
albanian researchers. 
 
Keywords: word formation, composition, international culture, personality, 
features, dialectical features. 
 
Hyrje 
Është universaliteti dhe kompleksiteti i figurës intelektuale  për ta 
vazhduar traditën përkujtimore në nder dhe respekt të mendimit e 
shpirtit të tij të mbrujtur me dashuri e krenari. Gjithmonë, ka diçka për 
të shtuar për të, pasi ai ka qenë, është edhe do të jetë... Thimi Mitko. 
Përkujtohet si folklorist, patriot, atdhetar, veprimtar i çështjes 
kombëtare, publicist, etj. Pra, përbën një personalitet të shquar të 
kulturës sonë kombëtare. 
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-Si folklorist, kreu një punë të sistemuar, mbështetur në kritere 
shkencore, për mbledhjen, ruajtjen dhe klasifikimin e materialit 
folklorik, duke u bërë kështu themeluesi i kërkimeve folkloristike. Ai 
qëmtoi me dashuri mes bashkatdhetarëve të tij në mërgim: këngët e 
bukura, lodrat zbavitëse, përrallat, gjuhën e kulluar të proverbave. 
- Si patriot e atdhetar, evidenton rolin historik të krijimtarisë 
popullore për zgjimin e ndërgjegjes kombëtare tek populli. Nxjerr në 
pah rëndësinë dhe rolin e madh që ka folklori tek gjuha dhe letërsia e 
një populli. Sipas tij, atdheu është i pari, është mbi të gjitha. Ai nuk e 
donte përçarjen fetare dhe copëtimin e Shqipërisë. 
Testamenti dhe amaneti i tij “Bëleta Shqyptare”, duke qenë i 

qëllimshëm, si dëshmi e gjallë,  zbulon më së miri ekzistencën e 
popullit shqiptar, jo thjesht si një shprehje gjeografike, por si një gjeni 
e madhe krijuese, me botë shpirtërore aq shumë të pasur, që përcillet 
në breza përmes këngëve, përrallave, gjëzave, proverbave etj... Për të, 
çështja e gjuhës amtare është po ashtu jetike, identitare, pasi është 
ushqim i parë e i përbashkët që i jep gjallëri popullit… Përhapja e 

mësimit të gjuhës shqipe, prezantimi dinjitoz përballë botës së 
qytetëruar  me traditat luftarake, me virtytet dhe aftësitë mendore të 
popullit shqiptar, e bëjnë Mitkon një rilindas të vërtetë.  

Qëllimi 
E kjo trajtesë gjuhësore le të jetë një pjesëz që e merr në konsideratë 
kontributin e tij gjuhësor,në sjelljen e fjalëve të përbëra të formuara në 
mënyrë origjinale si nevojë përditshmërie nga populli ynë, që në 
zanafillë. Babai i folklorit shqiptar, me veprën e vet “Bëleta Shqyptare” 

i bëri një dhuratë të vyer, thesar të paçmuar, vendit të lindjes, atdheut 
të tij dhe gjithë brezave të studiuesve që priren të vënë në dukje vlerën 
e vërtetë të këtij burimi të pashtershëm. Viti 1878 mbetet i shënuar në 
historinë shqiptare, sepse u botua ky testament, në përgjigje të 
kërkesave të kohës.  

Nga Parathënia e Mitkos, mund të  dallohet lehtë: 
Qëllimi i “Bëletës Shqypëtare”, d.m.th i këtyre studimeve 

albanologjike, është përgjithësisht: shpëtimi dhe dhënia brezave që 
vinë i fjalëvet dhe tekstevet shqipe, të cilat para disa vjetësh i mblodha 
me shumë mundim e shpenzime, dhe besoj se do të kenë një vleftë, 
sepse në këto duket origjina, karakteri, zakonet e racës shqiptare; 
veçanërisht, dua që t’u ipet një shkak e një nxitje bashkëatdhetarëve 
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shqiptarë për kulturën edhe për të studjuar gjuhën e tyre amtare, që 
me këtë mënyrë t’u sjell dobi që të mundin edhe këta të përparojnë 

edhe të kenë njësoj vleftë me vëllezërit e tjerë të tyre ellenofonë. 
Uroj që të tjerë, me të zotët se mua në këtë punë ta pasurojnë këtë 
mbledhje edhe ta zbukurojnë, që të përdoret për dobinë morale të 
kombit.  

Metodologjia e përdorur 
Në pjesën e parë të “ Mbledhës të hershëm  të  folklorit shqiptar  1635- 
1912, II” , Instituti i Folklorit, Tiranë, 1961, Thimi Mitko ka renditur 
çka mundi të vjelë nga goja e popullit dhe të sistemojë me logjikën dhe 
dorën e vet: 
a. Fjalë të moçime ;  b. Fjalë t’errëta ;  c. Të përshëndoshura ;  ç. Em
ëra vetiakë;  d. Këngë të   vjetëra (alegorike dhe për 
të qeshur); dh. Këngë që këndohen në disa ditë të 
caktuara;   e. Kënga shqype dasëmore;  ë. Kënka shqype jaranishte;  f
. Gegërishte;  g. Kënka    shqype trimërishte;  gj. Këngë trimërie 
gegërishte; h. Përralla shqype.  
Këtu janë qëmtuar e  marrë në shqyrtim  një sërë kompozitash të cilat, 
ashtu si gjithë fjalët jo të parme, kanë karakteristikat, tiparet dhe 
veçoritë e tyre. Gjithë inventari i kompozitave të qëmtuara, të cilat po 
i sjellim në punim sipas renditjes, është parë si vlerë e shtuar e krijimit 
popullor, si mënyrë e lashtë ,prodhimtare fjalëformimi. 

Rezultatet 
a. Fjalë të moçime (f. 17-27) 
Gjymës’ e mijës pesëqind.  I madh, gjëmëmadhi. Me njerin e vet ha e 
pi, pa dhënëmarrëje mos ki.  Puna është faqebardhë . Puno, o fat-zi!  
Hai o bark-stihi! Shpata e trimit edhe sofra e zëmërbardhit nuku pritet 
kurrë. Vetëm një gomar buzëbardhë? 

b. Fjalë t’errëta (f. 27-30) 
Bythëkuqi rref bythëzinë . Dy shigjeta pendëzeza, tekdo i lëshon, atie 
venë. 

c. Të përshëndoshura (f. 30-32)  Faqebardhë 
 
d. Këngë të vjetëra (35 këngë, f. 36-49) 
shalë-dema , krye-kaleshi, nuse-miri , derë-bardhi  
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dh. Këngë që këndohen në disa ditë të caktuara (17 këngë, f. 50-55) 
monobirrë, mirë-dita, kamë-bardhë, thumba-thumbuari, gozhdë-
gozhduari 

e. Kënka shqype dasëmore (58 këngë, f. 55-70) 
këmbëkuqe, dhëndër-trimit, dhëndër-trimi, bash-hodë, faqe-zezënë, sy-
zezë, faqe-qelqe, zëmbrë-ftohëtë, krahërgjëntë 
 
ë. Kënga shqype jaranishte (73 këngë, f. 70-92) 
lumëmadhëja, sy-larmenë/sy-larme, grykëzënë,   sy-zezë, (përsëritur 
disa herë) vetullë-hollë,  faqe-kuqesë, faqe-tolopuçeja, faqe-
nkuqura,lesh-gjatë, lesh-kurore, mustaqe-zi, sy-zezat, dor’-argjënda, 
faqe-rrumbulla, mes-këputura, shami-kuqe, sy-rrushe, buzë-
qengjërusheja, buzë-karafileja, mes-langore, buzë-burbuqe,  
krahëruar-bardha, cullufe-zezë, (përsëritur disa herë), sy-konxhë, 
ballë-xhufetë, faqe-rrogosi, jelek-kuqeja 

f. Gegërishte (5 këngë, f. 93-94)  mes-hollatë, vetull-qemere 

g. Kënka shqype trimërishte (93 këngë, f. 94-154) 

• Kënga e Gjikë Thanasit nga Borshi i Haonisë 
murtajëmadhi, mustaqe ziu, derëziu, gunë-gjetë, binish-gjatë, papa-
dhemoni, kordhë-shpata, qafë-gjati, fat-zinë, (përsëritur disa herë)  
faqe-bardhë, derë-ziu, mustaqezi,  gunë-dhirë, pisqollë-artë, fustane-
holli, vetullëhollë, fustane-bardhë, mustaqe-verdhë, bashnizamit, 
gjemenxhetë, pisqolle-larë, gushëbardhë, mëngëçarë, merhabanë, 
mustaqerruari, gunëbardhë, brigje -brigje, qafëzezas, Qafëzezi. 

• Kënga e kryengritjes së Gjon Lekës më 1847 
xhephanetë, mustaqeziu, shallvare-gjërë, kokë-mollë, kurris-dalë, 
kriso-gaitanë, kordhëshpata, myshaverenë, vetullëthanë, këmbë-pula, 
besë-qeni, vetullë-hollë, fat-keqe, mustaqe-dhiamë, dyfek-karafilë, 
besa e besë, mustaqverdhë. 

gj. Këngë trimërie gegërishte (f. 155-165) 
 
faqebardhë, krye-lopa, karadyzenë, mezil-dorinë, perçe-sërmalijtë, 
divanhane, kasaphane 
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h.Përralla shqype: Tinglimaimun 

Te titujt e këngëve: 
Mirë-dita për këllana; Lumeja ti mori sy-zezë; Moj unaza rreth flori; 
Tanana, moj faqe-qelqe; 
Lumëmadheja ku je; Syzezë, vetullë-hollë; Vetë e bardhë shami-kuqe; 
Tatushan moj mes-langore; 
Ngjelino buzë-burbuqe; Moj sy-zezë moj sy-konxhë; Kardhiqotë gunë-
dhirë; Bilbil o pisqollë-larë; O xhandar o mëngëçarë; More Nule 
kurrisdalë; Pesëdhietë kolonjarë duallë; Pesëqind dhen me pesë 
këmborë;   

Çështja e fjalëve të përbëra të gjuhës shqipe është studiuar nga 
gjuhëtarë të mëdhenj të huaj, por dhe nga gjuhëtarë shqiptarë, të cilët, 
të tërhequr fort nga ndërtimi i fjalëve të kësaj gjuhe, “të bekuar nga 

Perëndia” , siç thotë Naimi, vendosën të japin ndihmesën e tyre në 
këtë drejtim. Studiuesi shqiptar i gjuhës Kostaq Cipo i ka përkufizuar 
kompozitat si shprehje lakonike të rastit, miklime e lulëzime të gjuhës, 
që marrin nga një emër sipas punës që bëjnë në gji të periodës. 
Një tjetër studiues shqiptar që i ka kushtuar vëmendje kompozitave 
është edhe Androkli Kostallari. Sipas tij,  fjalë e përbërë ose kompozitë 
e mirëfilltë në gjuhën shqipe është ajo fjalë dygjymtyrëshe që 
formohet nga bashkimi i dy ose më shumë temave në një fjalë të 
vetme, në një njësi të vetme leksiko-morfologjike, ka kategoritë e veta 
potenciale fjalëformuese, zhvillohet semantikisht dhe kryen 
funksionet e veta sintetike gjithnjë si një tërësi-fjalë, pavarësisht nga 
veçoritë fonetike dhe leksiko-gramatikore të saj. 
Fjalët e përbëra dokumentohen që në monumentet më të lashta të 
gjuhës sonë të shkruar. Në veprat e Buzukut, Budit, Bardhit, Bogdanit, 
Varibobës e të tjerë takohen disa nga tipat më të vjetër e produktivë të 
kompozitave të shqipes. Në onomastikë dhe sidomos në toponomastikë 
gjejmë një dokumentim edhe më të lashtë të kompozitave në gjuhën e 
shkruar. Por, me gjithë këtë dokumentim të hershëm, pasqyrimi i 
kompozitave në gramatikat e shqipes është relativisht i vonë. Në 
studimin e tij kryesor mbi shqipen Franc Boppi nuk i trajton fare 
kompozitat e shqipes. Trajtimi i tyre, padyshim, do të ndihmonte 
shumë për të treguar edhe më qartë afërsinë e shqipes me gjuhët e tjera 
indoeuropiane në lëmin e formimit të fjalëve dhe do ta bënte 
njëkohësisht më të plotë trajtimin e strukturës së fjalës në shqipen. Ky 
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qëndrim ndaj kompozitave të shqipes me sa duket, ushtroi një influencë 
të madhe mbi shumë studiues të mëvonshëm të shqipes, si p.sh. tek 
Kamarda, Dozoni,Weigandi, etj. 
J.G.Hahn, punimet e të cilit janë në një kohë me ato të F.Boppit, edhe 
atëherë kur sjell si shembull mbiemrat e përbërë derë bardhë, derë zi, 
kokë-lesh, shpreh pikëpamjen se ky tip kompozitash është i rrallë në 
gjuhën shqipe . Fill pas J. G. Hahnit edhe D. Kamarda në shqyrtimin e 
kompozitave të shqipes niset gjithashtu edhe nga mendimi i gabuar se 
shqipja nuk është e pasur me kompozita të mirëfillta. Ai thotë 
shprehimisht se një gjë të tillë e ka vënë re edhe Boppi. Kamarda jep të 
dhëna të krahasueshme mbi formimin e fjalëve me anë të parashtesave, 
prapashtesave dhe kompozimit. 
Gramatika , ku formimi i fjalëve në shqipe pasqyrohet më hollësisht  se 
në çdo gramatikë tjetër të shekullit XIX, është ajo e A. Dozonit. Në këtë 
gramatikë kompozitat ndriçohen më pak se çdo mënyrë tjetër 
fjalëformuese. Sipas tij formimi i fjalëve në gjuhën shqipe, “kryhet në 
radhë të parë me anë të derivacionit, ndërsa kompozimi është një fakt 
më i rrallë”.  
Ashtu si A. Dozoni, G.Weigand e konsideron kompozimin e fjalëve në 
shqipe si një shfaqje “shumë të rrallë”. Pastaj ai jep një pasqyrë mjaft 

të varfër të kompozitave të shqipes. Si kompozim të mirëfilltë   dhe më 
të rëndësishëm  në shqipen ai quan togfjalëshat  tipit emër në emërorë 
+ emër në rrjedhore si p.sh. gur-mullini, breg-deti, vakt-dreke etj. 
Emrat më të dëgjuar  shqiptarë në studimin e kompozitave janë ata të 
Aleksandër Xhuvanit, Kostaq Cipos, Shaban Demirajt, Latif Mulakut, 
Androkli Kostallarit, gjuhëtarë të cilët kanë bërë studime më të gjera e 
përgjithësuese për këtë tip fjalësh. Përmes këtyre studimeve është 
hedhur poshtë mendimi i mëparshëm, si një “paragjykim” i disa prej 

studiuesve kryesisht të huaj, si Hahn, Dozon, Weigand etj, sipas të 
cilëve gjuha shqipe nuk ka kompozita të mirëfillta dhe formimi i fjalëve 
të tilla nuk është karakteristike për të.  
 
Në përgjithësi formantet kompozitëformuese të shqipes kanë këto 
veçori:  
Rendi i përcaktuar i gjymtyrëve të kompozitës (sepse ndërrimi i rendit 
sjell prishjen e fjalës); Qënia e një theksi të vetëm kryesor për gjithë 
fjalën; Prania e zanores lidhëse (për një numër rastesh) e cila në këtë 
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rast luan rolin e një ndajshtese fjalëformuese,por shpesh edhe i vijës 
lidhëse, me të njëjtin efekt. 
Si tipare të tyre veçojmë:  
Duke patur të paktën dy tema motivuese, kompozitat kanë zakonisht 
një ngarkesë semantike më të madhe se fjalët e prejardhura. Temat 
përbërëse të kompozitave janë tema fjalësh emërtuese, që kanë një 
kuptim leksikor të qartë, të përcaktuar si : emra, mbiemra, folje, 
ndajfolje, por edhe numërorë apo përemra. Bazuar pikërisht tek raporti 
midis kuptimeve të gjymtyrëve dhe kuptimit të fjalës kompozitë, ne 
mund të përcaktojmë lidhjen sintaksore midis gjymtyrëve përbërëse 
(bashkërenditëse/këpujore  apo  nënrenditëse / përcaktore). 
Kompozitat këpujore janë fjalë që përbëhen nga dy ose më shumë 
gjymtyrë me lidhje bashkërenditëse mes tyre: kuqezi, shitblerje etj. Ato 
plotësojnë në mënyrë të ndërsjelltë njëra-tjetrën. Kompozitat 
përcaktore janë fjalë të formuara prej dy gjymtyrësh që kanë lidhje 
nënrenditëse midis tyre, ku njëra përcakton tjetrën. (e para të dytën ose 
anasjelltas) 
 
Diskutimi i rezultateve 
Tek “ Bëleta”  vihen re se  kompozitat janë shumë e gjithfarësh: 
1. Kompozita përcaktore: Vihet re se mbizotëron kompozimi me 
marrëdhënie nënrenditëse përcaktore mes gjymtyrëve të kompozitave: 
Gjëmëmadhi, dhënëmarrëje, faqebardhë, pendëzeza, krye-kaleshi, 
nuse-miri, këmbëkuqe, faqe-qelqe, zëmbrë-pula, zëmbrë-ftohëtë, 
krahërgjëntë, krye-lopa, sy-rrushe, mëngëçarë, besë-qeni, këmbë-pula, 
mustaqeverdhë, kurrisdalë etj. 

2. Kompozita këpujore: Pesëqind, thumba-thumbuesi, gozhdë-
gozhduari, pesëdhjetë, besa e besë, brigje- brigje. 

3. Nuk vihen re shkurtesa 
Nga këndvështrimi burimor i krejt kompozitës apo elementeve të saj 
përbërëse, gjejmë këtu një grup kompozitash orientale, të cilat vijnë 
nga fusha të ndryshme semantike: 
berberhane, divanhane, merhaba, sulltanevruz, xhephane, kahreman, 
kasaphane, mejhane, perçe-sërmalijtë, bashnizamit, karadyzenë 
Ndër fjalët e përbëra, me marrëdhënie përcaktore midis njërës 
gjymtyrë me burim nga turqishtja dhe tjetrës me burim nga shqipja 
kemi: 
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binish-gjatë, palla-gjerë, shallvare-gjanë, sy-konxhë, vetull-qemere, 
dyfek-karafilë, pisqollëlarë, etj. 

Kompozitat përcaktore me burim nga shqipja të të dyja gjymtyrëve, 
janë mbizotëruese: 
Faqebardhë, buzë-bardhë, zemërbardhë, nuse-mirë, pendë-zeza, faqe-
qelqe, krahargjentë, zëmbrë-ftohëtë, buzë-qengjërusheja, kokë-mollë, 
kurris-dalë, rreth- flori, vetullë-hollë etj. 
Sipas Juliana Kumes (në Çështje leksikore të gjuhës shqipe në fjalorin 
trigjuhësh të  Thimi Mitkos, 2015: 119), për formimimin  me anë të 
kompozimit: 
Të shumtë në numër janë emrat e kompozuar në krahasim me mbiemrat 
e kompozuar. Shumë prej këtyre emrave të kompozuar i krijon vetë 
autori, ose mund të jenë të asaj kohe të formuara nga rilindës të tjerë. 
Fjalët e përbëra që i hasim tek Mitkoja, sipas formimit të tyre janë 
bashkim i dy temave emërore ose emër + mbiemër. Nga dy tema 
emërore kemi strukturën morfematike emër + emër + prapashtesa 
(sufiks) 
p.sh.: ujëdhesë-a (ujë/dhe/së-a), udhëkryq/e-ja (udhë/kryq/e-ja), uji-
argjendi (uji/argjend/i), gur-argjendi (gur/argjend/i), shami-qafe-ja, 
këmishë-gjumi, rrobe-shtëpie, rrathëduarshet, cipë-gjarpëri, këmbë-
pule-ja, shtëpizë-fushe, etj. 

Emër + folje ose pjesore foljesh + prapashtesë (sufiks): verëqitësi 
(verë/ qit/ ës/ i), lule-shtrydhëje (lule/ shtrydhë/ je), zemër-dashurë, 
bukë-shkelës-i (bukë/shkelës/i), lëkurë-rregjës-i, dorëshkrume-ja, 
gjellë-bërës, derë-hapuri-a, njeridashurë-i, zemër-dashur, gojë-
lëshuarë etj. 

Emër + mbiemër + mbaresë: lëvdatëmadh-i, lëvdatëkot-i; Zëmadh-i; 
sumadhe-ja; dritëshkurtërë-i; dhëmbëçalë-I; mëndie-hollë-i; shtat-
mirë-i; gënjeshtërmadh;-i zemërmirë-i, sy-vëngër-i etj. 

Sa i takon çështjes së drejtshkrimit të kompozitave është mëse e 
pranueshme që të ketë shmangie, sa kohë që gjuha letrare shqipe ishte 
në fillesat e saj në prirjen drejt unifikimit e normëzimit. Në mënyrën e 
të shkruarit: Kompozitat e gjetura tek këngët e mbledhura të Mitkos, 
vijnë përgjithësisht të shkruara bashkë: lumëmadhja, grykëzënë, 
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murtajëmadhi, gushëbardhë, mëngëçarë, kordhëshpata, vetullëhanë, 
kurrisdalë etj. 
Por kemi dhe shkrimin me vizë në mes, që zënë vendin më të madh apo 
janë më të shumta në inventar si: sy-larme, sy-zezë, lesh-gjatë, mes-
langore, faqe-nkuqura, kordhë-shpata, gunëdhirë, besë-qeni, mustaqe-
dhiamë, fat-keqe, shallvare-gjerë, etj. 
Edhe të shkruara ndaras, kemi kompozita si : mustaqe ziu, brigje brigje, 
besa e besë, rreth flori (unaza) 
Në shumicën e përdorimeve, Thimi Mitkoja e ka regjistruar materialin 
duke u mbështetur kryesisht mbi të folmen e Korçës, Kolonjës, 
Përmetit, madje edhe të çamërishtes, ndoshta për shkak të përkatësisë 
së bashkatdhetarëve të tij në vendbanimin ku ai jetoi e punoi. 
Si tipare të theksuara të toskërishtes vihen re: 
Përdorimi i zanores ë- fundore: sy-larmenë, grykëzënë, vetullë-hollë, 
faqe-kuqesë, mëngëçarë, vetullëthanë, faqezezënë etj. 
Përdorimi i zanores ë, në vend të zanores e të theksuar para 
bashkëtingëlloreve hundore m, n, nj: dor’-argjënda, krahërgjëntë, 
zëmërbardhi 
Përdorimi i grupit mb: zëmbrë-ftohëtë, 
Përdorimi i grupit nt,për nd: krahërgjëntë, 
Ruajtja e zanores e tek trajta e shquar e emërores, për emrat e gjinisë 
femërore: lumëmadheja, buzë-qengjërusheja, buzë-karafileja, jelek-
kuqeja 
Përdorimi i -s fundore në vend të bashkëtingëllores -z: kurris-dalë, 
faqe-rrogosi 
Ruajtja e grupit zanor ua: krahëruar-bardha 
Përdorimi I bashkëtingëllores nistore k  të shurdhët në vend të g-së së 
zëshme: sy-konxhë etj. 
 
Përfundime  
“Bletën” e tij, Mitkoja e botoi më 1879 me alfabetin e Kamardës me 

një qëllim shumë të lartë, siç shprehet ai: “për të bashkuar 
muhamedanët e të krishterët shqiptarë edhe për të ndërtuar gjuhën 
tonë”. Edhe këto fakte janë të mjafta për të arritur në përfundimin se 
Thimi Mitkoja vuri një gur të rëndë në ngritjen e ndërtesës së alfabetit 
të shqipes dhe njësimit të saj. Tek “Bleta ”, janë qëmtuar e  marrë në 
shqyrtim  një sërë kompozitash, të cilat ashtu si gjithë fjalët jo të parme, 
kanë karakteristikat, tiparet dhe veçoritë e tyre. Gjithë 
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inventari i kompozitave të qëmtuara është parë si vlerë e 
shtuar e krijimit popullor, si mënyrë prodhimtare fjalëformimi, krahas 
mënyrave të tjera, të lashta sa vetë gjuha e popullit që e ka në folklorin 
e vet e që e trashëgon ndër breza.  
Nuk mund të jetë rastësore që kompozitat me rrënjët (ose temat) e 
shqipes janë më të shumta. Madje, edhe kur huazon detyrimshëm nga 
ndikimi i gjuhëve në kontakt, rrënjën themelore e ka të vetën. Nëse 
jo,qëllimi justifikohet nga mjeti. 
Fjalët e përbëra mbeten një nga çështjet më të diskutuara nga gjuhëtarët 
në rrjedhën e kohës, madje, siç thotë  Aleksandër Xhuvani, kompozitat 
janë një nga çështjet e shumta të paharruara të gjuhës sonë. Me gjithë 
dokumentimin e hershëm kompozitat në gramatikat e gjuhës shqipe 
janë pasqyruar relativisht vonë. Midis trajtimit të kompozitave dhe 
brumit të gjallë leksikor të shqipes ekziston një lidhje mjaft e dobët. 
Kjo lidhje e dobët është shkaku kryesor i krijimit të një tradite 
gramatikore skeptike kundrejt kompozitave të gjuhës shqipe, traditë që 
në shfaqjet e saj ekstreme arrin deri në mohimin e plotë të ekzistencës 
së kompozitave të mirëfillta të shqipes. Shpesh në gramatikat e 
shekullit XX nuk është i qartë as vetë koncepti i fjalës së përbërë në 
gjuhën e sotme shqipe, por kompozitat janë një tip shumë i pasur dhe 
prodhimtar fjalësh edhe në gjuhën shqipe. Ato dëshmohen që me 
shkrimet e para të shqipes. Më herët ato dalin si emra vendesh, p.sh. 
Gruemirë apo mbiemra njerëzish p.sh. Buzëglani (Buzëgjeri). Krahas 
krijimit kolektiv për nevoja të bashkësisë folëse të shqiptarëve, fjalët e 
përbëra janë krijuar edhe nga dijetarë, shkrimtarë, intelektualë 
shqiptarë, në rrjedhë të kohërave. Kompozimi është mënyra më 
prodhimtare fjalëformuese në gjuhën shqipe pas ndajshtesimit. 
Përpjekjet për krijimin e neologjizmave me kompozita me vetë brumin 
e gjuhës shqipe, qysh nga shkrimtarët e parë shqiptarë e duke vazhduar 
me shkrimtarët e Rilindjes, të kryesuar nga Naimi dhe Samiu e duke 
vijuar edhe në ditët e sotme, e ka mbështetur dhe Mitkoja me krijimet 
(fjalëformimet) e tij, duke parë si një nga rrugët më të rëndësishme të 
pasurimit të gjuhës me njësi, shprehje dhe ndërtime të reja, ashtu 
sikurse e shihte të lidhur ngushtë me detyrën e pastrimit të gjuhës nga 
njësitë leksikore, apo neologjizmat e panevojshme. Disa prej 
neologjizmave të krijuara me brumin e gjuhës shqipe nga autori ose që 
mund t’i kenë përkitur asaj kohe, janë p.sh.: dorëshkrume-ja, 
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dheshkres, rrathduarshet, rrathë-duarset, rrobe-shtëpie, shami-qafe-
ja, cipë-gjarpëri, erë-shtiellësa. 
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Abstrakt: Bazuar në faktin se folësit amtarë të gjuhës angleze ndryshojnë 
shumë nga anglishtfolësit e huaj për sa i përket aspekteve komunikuese, ky 
studim ofron vëzhgime thelbësore të përpunuara nga studiuesi që e shikon 
përvetësimin e gjuhës angleze nga një këndvështrim komunikues. 
Metodologjikisht, ai përpiqet të ndërlidhë sfidat komunikuese duke iu 
referuar këtu “dukurive të keqkomunikimit” që studentët e universitetit hasin 

në procesin e mësimit të gjuhës angleze. Studimi zhvillohet me një fokus në 
përvetësimin e komunikimit në mësimin profesional të gjuhës angleze 
nëpërmjet përdorimit të korporave. 

Korpuset gjuhësore shfaqin dhe pajisin studentët e universitetit me 
perspektiva të ndryshme komunikuese dhe i udhëzojnë ata drejt një sërë 
kërkimesh të bazuara në të dhëna për qëllime të caktuara gjuhësore. Në të 
vërtetë, fluksi i vërtetësisë i gjuhës angleze që rezulton nga shfrytëzimi i 
korporave nxjerr në pah dallimet ndërgjuhësore, si edhe vështirësitë që 
studentët hasin për të kuptuar gjuhën autentike në procesin e komunikimit. 
Korpuset e gjuhës angleze ofrojnë një sërë mjetesh metodologjike që u 
mundësojnë këtyre të fundit të kryejnë çdo analizë ndërgjuhësore për të fituar 
njohuri komunikuese në kontekstet e jetës reale.Gjatë gjithë zbatimit të 
analizave të bazuara në korpus, studentët mund të hetojnë dhe të bëjnë 
krahasime në mënyrë te pavarur mbi pothuajse çdo model gjuhësor për sa i 
përket dukurive leksikore, strukturore ose leksiko-gramatikore. Kjo u lejon 
atyre të bëjnë dallimin midis atyre ndryshimeve gjuhësore në gjuhën amtare 
që ata vërejnë në gamën e gjuhës së korporave. Rezultatet përfundimtare 
padyshim do të rezultojnë në krijimin e kompetencës komunikative të synuar, 
duke ofruar "në mes të vargjeve të korporave", të dhëna për vetë-korrigjimin 
e çdo parregullsie të mundshme të krijimit individual. 
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Fjalë kyçe: komunikim, dukuri, dallim ndër-gjuhësor, korpora, analizë ndër-
gjuhësore 

 
A VIEW OF CROSS-LINGUISTIC DIFFERENCES IN ENGLISH 

LANGUAGE CORPORA; AN INTER-LANGUAGE ANALYSIS TO 
THE TARGET LEARNER 

 
Abstract: Pursuant to the fact that native English speakers differ widely 
from foreign English speakers in terms of communicative aspects, this study 
provides essential observational remarks elaborated from the researcher 
viewing English language acquisition from a communicative perspective. 
Methodologically, it attempts to relate the communicative challenges hereby 
referring to the ‘miscommunication occurrences’ that university students 

encounter in the English language learning process. The study develops 
with an emphasis on elaborating communication in English vocational 
language learning in reference corpora use.  

Language corpora display and furnish university students with 
different communicative perspectives and guide them to a variety of data-
driven inquiry for certain linguistic purposes. Indeed, the flow of English 
language authentication elicited from corpora exploitation highlights the 
cross-linguistic differences that target students find difficult to comprehend 
in the English language learning process. English language corpora offer a 
range of methodological tools that enable learners to conduct any inter-
language analysis to gain communicative insights in real life contexts. 
Throughout, the implementation of corpus-based analysis students can 
autonomously investigate and draw comparisons upon almost any language 
patterns in terms of lexical, structural, or lexicon-grammatical occurrences. 
This permits them to contrast those cross-linguistic native-like language 
differences they notice in the plethora of corpora language. The final 
outcomes would no doubt yield in crafting the target learners’ communicative 

competence providing ‘in between the corpora lines’, clues for self-correction 
of any possible individual creation irregularities. 

 
Key words: communication, occurrence, cross-linguistic difference, corpora, 
inter-language analysis 



42 
 

1. Introduction  
The improved accessibility of computers has revolutionized the 

study of language, especially in second language acquisition over the 
last few decades. The main purpose of conducting this study is to shed 
light on the authentic English language occurrences that corpora offer. 
It also points out the fact that the study of corpora has changed from a 
subject for specialists to a field of inquiry resulting to be open to all 
kinds of learners, teachers, and researchers. 
Applying corpus language for linguistic issues in foreign/second 
acquisition enhances the teaching and learning process. This study 
gives prominence to the effect of corpus studies upon theories of 
language and how languages should be described. Corpora allow all 
kinds of ‘researchers’ to count categories in traditional approaches to 

language, draw comparisons among authentic usages of L2 as 
displayed in them and foster them to observe and investigate patterns 
of L2 that were not noticed before in speech. Moreover, this study 
intends to raise the L2 learners’ interest in how language, more 

specifically English, works, and how knowledge about it can be applied 
in certain real-life contexts. The reader will be informed on the 
methodological tools that can be easily found online for specific 
classroom use. Evidently, corpora application allows language learners 
to carry out corpus investigations for linguistic purposes in SLA. 

Provided a large number of examples of a word or phrase which 
is presented in an electronic form, corpora offer obvious didactic 
advantages for data-driven analysis. The corpus is usually subjected to 
a concordance analysis by using analytical software (a concordancer) 
to find the occurrences of a particular word or phrase in a text or in a 
compilation of texts. It presents to teachers the possibilities in 
designing English language learning tasks. This serves the need to 
achieve adequate proficiency in English language provided that the 
latter is currently positioned as the primary language of international 
communication in almost every field of professional activity. 
Specifically, we embrace what Widdowson’s (2000) statement […that 

correct English language use in oral and written discourse requires the 
possession of a solid linguistic competence which includes the 
knowledge of grammar rules and vocabulary items, as well as the 
ability to use them appropriately in real-life contexts]. 
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The importance of the development of linguistic competence, 
being a component of communicative competence, has been the main 
aspect of inquiry considered as the pitfall of the “communicative 

approach” to foreign language teaching (Widdowson, 1998, 1990; 
Sheils, 1993). In addition, other researchers in this domain of inquiry, 
such as Long & Robinson (1998), and Pearson (1996); have 
highlighted the important role of grammatical correctness in foreign 
language communication. Communication in EFL seems to be the gap 
which learners find hard to overcome as not feeling furnished with the 
proper communicative competence. Purposefully, what these 
researchers argued was that learners could achieve communicative 
competence in English by conducting linguistic analysis in terms of 
form and functions as it is authentically used in real life. On such a 
basis foreign English learners can make comparisons in terms of 
linguistic irregularities of lexical use on their part, thus allowing room 
for self-awareness and self-correction. Indeed, this has been one of the 
arguments in favour of the use of a linguistic corpus as an invaluable 
source of natural examples of language use. 

Specifically, a corpus is a collection of authentic texts (written 
or spoken transcripts) that are stored in an electronic form (Hunston, 
2002: 2). It is defined in terms of both its form and its purpose. Linguists 
have used the word corpus to describe every occurring pattern, phrase, 
or single sentence to a set of written texts or tape recordings, which 
have been collected for linguistic study. Because computers can hold 
and process large amounts of information, electronic corpora are easily 
found and used to study aspects of language. Since these are usually 
larger than the small, paper-based collections that we find in any EFL 
course book or other similar sources, the storage of the texts in such a 
form allows their compilation in large quantities, amounting to millions 
of words, which, as Biber, Conrad & Reppen (1998) pointed out, make 
these texts available for both qualitative and quantitative analysis either 
from the researchers or the learners themselves. A corpus may be 
composed of texts from various sources (e.g., a reference corpus such 
as the British National Corpus or the Bank of English), or from a 
particular genre (e.g., a specialist corpus). The corpus is designed and 
stored in such a way that it can be studied non-linearly, and both 
quantitative and qualitative linguistic analysis can be obtained. This 
differentiates a corpus from a library or an electronic archive. The 
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purpose is not simply to access texts in order to read them for linguistic 
information but to investigate beyond the lines to figure out the 
irregularities of language as used by native speakers and/or writers in 
authentic contexts. Since they refer to genuine discourse, there are no 
strict rules or specific ways about how large a corpus needs to be, but 
it is generally assumed that it should provide enough examples of 
language to ensure relevant generalizations on language form and 
functions (Baker, 2006). 
       Due to the wide range of corpora and based on the specific and 
linguistic demands prevailing the language needs analysis,  corpora can 
be analyzed traditionally or in a modernized way through computerized 
tools. Depending on what we need to analyze, we can observe and 
calculate the occurrences of linguistic terms in text samples, or we can 
analyze them in a more rapid way with the aid of corpus analysis tools, 
such as word lists and concordancing software. Specific information on 
the ways of operating and utilizing corpora data provided with practical 
examples in SLA can be found in the corpora studies of Bowker & 
Pearson (2002), Biber, Conrad & Reppen (1998); and Tribble (2002). 
The easiest method to explore corpora is by means of concordance. A 
concordance (as can be seen from Fig. 1), is an electronic list of all the 
occurrences of a particular word or phrase in a corpus. It is non-
ordinary presented within the context they occur in (usually a few 
words to the left and right of this word) which at first glance seem 
ambiguous and irrelevant to the sequenced phrases as displayed in the 
lines. A concordance is sometimes called a “key word in context” 

(KWIC), which means a word or phrase that is of interest, to a 
researcher or a teacher, or both (Baker, 2006: 71). 
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Figure 1. Online Concordancer output 

Amongst the pioneer teachers of the concordance use, we 
mention Tim Johns, who was the author of the concept of Data Driven 
Learning (DDL, 1991). Various corpora studies shed light on the use 
of concordances software and their implementation in real classroom 
contexts. Relying on such novelty use from the native speakers 
(English as L1) as corpora furnish with a plethora of genuine use the 
student learners are simultaneously acquainted with corpora and its 
linguistic significances in L2 (English viewed as L2). It promotes DDL 
as an approach to language learning based on the assumption that the 
use of authentic language together with a concordancer will enable the 
learners to gain insights into the language as it is used in real-life 
situations. Indeed DDL refers to the learning process which is based on 
the learner’s discovery of rules and patterns of language use, and not 

on the teacher’s explanation and provision of examples of the language 
invented for pedagogical purposes. The teacher presents himself in the 
role of an instructor in case of requirements from the autonomous 
learners. 

Moreover, the role of corpora in language pedagogy has 
received considerable attention in the literature concerned with the 
teaching of languages. A corpus does not contain new information 
about language, but the software used for linguistic investigation offers 
a new perspective on the familiar. Specifically, software packages by 
means of various tools process data from a corpus in three ways: 
showing frequency, phraseology, and collocation of L2 occurrences. 
For instance, the interpretation of concordance lines can facilitate the 
development of linguistic competence.  Issues of these kinds provide 
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genuine occurrences of language and evidently have been dealt with 
practical evidence for solutions by a number of researchers such as: 
Baker, 2006; O’Keeffe, McCarthy & Carter, 2007. Relevantly, 
language corpora have been viewed as a facilitating and contemporary 
aid in the understanding of particular text types, genres, and styles in 
addition to the designing of syllabi and materials for foreign language 
courses in reference to corpora collection of native linguistic 
occurrences (Biber, Conrad, & Reppen, 1998; Tribble & Jones, 1997). 
 

2. A view of cross-linguistic differences through language 
corpora 
Native English speakers differ widely from target English 

speakers in terms of communicative aspects either in written and/or 
oral discourse. This study provides a personal view of English language 
acquisition from a communicative perspective due to the cross-
linguistic differences the student learners encounter in English 
language learning. It attempts to relate the communicative handicaps 
that mostly ESP students encounter in their vocational learning process 
at university level. Pursuant to the fact that English results as a 
compulsory academic subject the study develops to contemplate the 
academic needs to reach to perfection on the basis of vocational 
language learning. On purpose, it observes and examines the degree to 
which the frequency and co-occurrence of corpora vocabulary use 
leads the students to DDL and contributes to better language 
performance. The latter, resulting so with an elaborated communicative 
competence of overall English students targeted to ESP courses. 

Basically, relying upon thorough language course observations 
the results obtained may report such feasible affective dependencies 
among learners and language course needs as determined in our syllabi. 
Due to the different communicative perspectives and the variety of 
data-driven inquiry that language corpora display, English language 
instructors should adopt various communicative contexts in EFL 
teaching. That is indeed the case to measure the affective variables in 
English language acquisition and learning and to put clear-cut ends so 
as to prevent any possible linguistic miscommunication from the 
students in authentic situations. Provided the reliable linguistic 
differences the students notice when exploiting corpora such linguistic 
ambiguities are relevantly clarified to any language inconvenience. In 
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addition, they are motivated and corpus-guided to gain control and 
exert their communicative skills over language. 

In dependence on the language proficiency that the learners 
possess, a language corpus may be greatly helpful for further scientific 
learner linguistic analysis. The most frequently used method to analyze 
corpora is the contrastive inter-language analysis which was 
established to serve the purpose of corpus research by Gragner (1996). 
Its implementation in the research provides clues to demanding 
learners to draw comparisons; speculate on the words’ behavior 

through the lines; and formulate rules of grammar among the 
concordance lines of the key words in the context that constitute 
authentic occurrences in reference to situational happenings expressed 
by natives in the English language. Thus they may serve as challenging 
out of traditional linguistic samples for authentic classroom language 
implications. Irregularities in language lexicon make the learners think 
critically,logically and assist in reinforcing best what is uncommon in 
language. Basically, this approach enables learners to view the 
language differences that exist between native speaker data and foreign 
language data (L2 vs. L1) or even among the learners themselves (L2 
vs. L2). It displays corporal methodological features of qualitative and 
quantitative differences in the field of EFL/ESL and mainly ESP 
vocabulary acquisition. This type of analysis is greatly facilitated by 
computational programs that are huge in quantity but point out a 
contemporary one such as Compleat Lextutor Text Tools (Cobb, 2000). 
As displayed in the Figure. 2, it processes words of a certain language 
in any required use or function in discourse. It gives researchers, 
language practitioners, and learners’ immediate access to the words or 

phrases that are significantly un/frequently used, overused, or misused 
by learners. It actually finds out and makes evident all the possible 
occurrences of the language items in question aimed for linguistic 
examinations. Applying its computational methodological tools makes 
relevant the simultaneous procession of a range of texts in written or 
transcript form. Small and bigger differences in frequency of 
vocabulary use can be a matter of linguistic variance among learners 
and therefore they need to be interpreted prudently. 
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Figure 2. The Compleat Lexical Tutor, site entry web page  

A corpus-based analysis can investigate almost any language 
pattern in terms of lexical, structural, lexico-grammatical occurrences 
or individual creation irregularities as discovered from and intended to 
distinguish native versus target usage. Choosing the proper analytical 
tools, as overstated for instance Cobb’s Lextutor (2000), we can 

discover not only the patterns of the learners’ language use, but even 
the extent to which they are used in relevance to the contextual factors 
that influence variability in and between them. Indeed the frequency 
word lists allocate the various English situational vocabularies each 
group of inquiry (hereby pertaining to various social groups) had 
employed in the discourse. The overview as presented from the various 
corpus researchers show considerable variation in the numbers of 
subjects (large-scale or small-scale), in the backgrounds they had 
(evolving socio-cultural factors), and in the empirical data gathered for 
elucidating outcomes, which come from corpus collections such as 
tape-recorded samples of speech, from student writings, from various 
types of tests and corpus-based tasks (Remarks withdrawn from 
Çyfeku (2014); a corpus-based study conducted with EFL students). 
Text analyzers fulfill the analytical function of the students’ tasks to 

obtain elaborate evaluation at the end of their L2 learning and overall 
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teaching process. Thus for instance, once students’ texts or written 

tasks have been generated in a word processing file, text analysis 
applications can research and examine documents for various features, 
count them, and give student writers or teachers quantitative 
information about the distribution of textual features. Most word 
processing packages include spelling, grammar, and style checkers. 
They also include counters, which can tabulate the number of words in 
a text, the average word or sentence length, punctuation marks, and so 
on. Beyond the commercially available features of word processors, 
more specialized programs can tag and count various parts of speech 
and lexical features (Biber, Conrad & Reppen, 1998). Some studies 
have suggested that particular types and combinations of syntactic and 
lexical features in student texts may be positively correlated with text 
quality or L2 proficiency. Procedurally, the implementation of learner 
corpora assists any kind of researcher to notice and analyze: the 
learners’ language use (formal, informal, or a highly specific targeted 
register), the different meaning and the potential of the words as 
displayed in the corpora, the use of the typical specialized terms 
targeted for comprehension. Certain language features are more typical 
for different types of learners such as: less or more proficient; 
motivating or demotivating due to the lack of cross-linguistic or socio-
cultural differences; or the ones who are curious to put words together 
for a better linguistic comprehension. Thus under the effect of corpora 
involvement they immensely try to get the utmost from the language 
usage and challenge the native’s capacity to hinder fast and indirect 

communication.  In order to support our point, a careful planning in our 
syllabi evolving a deliberate combination of methods may serve the 
purposes of a foreign language classroom needs analysis research. 
Indeed, this is precisely what language teachers and students are 
encouraged to do so as to yield to the practicality and validity of their 
findings and demonstrate their methodological contribution to the field 
of SLA. 
 

3. Results and conclusions 
The examining corpora effect and outcomes were firstly related 

in English for Specific Purposes language learning. This new trend in 
SLA gave rise to Corpus linguistics methodology with the advent of 
powerful personal computers at the end of the 1980s. It has assisted 
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foreign language research to resolve specific linguistic issues. It fosters 
the intent to the demanding learners to conduct various inter-language 
analyses on linguistic issues that seem ambiguous or cause 
irregularities in the perception of the cross-linguistic occurrences in 
English. Corpus linguistics (defined in Reppen, 2010) is ideally used 
to investigate whether a particular word or phrase is used more 
frequently in either formal or informal style, in specific genres by 
English speakers. Applying it for linguistic issues in foreign/second 
language acquisition enhances the teaching and learning process. It 
offers a range of methodological tools that facilitate comprehension, 
especially on genuine vocabulary presentation, and provides clues for 
data-driven learning. The sample website entry in Figure. 3 reveals 
specific data such as the frequency of certain words which is unusually 
high in comparison with some norms of the words’ performance in 

corpus contexts. Given its potential as a powerful approach in SLA, the 
researchers, as well as learners, can make claims on certain issues 
which other approaches cannot offer even in the case of possible 
solutions for the same concerning matters. 

 

Figure 3. A keyword list of a business text corpus data elicited from 
Scott, 2004 
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 Specifically, corpora have been used in combination with 
speaker-annotated data to investigate language usage. Various 
researchers have contributed in the field of SLA for instance by 
examining corpora to be representative of a variety of languages. 
Precisely, Rayson, Leech & Hodges (1997) and Schmid & Fauth 
(2003) cited in Baker, 2006:75) examined the spoken section (about 10 
million words) of the British National Corpus (BNC). In their study, 
they identified their speakers and respondents by the factors of gender, 
age, and social group. They have undertaken selective qualitative 
analyses to highlight the very specific differences in vocabulary use 
from males and females as displayed for instance in the British 
National Corpus. They contrasted frequency lists derived from 
different sectors of the corpus. They found that female speakers tended 
to dominate talking in comparison to male speakers. In their research, 
Rayson and colleagues confirmed the ‘difference” hypothesis that male 

speech was more ‘factual’ and concerned with reporting information, 
meanwhile female speech was more interactive and concerned with 
establishing and maintaining relationships (the male ‘rapport’ vs. 

female ‘rapport’ distinction). They assert that common outcomes were 

previously obtained in other corpus-based studies of spoken and 
written English. Altogether they concluded that ‘prepositions’ and the 
definite article ‘the’ are highly associated with the ‘informative’ and 

nominal tendency of written language; whereas first- and second-
person pronouns are associated with the ‘interactive’ tendency of 

spoken language. Indeed this fact runs counter in previous studies and 
is fully evidenced by EFL/ESL students when contrasting corpora 
language and their topical related written language. Analytically 
students strive to elicit the differences in discourse from the 
concordance lines of a specific word they are examining. The keyword 
selected that constitutes a small corpora in many cases when compared 
to the precise use from their own in discourse results to contain a much 
larger representation as more ‘interactive’ than in their oral or written 

discourse. These remarks are assembled in terms of communicative 
differentiation between the two cross-linguistic English eloquitors. If 
their written discourses in reference to specific words are statistically 
processed, the data analysis will for certain reflect a real difference of 
native versus target linguistic behavior in the academic written 
language.  This for instance can apply to compare texts or writings of 
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the same topic by utilizing the “type-token ratio”, a valid measure 

which indicates the number of different words used across texts 
referring to types divided by the number of words on which they are 
based that are tokens (Baker & Ellece, 2011). The following Figure 4. 
addresses the evidenced homepage for eliciting frequency features to 
raise students’ awareness on the variety of words used in the corpora 

and at the mean time assists them increase the variety of words used in 
their writings. 

 

 
Figure 4. Homepage for Frequency features 

 
Additionally, Catalan & Ojeda Alba (2008) in their quantitative 

study also examine the English vocabulary differences of males and 
females. Using a small corpus of learner English, they found that on 
average females produced longer compositions as well as overall 
gender differences in the type of the vocabulary they used. Harrington 
(2008) also emphasizes the use of a careful qualitative analysis to 
investigate upon students’ corpora as the incorporation of corpus 

linguistics techniques can provide evidence for gender differences 
individually and no speculations should be made for over 
generalizations. The analysis of gendered speech styles helps target 
learners to understand certain ways in which native male and female 
students characteristically tend to use language, and that awareness of 
such phenomena can be applied in various educational academic 
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contexts such as L2 language settings. Since variations persist even in 
the natural occurrences of the natives as inferred from the corpus 
researches, variances in apprehending the communicative meaning 
from target learners will also be encountered in EFL. Not even two 
identical twins equally perceive the same phenomena; the stimulus that 
is the authentic language occurrence may be the same but the logical 
and individual explanation may vary slightly or may be totally diverse. 

Evidently, the present study attempts to give adequate answers 
and viable solutions to such variance in communication throughout the 
students’ awareness of the English language use of corpora to reinforce 

EFL/ESL or ESP vocabulary. It presents a range of methodological 
tools that facilitate the vocational comprehension especially on genuine 
vocabulary presentation and provides clues for data-driven learning. 
Throughout, the implementation of corpus-based analysis students can 
investigate autonomously and draw comparisons upon almost any 
language patterns in terms of lexical, structural or lexicon-grammatical 
occurrences. Methodologically, corpora use in the English classroom 
results as a suitable way of understanding English in authentic 
discourse and for the most it assists learners crafting their 
communicative competence.  It is the communicative competence the 
linguistic gap that most learners find frustrating and as a result feel 
demotivated to delve autonomously especially in the oral discourse. 
Noticeably, their direct involvement in the plethora of corpora 
language fosters the desire to get involved in the corpus analysis, to get 
the utmost from the English native’s communicative language. Once 

dealing with corpora data they individually pursue certain language 
investigations with a targeted linguistic matter to deal for the sake of 
differentiating communicative and inter-language usages of English. 
This furthermore enables them to gain linguistic competence for self-
correction of their individual creation irregularities when contrasted to 
the cross-linguistic differences they notice in reference corpora 
language. 

To sum up, the success in implementing corpora in all field-
specific English language auditoriums relies on the fact that the 
communication competence in English has a strong dependency in the 
understanding of language in all the possible forms that natives shape 
it contextually. The understanding and as a result the creation of 
discourse can be achieved in a satisfactorily manner by the use of any 
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kind of corpus concordancer (hereby referring to a range of online 
corpus resources) and by the students themselves individually 
performing various language-learning tasks. Provided the linguistic 
methodological tools that language software packages offer teachers 
can facilitate and guide students towards an analysis of the texts 
included in the corpus.  Thus by relating corpora elements in language 
teaching, all the components of the target language linguistic research 
i.e. language teachers and student learners assume to be successful. 
Considered so as useful and innovative tools (e.g. concordance lines) 
aiming at the development of students’ communicative competence it 

no doubt results effective for them to formulate a final correct 
discourse. In this way both sides can have their ends meet in the foreign 
language learning process and that means overcoming the cross-
linguistic differences by mastering contextually the hinted inter-
language significance throughout corpus data. Notably once the 
linguistic occurrences are introduced to the students and respectively 
guided to autonomous investigation, the outcomes would definitely 
yield in striving and grasping for a final equalization of written and oral 
discourse. They will gain competence and feel confident to challenge 
native communication in English. The whole process resembles with 
the reverse sides of the shaft with all its infinite numbers (hereby 
referring to the range of lexicon) that is approximately equalizing 
competences of target versus native in the field of language authenticity 
and ease of communication in and/or between both kinds of speakers 
of English. 
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Abstrakt 
Studimi i njësive frazeologjike zë një vend të rëndësishëm në studimet 
gjuhësore. Në këtë kuadër, duke e parë trajtimin e kësaj çështjeje në vepra të 
ndryshme letrare, jemi ndalur në romanin “Lumi i vdekur” të Jakov Xoxës. 

Interesi ynë është që nëpërmjet këtij hulumtimi në këtë vepër të studiojmë 
njësitë frazeologjike nga ana e strukturës kuptimore të tyre. Punimi është një 
përpjekje për t’ju qasur njësive frazeologjike dhe strukturës së tyre kuptimore 

si dhe për të hedhur dritë mbi përdorimin e këtyre njësive në jetën e 
përditshme. Nga ana tjetër synohet për një ndihmesë në studimin e njësive 
frazeologjike, duke u pëqendruar në veprën e J. Xoxës. Në punim jemi 
përqendruar në dy aspekte: në strukturën e njësive frazeologjike të ndërtuara 
me togfjalësh dhe të njësive frazeologjike me strukturë fjalie. Fillimisht, për 
të krijuar një panoramë të plotë të këtij punimi, kemi paraqitur në vija të 
përgjithshme një hyrje rreth veprës së Jakov Xoxës, si dhe rëndësisë së saj në 
studimet gjuhësore. Më pas jemi ndalur në trajtimin e dy çështjeve kryesore 
të punimit, ilustruar edhe me shembuj nga vepra, për të dalë në përfundimet 
përkatëse rreth çështjes  
 
Fjalët kyç: Jakov Xoxa, njësi frazeologjike, ndërtim i njësive, njësi 
frazeologjike me strukturë togfjalëshi, njësi frazeologjike me strukturë fjalie 

 

STRUCTURE OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE NOVEL 
"LUMI I VDEKUR" BY JAKOV XOXA 

Abstract: The study of phraseological units takes an important place in 
language studies. In this context, looking at the treatment of this issue in 
different literary works, we have stopped at the novel "Lumi i vdekur" by 
Jakov Xoxa. Our interest is to study phraseological units in terms of their 
meaning structure through this research in this work. The paper is an attempt 
to approach phraseological units and their meaning structure as well as to 
shed light on the use of these units in everyday life. On the other hand, it is 
intended to help in the study of phraseological units, focusing on the work of 
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J. Xoxa. In the paper we have focused on two aspects: on the structure of 
phraseological units built with phrases and of phraseological units with 
sentence structure. Initially, in order to create a complete overview of this 
paper, we presented an introduction about the work of Jakov Xoxa and its 
importance in linguistic studies. Then we stopped at the examination of the 
two main issues of the paper, illustrated with examples from the work, to come 
to the relevant conclusions about the issue. 

Key words: Jakov Xoxa, phraseological unit, construction of units, 
phraseological unit with phrase structure, phraseological unit with sentence 
structure 

HYRJE 
Vepra e Jakov Xoxës, kjo pasuri kombëtare, ka qenë vazhdimisht 
objekt studimi për mjaft breza lexuesish dhe studiuesish. Krijimitaria e 
tij e pasur, i ka rezistuar kohës deri më sot. Ajo që spikat më shumë në 
veprat e këtij autori është gjuha e përdorur. Duke qenë njohës i mirë i 
gjuhës së popullit, i frazeologjisë, një psikolog i rrallë i mendjes dhe 
shpirtit të popullit, ai i ka dhënë jetë veprës së tij duke bërë që ta ketë 
lexuesin pranë në çdo kohë. Për këtë autor, me një horizont të gjerë dhe 
formim të gjithanshëm, janë bërë shumë vlerësime të ndryshme. Ai 
është përcaktuar si njohës fenomenal i gjuhës së gjallë të popullit, i 
frazeologjisë, filozofisë dhe mençurisë popullore, si shkrimtari, i cili jo 
vetëm e ka begatuar veprën  e tij,  por edhe ka treguar me shembuj 
konkretë  se sa e gjerë, sa e thellë, sa e pasur e sa e vlerë është gjuha 
shqipe, e vetmja digë historike, e vetmja  njësi shprehëse komunikuese, 
që ruajti kombin e trazuar buzë shpërbërjes fatale  nga mujsharët e 
botës” (Qeriqi, 2018).  
Duke marrë ne referencë, gjuhën e përdorur nga J. Xoxa, jemi 
përpjekur të realizojmë një aspekt të kësaj pasurie, siç është përdorimi 
i  njësive frazeologjike, duke u mbështetur në një nga veprat e 
papërsëritshme të tij “Lumi i vdekur”.  
Njësia frazeologjike është njësi gjuhësore me kuptim të mëvetësishëm 
e përbërë nga dy ose më shumë fjalë shënuese (emërtuese), me 
gjymtyrë e ndërtim të qëndrueshëm, e formuar historikisht e për një 
kohë të gjatë, që ka vlerën e një fjale të vetme, riprodhohet në ligjërim 
si njësi e gatshme dhe funksionin në gjuhë si njësi e pandashme 
(Jashari, A., 2012, p. 80).  
Në këndvështrimin e pasurisë frazeologjike, veprën e tij mund ta 
quajmë një lumë të gjallë njësish. Ai ka pasqyruar një pasuri të madhe 
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të zonës së tij, duke na dhënë dorë të hulumtojmë dhe të studiojmë këto 
njësi nga ana leksikore dhe gramatikore. Gjuha që përdor autori është 
gjuha e popullit, ku mes rreshtave gjenden mijëra njësi frazeologjike të 
njohura dhe të panjohura. Përdorimi i këtyre njësive është i pranishëm 
në ligjërimin e gjithsecilit prej nesh, duke përligjur vetë kuptimin e 
termit “frazeologji”, term i cili vjen nga greqishtja phrasis (shprehje, 
njësi e ligjërimit) dhe logos (dije, dituri, fjalë) (Jashari, A., 2012, p. 80), 
pra ajo që lidhet drejtpërdrejt me gjuhën që përdorim në ligjërimin tonë. 
Kështu duke mbetur te gjuha, jo pa qëllim citojmë një thënie të Martin 
Heidegger: ...gjuha është qela e qenies, sepse pikërisht në këtë qelë të 
qenies është krijuar një pasuri e madhe frazeologjike, e cila është 
pasqyruar në mënyrë mjeshtërore në veprën letrare të Jakov Xoxës, 
vepër që na ana tjetër është kthyer në burim njësish frazeologjike të 
cilat kanë pasuruar gjuhën tonë kombëtare dhe veçanërisht fondin e saj 
leksikor.  
 
METODOLOGJIA E PËRDORUR 
Për të realizuar këtë punim kemi ndjekur metodën e skedimit të 
materialit nga vepra në fjalë, sistemimin dhe analizimin e tij sipas 
kritereve përcaktuese. Në punimin tonë kemi marrë për bazë kriterin 
strukturor të njësive dhe bazuar mbi këtë, nëpërmjet metodës analitike 
dhe përshkruese kemi trajtuar njësitë frazeologjike me strukturë 
togfjalëshi dhe njësi frazeologjike me strukturë fjalie. Për secilin rast 
analiza është mbështetur në shembuj ilustrues. 
 
1. REZULTATET 

 
1.1. Njësitë Frazeologjike me Strukturë Togfjalëshi  
Njësitë frazeologjike sipas ndërtimit dhe strukturës së tyre i ndajmë në 
njësitë frazeologjike me strukturë togfjalëshi dhe njësi frazeologjike 
me strukturë fjalie. Dihet se njësitë frazeologjike me strukturë 
togfjalëshi zënë një vend më të madh në krahasim me njësitë 
frazeologjike me strukturë fjalie. Edhe në veprën e J. Xoxës vendin më 
të madh të njësive frazeologjike e zënë ato të ndërtuara me strukturë 
togfjalëshi. Këto njësi, sipas kategorive leksiko-gramatikore përbërëse, 
klasifikohen në disa lloje: emër +emër, emër +mbiemër, folje +emër, 
folje + emër + mbiemër, folje +folje, folje +emër+ ndajfolje etj 
(Thomai, J., 2006).  
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Ajo çfarë kemi pasur qëllim në punimin tonë, është klasifikimi i njësive 
frazeologjike sipas numrit të gjymtyrëve përbërëse dhe sipas pjesëve 
përbërëse të ligjëratës në këto njësi. në veprën e Jakov Xoxës. Nga 
shqyrtimi i materialit në veprën në fjalë kemi konstatuar një numër të 
vogël njësish frazeologjike të cilat janë një gjymtyrëshe, kryesisht 
parafjalë + emër. Ato kanë një përdorim më të rrallë në veprën e autorit 
krahasuar me strukturat dygjymtyrëshe dhe trigjymtyrëshe. Shembuj të 
tillë mund të përmendim: pa gojë, prapa diellit, na hëngre, si për tym 
etj. 
Numrin më të madh të njësive frazeologjike e zënë njësitë frazeologjike 
dygjymtyrëshe. Jani Thomai shprehet se ...ky grup përbën grupin më të 
madh dhe me shumë variante. Si kritere plotësuese të modelimit 
llogariten edhe trajtat e shkurtra paremërore të detyrueshme, mjetet 
mohuese, rendi i fjalëve dhe karakteristikat gramatikore, kur janë 
tregues të njësive frazeologjike të mëvetësishme, por këto nënrenditen 
brenda modelit themelor, i cili përcaktohet sipas natyrës leksiko-
gramatikore të gjymtyrëve (Thomai, J., 2010, p. XXXIX). 
Gjatë studimit të veprës së Jakov Xoxes, njësitë frazeologjike me 
strukturë togfjalëshi, kryesisht me dy gjymtyrë, i kemi ndarë sipas 
klasave të caktuara: 
Njësi  frazeologjike emër+emër, ku gjymtyrët e njësive frazeologjike 
të këtij grupi mund të jenë të bashkërenditura ose të nënrenditura, me 
ose pa parafjalë. Pjesa më e madhe e tyre përdoren me parafjalë (me, 
në, mbi, për, pa) si: miq për kokë, njeri pa njeri, kaposh mbi pleh etj. 
Përgjithësisht njësitë frazeologjike të ndërtuara me emër +emër 
paraqiten në numrin njëjës ndërsa ato në shumrin shumës janë më të 
rralla. Gjithashtu vihet re përdorimi i tyre në të dyja trajtat, në trajtën e 
pashquar dhe në trajtën e shquar: 
vija e Mollës, zorrë nëpër këmbë, shtylla e shtëpisë, me këmbë e me 
duar, të hurit e të litarit, koka daulle, kokë për kokë, kokë më kokë, mezi 
i revanisë, miq për kokë, me patkonjtë përqiell, me dorë në zemër, njeri 
pa njeri, një kaposh plaçka, me bisht në shalë, plagë në zemër, diell me 
barrë, zemra e plasur, në bythë të shishes, me një fije zëri, në zemër të 
moçalit, kaposh mbi pleh, gorica në bythë, shpirt njeriu, kockë e lëkurë, 
ditë me nishan, budallallëk me brirë, me gjysmë opinge, ditë me kryq, 
ëndra në vapë, ëe turp në gojë, majë më majë. 
Njësi  frazeologjike emër+ mbiemër. Sipas Jani Thomait, gjymtyra 
emërore te këto njësi mund të jetë në rasën emërore ose në një rasë të 
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zhdrejtë me parafjalë, zakonisht e pashquar, në një model që prihet 
edhe nga një lidhëz krahasuese (Thomai, J., 2010, p. XL). Në këtë 
vepër, njësitë frazeologjike të ndërtuara me dy gjymtyrë, përkatësisht 
emër + mbiemër zënë një vend më të vogël. Kryesisht ato janë formuar 
me emra në rasën emërore: zemra, natë, mënd, vështrim, njerëz, por 
edhe në rasën kallëzore si: kraharorin, hesapin, gojën, dhëmbët, buzët. 
Pjesa më e madhe e këtyre njësive janë formuar me mbiemra të 
nyjshëm, por nuk mungojnë edhe formimet frazeologjike me mbiemra 
të panyjshëm, edhe pse janë më të rralla. Disa nga këto formime janë:  
Vështrim i mbytyr, kraharorin e përhedhur, mënt të bukura, natë pus, 
me zëmër të hapët, hesapin e kripur, të qajë mbytyr, zemra e vrarë, me 
gojën brisk, krahë të fortë, kockë të fortë, buzët e shpërveshura, e pritën 
vakët, mënd e holla, njerëz bythëgrisur, buzëqeshje të vrarë, hundë të 
hollë, me zemër të mbledhur,  gjuhën e vogël, sytë mavi, fjalët e rënda, 
ballët e vrerosur, mënd të turbullta etj. 
Njësi  frazeologjike folje + mbiemër. Duke mbetur te mbiemri, mund 
të themi se në veprën e Jakov Xoxës ka një përdorim, edhe pse shumë 
të kufizuar, të njësive frazeologjike dygjymtyrëshe të formuara me folje 
+ mbiemër ose me mbiemër + folje. Si të tilla kemi evidentuar: ta 
shrydhte të gjallë, nuk e bëri të gjatë, t’i zë syri fët, na shet të trasha, 
ishte bërë e prapë, të na nxjerrë në të thatë, mos sharto zi, është me të 
mirat, e gjeti bosh, e preu e zeza, i buzëqeshi thatë. 
Nuk mungojnë edhe disa raste kur mbiemri del përpara gjymtyrës 
emërore për të dhënë një konotacion më të theksuar të njësisë. 
Megjithatë, përdorimi në këto raste del i  kufizuar:e prerë në fytyrë, i 
vrarë në fytyrë, të zeza halle etj. 
Njësi  frazeologjike emër + folje. Përpos strukturave të mësipërme 
dygjymtyrëshe kemi edhe formime nga një emër i rasës emërore dhe 
një folje. Edhe ky grup njësish ka një përdorim  të kufizuar në veprën 
e autorit. Për ilustrim mund të përmendim: fjalën e ktheu, fjalën nuk e 
dha, zemra i therri, gjuha i ka ecur, hëna po rritet etj. 
Njësi  frazeologjike folje +emër. Këto njësi përbëjnë një grup 
strukturor shumë të pasur në frazeologjinë e gjuhës shqipe, gjë që vihet 
re edhe edhe në veprën e Jakov Xoxës. Këto njësi përbëhen nga folje 
kalimtare, si gjymtyrë e parë, ndërsa gjymtyra e dytë emërore mund të 
jetë emër në trajtën e shquar ose të pashquar, në njëjës ose në shumës, 
gjithnjë në rasën kallëzore te njësitë frazeologjike me subjekt a me 
objekt të brendshëm, ose edhe në një rasë tjetër tek ato me subjekt a 
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objekt të jashtëm, pa parafjalë ose me parafjalë (Thomai, J., 2010, p. 
XL). Nga ana tjetër kemi njësi frazeologjike me gjymtyrë foljore 
jokalimtare, që lidhet me një emër në rasën emërore ose në një rasë 
tjetër me parafjalë. 
Mbi këtë bazë këmi evidentuar disa njësi frazeologjike të formuara me 
këto dy gjymtyrë (folje + emër), të cilat si gjymtyrë të parë kanë një 
folje kalimtare dhe kuptimi i njësisë frazeologjike merr kuptimin e 
kalimtarisë si p.sh: merr më qafë, e mbërtheu në vend, i zinte derën, ia 
hiqte veshët, e mori me mend, ngre supet, ngre kokë etj.. Përveç njësive 
frazeologjike të formuara me gjymtyrë të parë një folje kalimtare, kemi 
edhe njësi të formuara me gjymtyrë të parë, një folje jokalimtare që i 
jep kuptimin e jokalimtarisë njësisë frazeologjike si p.sh: u çel në 
fytyrë, iu errën sytë etj.  
Numrin më të madh e përbëjnë njësitë frazeologjike të cilat kanë në  
përbërje folje kalimtare. Raste të tilla mund të përmendim: 
të bëjnë sytë, ia mirrte mëntë, u shpëtoi duarve, ngre supet, ngre kokë, 
më mori sytë, hodhi sytë, iu lidh gjuha, nxori tellall, të ngulë këmbë, e 
ndreqi punën, hoqi frymë, të lidhte kuvend, u çel në fytyrë, kërkonte me 
sy, i hodhi një vështrim, mblodhi buzët, mu prish mendja, s’po luante 
nga vendi, u harrua në gjumë, shqiti buzët, qeshnin nën buzë, ia preu 
në buzë, i hëngri hakun, i veshi sytë, e mbërtheu në vend, e mori me 
mend, ta shtjerë në dorë, e ke në dorë, e mori vehten, hapën gojën, të 
merr sytë, t’i bënte qejfin, ngau vrap, s’i bëri dot ballë, bënte sehir, 
vrisnin mendjen, t’i blinte mendjen, ta zinte në gojë, u hapi synë, t’i 

linte shëndenë, i kishte kthyer kurrizin, i hodha fjalë, e mblodhi 
mendjen, mbeti në vend, e ndrydhi dhëmbjen, sha ballë, luaji të tharat, 
t’i zjente gjaku, hante me sy, ia ftoi gjakun, këput qafën, shtriva gërr, 
s’bëri prokopi, ia dha vajit, preu vajtimin, ia dha vrapit, na pikoi në 

zemër, ia dhanë këmbëve, t’i bëjë zë, ia dhanë gazit, të mbledh midenë, 
m’u zgjidh gjuha, na e hante mendja, duke lidhur fjalën, u punoi qindin, 
ia kishte qepur sytë, të mbathin opingat, t’i qajmë hallë, hap sytë, i preu 

rrugën, i shkrepi në kokë, mori zemër, morën jetë, i solli në mend. 
Njësi  frazeologjike folje + folje. Formimet me këtë strukturë janë një 
grup shumë i vogël, kryesisht me bashkërenditje dhe me të njëjtën trajtë 
gramatikore për të dyja gjymtyrët. Në numrin e madh të njësive 
frazeologjike të veprës së autorit vumë re se ky lloj formimi gjendet i 
përdorur vetëm tri herë: dhanë e morën, sa të hapësh e të mbyllësh, na 
lave e na shplave. 
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Njësi  frazeologjike formë e pashtjelluar + emër. Në këtë roman nuk 
mungojnë as një-sitë frazeologjike të formuara me një formë të 
pashtjelluar + emër. Ato përdoren rrallë, kemi evidentuar rreth 6 
përdorime në të gjithë veprën dhe, kryesisht formohen me formën e 
pashtjelluar të mohores (pa rënë), përcjellores (duke ngulur) dhe 
paskajores gege (me të rënë): me të rënë të diellit, me të rënë nata, me 
të zënë në gojë, pa rënë dritë, për të hequr sytë e botës, duke ngulur 
këmbë. 
Ndajfolja, përemri, dhe numërori janë tri pjesë të tjera të ligjëratës që 
kanë formuar një grup të vogël njësish frazeologjike. Në lidhje me 
grupin e formuar me ndajfolje, Jani Thomai, i cili i ka studiuar njësitë 
frazeologjike dhe strukturën e tyre për këtë grup dygjymtyrësh, 
shprehet se ky është një grup i vogël, por i larmishëm, sepse gjymtyra 
foljore mund të jetë kalimtare, jokalimtare a vetvetore dhe, sipas rastit, 
asaj i paravendoset trajta e shkurtër përemërore, por, gjithsesi, subjekti 
ose objekti është në çdo rast i jashtëm (Thomai, J., 2010, p. XLI). Edhe 
në veprën e autorit, kemi ndeshur një numër të paktë të njësive 
frazeologjike me këtë formim. Disa prej tyre janë: 
Njësi  frazeologjike folje + ndajfolje. Ia priti shkurt, u hodh përpjetë, 
do hidhen gjetiu, mori mbarë, bëri tutje, duke vështruar mbarë e prapë, 
ziente përbrenda, ti kuvendon si pasnesër etj.. 
Njësi  frazeologjike ndajfolje +emër: Me një përdorim del edhe 
formimi i njësisë frazeologjike me ndajfolje + emër. Njëherë në hënët. 
Njësi  frazeologjike folje + numëror. Formimi i njësive frazeologjike 
me këtë strukturë është shumë i kufizuar dhe e kemi ndeshur vetëm tre 
herë: Bëhej një, ishte thyer më dysh, u punoi qindin. 
Njësi  frazeologjike numëror + emër si strukturë dygjymtyrëshe është 
përdorur vetëm një herë edhe: nga të katër anët , por edhe emër + 
numëror: Me sytë katër. 
Në lidhje me përemrin, mund të themi se ai është përdorur shumë pak 
për krijimin e njësive frazeologjike si ato dygjymtyrëshe, ashtu edhe 
ato trigjymtyrëshe. Kështu kemi krijimin e njësisë përemër + emër, të 
përdorur një herë, dhe krijimin e njësisë folje + përemër, ku janë 
përdorur përemrat vetorë, pronorë dhe të pacaktuar. 
Njësi  frazeologjike folje + përemër: Mjelur nga ai, s’mban gjë, nuk 
loste nga e tija, s’ma hidhni dot mua, nuk qullosi gjëkafshë. 
Njësi  frazeologjike përemër+emër: Me gjithë mend. 
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Përveç njësive frazeologjike njëgjymtyrëshe dhe dygjymtyrëshe kemi 
edhe njësi frazeologjike trigjymtyrëshe. Këto struktura formohen 
kryesisht nga një gjymtyrë e parë foljore dhe gjymtyra e tretë emërore, 
kurse gjymtyra e dytë, është gjymtyrë konstruktive, dhe sipas Jani 
Thomait, duket si gjymtyrw e ndërfutur, si gjymtyrë fakultative dhe 
ndonjëherë ajo nuk shprehet në ligjërim (Thomai, J., 2010, p. XLI) .  
Këto  struktura frazeologjike zënë një vend më të vogël krahasuar me 
strukturat njëgjymtyrëshe dhe sidomos ato dygjymtyrëshe. Në  veprën 
e J. Xoxës kemi ndeshur disa struktura trigjymtyrëshe të njësive 
frazeologjike të formuara me gjymtyrë të ndryshme si: folje + emër + 
emër që përdoret rreth 4 herë dhe në tre raste, gjymtyra emërore sy 
është e përbashkët. 
Njësi  frazeologjike folje+ emër+emër: i mori buzë e sy, të priste 
dhjamët e syrit, pa i vënë veshin njeriut, i hodhi një bisht syri, s’po më 

ze bytha vend, të qëndronte sytë e mëndjen.  
Një rast i veçantë është formuar dhe nga një folje dhe tre emra: folje + 
emër + emër + emër: I kishin marrë mend, zemër e sy. 
Nga strukturat trigjymtyrëshe, formimi me folje + emër + mbiemër, 
është struktura më e përdorur. Njwsitw formohen kryesisht nga një 
folje + një emër i shquar në numrin njëjës + një mbiemër të nyjshëm 
ndërsa katër raste janë formuar me mbiemër të panyjshëm ( të bënin 
gojën memece) 
Njësi  frazeologjike folje +emër+mbiemër: të bënin gojën memece, 
të hidhte zarin e fundit, e ndjeu vehten të larë, e hante mendimi i rëndë, 
po qepte ngjarjen e vjetër, ia mbërtheu zemrën fort, krahët i ranë të 
këputur, kish lënë mëndjen çpenguar, e bëri botën tym, t’u bë zemra 

Tomor, mbaje me ujë të vakët. 
Edhe ndajfolja ka formuar disa struktura trigjymtyrëshe të njësive 
frazeologjike. Kështu kemi ndërtime: folje + emër + ndajfolje si dhe 
folje + ndajfolje + emër. Ndajfoljet më të përdorura në të dyja rastet 
janë ndajfoljet e mënyrës (përpjetë) si dhe të kohës (tani, menjëherë). 
Njësi  frazeologjike folje+emër+ndajfolje ia kishin hedhur 
kraharorin përpjetë, i hodhi sytë shkaras-shkaras, i marrim punët 
shtruar, s’kapërceu lesën më, e panë punën pisk, kishte muhabetin 
grurë, i pret krahë hapur, e çkoqte llafin andej këtej. 
Njësi  frazeologjike folje + ndajfolje + emër: më ra tani në mend, i 
ra menjëherë hilesë, mbeti gojë hapur, i erdhi bota përqark. 
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Përpos këtyre formimeve, ashtu siç përemrat dhe numërorët kishin një 
ndikim të kufizuar në formimin e njësive frazeologjike dygjymtyrëshe 
edhe këtu përsëri vihet re një përdorim mw i rrallw. Vëmë re 
përdorimin e përemrave dëftorë dhe më shumë të pronorëve. 
Njësi  frazeologjike folje +emër+ përemër: të ngrejë dorë mbi të, i 
kam rrahur ato rrugë, shikova rrugën time, kërkoi fytyrën e tij, do 
shkulemi në dasmën tënde, jam në bukën tënde. 
Njësi  frazeologjike folje +përemër+emër: i ka kurdisur këto punë, i 
marr unë në dorë, t’i hash me gjithë kocka. 
Si rast i veçantë dhe i vetëm paraqitet edhe formimi trigjymtyrësh folje 
+ mbiemër + emër: 
Njësi  frazeologjike folje +mbimemër + emër: Hoqi thellë nga zemra. 
Siç e përmendëm edhe më sipër, edhe këtu numërori ka një përdorim 
mjaft të kufizuar. 
Njësi  frazeologjike numëror+emër+emër: Me dy para shpirt. 
Njësi  frazeologjike folje +numëror+emër: S’bën një para, Nuk 

ngulet këmbë dy here. 
 
1.2. Njësitë Frazeologjike me Strukturë Fjalie  
Një tjetër grup njësish frazeologjike janë ato me strukturë fjalie, të cilat 
krahasuar me njësitë frazeologjike me strukturë togfjalëshi zënë një 
vend më të vogël. Këto njësi, me pak përjashtime, ruajnë gjedhen 
ndërtimore të atyre fjalive nga kanë lindur. Ato përbëhen zakonisht nga 
dy gjymtyrë dhe nisin me një fjalë përemërore a shërbyese.  
Nga kuptimi kategorial dhe nga funksionimi në ligjërim, njësitë 
frazeologjike barazohen me fjalën  (Thomai, J., 2006, p. 221). Ato 
hyjnë në fjali si një njësi e vetme. Siç u përmend edhe më sipër, njësitë 
frazeologjike me strukturë fjalie janë më të rralla se tipat e tjerë 
strukturorë, por Jakov Xoxa ka përdorur një numër të mjaftueshëm prej 
tyre për të dhënë nuanca kuptimore të ndryshme në veprën e tij. Është 
e rëndësishme që njësitë frazeologjike me strukturë fjalie të mos  
ngatërrohen me fjalitë, sepse të parat përdoren gjithmonë në kuptimin 
e figurshëm, pra atë frazeologjik. 
S’ia kishte ngritur sytë dhe shtatin - se kishte  bërë asnjë për vete. Gjër 
ahere, asnjë s’ia kishte ngitur dot sytë dhe shtatin; siç duket, qerpikët e 
Vitës ksihin qëlluar shumë të rëndë (Xoxa, p. 17). 
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Po e marrin kot nëpër gojë - po mashtrojnë, po gënjejnë për të, po bëjnë 
thashetheme kot-Më duket sikur po e marrin kot nëpër gojë 
myzeqarkën (Xoxa, p. 17) 
T’u haej dhjami e t’u punohej lëkura.  Edhe hani do të kishte fitim sikur 
morrave të lalërisë t’u haej dhjami e t’u punohej lëkura (Xoxa, p. 21) 
Më nxorrën në mes të katër rrugëve, më dhanë duart - më përzunë, më 
larguan, më lanë përjashta. Kur fshati ishte në gjumë, më nxorrën në 
mes të katër rrugëve dhe më dhanë duart (Xoxa, p. 29). 
S’ka arritur të mbarsë as gruan e vet- s’ka bërë asgjë. Gjer  më sot ska 
arritur të mbarsë as gruan e vet (Xoxa, p. 38) 
Një të ikur unë nga shtëpia e një t’u çthurur gardhi.  O Leks, një të ikur 
unë nga shtëpia e një t’u çthurur gardhi (Xoxa, p. 511). 
 
PËRFUNDIME 
Gjuha është gjithnjë në lëvizje dhe në ndryshim. Mjaft interes për 
ligjërimin tonë kanë edhe shprehjet frazeologjike të cilat  trashëgohen 
ndër breza. Ato vijnë të gatshme, bëhen pjesë dhe pasurojnë 
komunikimin tonë të përditshëm. Kështu, jo pa qëllim, në punimin tonë 
zgjodhëm një nga figurat më të shquara të letërsisë shqiptare, siç është 
Jakov Xoxa. Ai me veprën e tij “Lumi i vdekur” përbën një “lumë të 

gjallë” njësish frazeologjike. Lidhur me njësitë frazeologjike me 
strukturë togfjalëshi apo me strukturë fjalie, vumë re se vendin më të 
madh e zënë ato më strukturë togfjalëshi, por edhe njësitë frazeologjike 
me strukturë fjalie, po ashtu, kanë një përdorim relativisht të dendur në 
veprën e Jakov Xoxës. Te njësitë  me strukturë togfjalëshi, përdorim 
më të kufizuar zënë ndërtimet njëgjy-mtyrëshe ndërsa përdorim më të 
madh në vepër zënë  ndërtimet trigjymtyrëshe, veça-nërisht ato të 
ndërtuara me gjymtyrët  folje + emër. Strukturat e tjera kanë një 
përdorim me të rrallë, por jo të kufizuar si: emër + emër apo emër + 
mbiemër. Të veçanta janë edhe formimet frazeologjike me forma të 
pashtjelluara të foljes, me përemra dhe ndajfolje. Pra, pothuajse të 
gjitha pjesët e ligjëratës marrin pjesë në ndërtimin e këtyre njësive duke 
i dhënë një strukturë të caktuar gramatikore dhe konotacione të 
ndryshme nga ana semantike. Nga ana tjetër njësitë frazeologjike më 
strukturë fjalie, në veprën e autorit, kanë një përdorim të dendur duke 
dhënë nuanca të ndryshme kuptimore. 
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Abstract: This study aims to discover different reading strategies used in a 
classroom where there are dyslexic learners. In order to overcome “the fear 

of learners” on this challenge and enhance self-efficacy and self-confidence, 
teachers try different strategies (previewing, predicting, thinking aloud, 
monitoring, clarifying), activities (listening to audiobooks as an alternative 
to reading, flashcards, letter art, building words with magnet) and online 
reading games (draw something, anagram scramble, dictionary) to 
familiarize the readers with the text and to facilitate the process of reading.  

Reading strategies are seen as a means of helping elementary dyslexic 
learners to understand the text, interact with it, to organize prior knowledge 
in the function of text comprehension. Reading strategies help these learners 
to move forward, read without having the fear of being judged, and read with 
confidence. Activities combined with reading activities create a peaceful, 
colorful and motivating environment. The paper will focus on outlining 
available reading strategies that can be applied in classrooms to help 
dyslexic learners succeed. The purpose is not only to identify these strategies 
but also to analyze the effectiveness of these strategies in facilitating the 
reading of EFL for elementary learners with special needs. 

Keywords: special needs, dyslexia, summarizing, previewing, building words, 
reading comprehension 

STRATEGJITË E TË LEXUARIT TË GJUHËS ANGLEZE SI 
GJUHË E HUAJ  PËR NXËNËS  DISLEKSIKË  

NË NIVELIN FILLESTAR 
 

Abstrakt: Ky studim ka për qëllim të paraqesë mundësitë e integrimit të 
strategji të leximit të teksteve në gjuhën angleze për nxënës disleksikë që 
mësojnë anglishten si gjuhë të huaj. Për të kapërcyer "frikën" e kësaj sfide 
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dhe për të rritur efikasitetin e të nxënit dhe vetëbesimin, mësuesit provojnë 
strategji të ndryshme (parashikim, të menduarit paraprakisht, të menduarit 
me zë, monitorim, sqarim), aktivitete (dëgjimi i librave audio si një alternativë 
ndaj leximit, letra me ngjyra, ndërtimi i fjalëve me magnet) dhe lojëra online 
(plotësimi i fjalëkryqeve) për të njohur lexuesit me tekstin dhe për të lehtësuar 
procesin e leximit për këta nxënës. 
Strategjitë e leximit shihen si një mjet te cilat ndihmojnë nxënësit elementarë 
me disleksi për të kuptuar tekstin, për të bashkëpunuar me të, për të 
organizuar në mendjet e tyre atë që tashmë është lexuar dhe çfarë të presin 
gjatë leximit. Strategjitë e leximit i ndihmojnë këta nxënës të përparojnë në 
lexim dhe të krijojnë një mjedis motivues, shumëngjyrësh, por mbi të gjitha të 
qetë për ta. 
 Punimi do të fokusohet në përshkrimin e strategjive të disponueshme të 
leximit që mund të zbatohen në klasa për të ndihmuar nxënësit disleksikë të 
kenë sukses. Qëllimi nuk është vetëm identifikimi i këtyre strategjive, por edhe 
analizimi i efektivitetit të këtyre strategjive në lehtësimin e leximit të 
anglishtes si gjuhë e huaj për nxënësit fillor me nevoja të veçanta, nisur nga 
gjetjet e një studimi të realizuar në kontekstin e një shkolle në qytetin e 
Korçës. 

Fjalët kyçe: nevoja të veçanta, disleksia, përmbledhje, shqyrtim paraprak, 
ndërtimi i fjalëve, të kuptuarit e tekstit. 

Introduction  
Given its novelty in the Albanian context of English as a Foreign 
Language, this topic required extended careful research of various 
international literary resources on dyslexia and reading strategies of a 
foreign language.  The material helped design the theoretical approach 
to the topic, as well as organize its practical aspect, which was enriched 
by the case study.   
To measure the context of the application of the theoretical 
assumptions in the concrete acquisition context, a process of careful 
design and analysis of the questionnaire and the interview was also 
carried out. Through an analytical method, the types of reading 
strategies were discovered and their usage advantages for English as a 
Foreign Language elementary learners with dyslexia were outlined. 
The purpose was not only to identify these strategies but also to analyze 
their respective usage in the lesson plan. The main purpose of this paper 
has been to fill a gap in previous studies and to demonstrate the 
theoretical part with concrete examples related to dyslexia in Albanian 
classes. The research revealed the need for a deeper insight into 
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strategy transfer from the mother tongue to foreign language 
acquisition, which can be carried out by further studies. Another study 
could be carried out on the frequency of the types of dyslexia in English 
foreign classrooms, which would reveal a better perspective of 
concrete interventions.  
Young learners are a key factor of education as their acquisition boosts 
their approach to future learning skills and knowledge background. 
This is directly reflected in the development of society. The better the 
acquisition at this stage, the more professional the future graduates are 
likely to be. In this respect, teachers take the greatest responsibility for 
the acquisition in order, not only to facilitate but also to enhance the 
learning outcomes of their pupils. When it comes to foreign language 
acquisition, teachers need to be an even more “creative machine” for 

the learners. Reading remains one of the most important of the four 
language skills and it carries a number of challenges which may be 
related to orthography, writing symbols, topics and content, language 
fluency, attitude to foreign language, interference of the mother tongue, 
etc. Besides, there is also the issue of the learners with special needs, 
precisely those with dyslexia. Dyslexia is described as a learning 
disability that prevents learners to read and articulate properly. It is 
mainly connected with genes and the possibility to have dyslexia is 
higher when inherited by someone relative. 
According to the Schenck School, dyslexic elementary learners have a 
problem recognizing some specific letters, especially consonants. They 
confuse the letter “b” with the letter “d”, the letter “p” with the letter 

“q”. Also, they have a tendency to repeat the same row several times 
or to skip it when they are not able to read it properly. Another problem 
displayed by dyslexic learners is the upturning of words, particularly 
words that have the same sounds such as dog-god. Although they have 
difficulties in reading, it does not mean that they are not capable of 
doing something else. Dyslexic students have hidden talents in 
different and specific fields.  
Dr. Laurie Philipps (2019) classifies types of dyslexia into five main 
parts. According to her, dyslexia is divided into phonological dyslexia, 
rapid naming dyslexia, double deficit dyslexia, surface dyslexia, and 
visual dyslexia.  

- Phonological dyslexia is considered to be the most common one. 
Dr. Philipps claims that “it deals with difficulties in matching 
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sounds to symbols and breaking down the sounds of language”. In 

this case, learners have trouble combining these sounds in order to 
create words or sentences. Moreover, learners are not able to write 
the sound properly because they cannot read it properly. 

- Rapid naming dyslexia is considered to be not as serious as the 
other forms of dyslexia, but it can be very serious when it is 
required for learners to read rapidly in competitions or even in class. 
Dr. Philipps points out that “this type of dyslexia may be linked to 
both reading speed and the processing speed for reading and 
individuals with rapid naming dyslexia can say the names of the 
colors, numbers, and letters, but it often takes them much longer to 
come up with the correct word”. Furthermore, learners can be fast 

in reading certain words, but their reading can be incorrect.  
- Double deficit dyslexia is considered to be the most serious type 

of dyslexia because even from the given name “double” it is 

understandable that has to do with two problems regarding reading. 
This type includes difficulties with understanding a specific word 
in the written form and reading them within the proper level of 
reading speed. Dr. Philipps mentions some symptoms of double 
deficit dyslexia which include:  
• Poor naming speed rate when asked to recall words 
• Weak phonological awareness 

- Surface dyslexia as the name itself implies, is related to new words, 
which the learners find difficult to read because they are not 
familiar with them, how they sound, and how to pronounce them. 
This type of dyslexia is connected particularly with the brain 
because the brain fails to recognize the new word due to the old 
words that the learner knows. They are most familiar with the old 
words and deny to absorb the new ones. Dr. Philipps highlights that 
“this type of dyslexia affects words that need to be memorized 

because they do not sound how they are spelled, making it more 
difficult to sound them out”. In this instance, there happens a 

rejection from learners to deal with new words, no matter how easy 
they can seem to be. 

- Visual dyslexia has to do with visual elements. It is connected with 
the big effort a learner makes by remembering the word he/she has 
seen on the previous page of the book. Dr. Philipps states that “this 

type affects the visual processing, making it so that the brain 
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doesn’t get the complete picture of what the eyes see”. 

Corresponding to this statement, visual learning is almost similar to 
surface dyslexia for the reason that both are related to the brain. 
Visual dyslexia requires the brain to focus on the right shape of the 
word. In this way, the ability to pronounce will be affected by visual 
dyslexia. 

Unfortunately, even though dyslexia is a term known worldwide, in 
Albania, people are not very familiar neither with the term nor with the 
problem itself. This occurs due to limitations in various studies. As a 
result of these limitations, teachers face difficulties during foreign 
language classes, especially not only in the management of this 
problem but also in pushing and motivating these learners to move 
forward. For this reason, many researchers advise teachers to use a 
variety of reading strategies in order to be a helpful hand in the success 
of these pupils.  
Reading strategies are described as strategies that help students to 
improve their reading skills, make them understand what is written, 
read fluently and without hesitation, or fear mistakes. Reading 
strategies are classified into different categories and include mostly 
pre-reading strategies while-reading strategies and after-reading 
strategies. Each of them consists of specific activities that facilitate the 
process of reading to dyslexic learners.  
 

1. The implementation of reading strategies for elementary 
learners with dyslexia 
1.1. Definition of reading strategies 
Reading is a process that requires the learner to be focused. While 
reading, the learner uses the ability of thinking (by rehashing the 
information and by recalling the old one and making a comparison 
between what is already known and what is new to him/her), the ability 
of pronunciation (by reading aloud and consulting with the teacher), 
the ability to analyze (by giving their opinion and argue about the text, 
the theme, the topic, the characters), the ability to identify the 
relationship between words and sentences.  
Essentially, reading is comprehension and a learner reads for the 
purpose of comprehending. Reading is a procedure, in which the 
message that will be conveyed must be clear; therefore, the reader 
should be fluent. There are many reading strategies that help learners, 
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particularly those with dyslexia who face different difficulties, to 
overcome this type of fluency condition. Kamil et al. (2008) added that 
these strategies “are procedures that readers use to help them make 

sense of the text”. Close to this idea, El Koumy (2020) defined reading 
strategies as “conscious procedures that help readers comprehend what 
they read and repair comprehension breakdowns when they occur” 

(p.128). This implies that reading strategies are “invented” with the 

intention of being a helpful hand for learners with difficulties in 
reading. Above all, reading strategies are a variety of different tactics, 
suggested by researchers and used mostly by teachers at making the 
readers, particularly elementary learners with dyslexia, involve in the 
text and understand it. With the help of reading strategies, they find it 
easier to work with the text, get its main ideas, deal with the new words, 
ask questions about the text, and be focused on what is going to be read. 
Furthermore, reading strategies give elementary learners with dyslexia 
the possibility to work on their own, be creative, and expand their 
imagination. These strategies make them build their self-confidence 
and work on their own, improve their learning and overcome their 
reading difficulties. These strategies are not focusing on teaching 
elementary learners how to read letter by letter. Instead, these strategies 
are ways that assist them to read fluently, try not to skip words that are 
difficult, and increase reading self-confidence. There exist different 
reading strategy classifications. Pressley (2000), Paliscan and Brown 
(1984) classified these strategies based on the logical order they take 
place such as pre-reading activities (activities that occur before the 
learners start to read), while-reading activities (activities that occur 
during the reading stage) and post-reading activities (activities that 
occur after the reading part when the new information is provided to 
them). Whichever the type, reading strategies are very important tactics 
that enhance learners’ understanding of the text and even reading 
through lines. Reading strategies are helpful for them in preparing, 
organizing, and involving the text as it is being read. However, as 
mentioned at the beginning of the paper, those who “suffer” the most 

with the reading part, are learners with dyslexia. Reading strategies are 
favorable for dyslexic learners, especially elementary ones to struggle 
with “this deficiency”. Elementary learners with dyslexia often 

experience a lack of understanding and reading fluency. Reading 
strategies promote self-regulation, encourage independent reading and 
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help them in lifelong learning. Through reading strategies, elementary 
learners with dyslexia continue to encourage themselves and succeed 
in reading. Consequently, it is proven that something that is learned 
gradually and by using reading strategies has resulted to be stored in 
long-term memory. These strategies assist in overcoming their 
difficulties even though these difficulties may be present in the mother 
tongue. Reading strategies help elementary learners to overcome this 
language disability from the beginning when the problem is still “tiny” 
without letting it become a very serious one in the future.   
Learning a foreign language may be difficult, especially when obstacles 
occur. It is possible that a dyslexic learner achieves better results at 
reading in a foreign language rather than reading in his/her mother 
tongue. No matter the language, elementary dyslexic learners need to 
move forward with the help of reading strategies. 
 
1.2 Reading strategies as means of enhancing self-efficacy and self-
confidence 
1.2.1 Letter art 
Elementary learners with dyslexia learn better with the help of visual 
aids. Hence, teachers need to try several ways to make learners learn 
easier from these aides. They can share sheets of paper with them and 
assign each of them to paint a certain letter. The teachers support and 
motivate them while presenting their ideas in front of the class by 
pronouncing or reading them. In order to make it more challenging, the 
teacher may ask from them to draw words that they find difficult to 
read or are confusing for them. 
(https://www.waterford.org/education/activities-for-dyslexia/ ) 
1.2.2 Storytime rhymes  
Rhyming is a good way to expand learners’ imagination and gives them 

the possibility to read more. The teacher, while reading verses, can ask 
them to find other words which rhyme with the previous word. For 
example, the teacher reads aloud the verse “The story of a mighty king” 
from the poem “The Littlest Christmas Tree”. Afterward, the teacher 
asks the learners to find similar words that rhyme with the word “king”. 
Some possible answers can be: thing/bring, ring/ spring, 
sing/wing.(https://www.familyfriendpoems.com/collection/poems-
for-elementary-students/ 
 

https://www.waterford.org/education/activities-for-dyslexia/
https://www.familyfriendpoems.com/collection/poems-for-elementary-students/
https://www.familyfriendpoems.com/collection/poems-for-elementary-students/
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1.2.3 Usage of letter/sound flashcards 
Through this activity, elementary learners with dyslexia learn better 
how to read and how pronounce the sounds properly. The teacher can 
come up with flashcards that have the word written on the back and 
presents a picture of the word. In this way, the teacher can ask the 
learners to read it aloud and if one of them makes mistakes by reading 
it, the teacher will keep the card until the word will be read as it should.  
Briefly, the teacher will play the role of a “buzzer”. The only condition 

will be that the teacher will not correct the learners in their first attempt. 
They should try several times to find the correct one. 
(https://www.waterford.org/education/activities-for-dyslexia/)  
1.2.4 Online reading activities  
With the evolution of technology, the possibility to access the 
technological world while teaching, is much more available than the 
previous years. Teachers and learners themselves can use the internet 
as a means which provides them with many facilities. These facilities 
include even activities that help elementary learners to improve 
themselves and teachers manage the whole class. Through the internet, 
the teacher can discover many applications which can be used in the 
classroom such as:  
Draw something is an online application that can be freely downloaded 
by both, teachers and learners. The first step is to choose the level that 
will be played and with whom. It functions as a quick match, which 
means that the game chooses automatically the outline word difficulty. 
After that, a word appears on the right side and the task of the learner 
is to draw and send it to the online “friend”. Meanwhile, if the learner 

chooses to make the game more challenging, a drawing appears on the 
screen with several letters below it. Based on what the learner sees, 
she/he has to put in the right order the letters to form the word. 
(https://www.speedreadinglounge.com/dyslexia-games) 
Hanging out with friends can be played either in pairs or in groups. 
This kind of game is similar to Hangmen, but the learner creates a word 
for the opponent with the given letter. There are two cartoons hanging 
in their balloons and pupils try several guesses at the given word. If the 
learner fails to complete the word correctly and spends the lives offered 
by the application, then the balloons start to impale and the cartoon flies 
away. (http://dyslexiahelp.umich.edu/tools/fun-games-for-dyslexics) 
 

https://www.waterford.org/education/activities-for-dyslexia/
https://www.speedreadinglounge.com/dyslexia-games
http://dyslexiahelp.umich.edu/tools/fun-games-for-dyslexics
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2. Case study: Practicing reading learning strategies with dyslexic 
pupils of EFL 
2.1 The purpose of the study  
The purpose of this study is not to analyze the gathered information 
through statistics or to measure the level of dyslexia in elementary 
classes in the Albanian Context of learning English as a Foreign 
Language. The only purpose of this case study is to recognize some 
strategies, activities, or games that can be used in classrooms to make 
learners with dyslexia succeed. Also, its aim was to notice how the 
teachers behave with these learners, how they support their pupils, and 
how they manage to deal with reading difficulties.  
 
2.2 The instrument of the study  
The case study consists of one questionnaire with three teachers of 
dyslexic learners and one interview with three dyslexic pupils. The 
questionnaire with teachers included nineteen questions and its aim 
was to gather different information about their training related to this 
disability, strategies that are used by teachers in order to facilitate the 
reading part of learners, activities used for motivating these learners, 
and suggestions for a better solution at improving the reading skill of 
elementary dyslexic learners. The interview with elementary dyslexic 
learners, on the other hand, consisted of twelve questions. The purpose 
of the interview with dyslexic learners was to discover the games or 
activities that they found attractive to count on. 
 
3.4 The findings of the study 
Based on the findings of the questionnaire: 

- Teachers of dyslexic learners mainly have a clear idea about 
dyslexia, but they accept not having had any special training on 
this issue.  

- Two of them were able to identify a dyslexic learner based on 
their experience and by being attentive to the learner’s reaction 

to reading activities. 
- Teachers also believe that dyslexia has a greater impact on 

foreign language learning rather than the mother tongue 
because learning a foreign language requires more 
commitment, it has different spelling and pronunciation 
patterns.  
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- Teachers were aware of the difficulties that a dyslexic learner 
faced such as the fluency, accuracy, and comprehension of 
reading material.  

- Teachers accepted using very few reading strategies of the 
above during the class, especially the top-down strategy which 
guided the learner with the context and facilitates 
comprehension even when the learner faces with difficulties in 
reading a passage. In a word, teachers approved that motivating 
these learners is very important in improving their reading skills 
because it increases the level of understanding and confidence. 
The three teachers use activities such as paper cards, 
word/picture guesses, and flashcards. 

- Teachers believe that being extroverted increases the possibility 
of improving reading skills through socialization and 
conversation with one another. On the other hand, teachers 
believed that introverted learners may be good language readers 
and writers, but poor speakers. They listed some ways for better 
development of this process, such as patience with the learners, 
coordination with the parents about every activity inside or 
outside the classroom, special treatment, and lesson plans 
based on the independence a dyslexic learner should have 
regarding the reading part. 

 
To conclude, teachers are able to notice a case with dyslexia even 
though they do not possess the right instruction of dealing with specific 
cases. The experience of working with many learners creates the 
possibility to be more precise when a disability occurs. However, it 
requires a lot of patience and knowledge because the wrong 
information may lead to the wrong way of treating it. 
The analysis of the answers of the dyslexic pupils resulted in two facts: 

- The teachers use mostly the Albanian language during the 
explanation, which creates a transitional difficult phase for 
them to manage effectively in the foreign language.  

- Pupils, also believe that the class is more interesting and they 
find it easier to learn when activities and games are included.  
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During the practical approach of the study, a comparison between 
two dyslexic girls showed that both of them:  

- confused the letter b with d, p with q  
- repeated the same verse while reading or skipped one just to 

finish the reading part 
- confused the indefinite article a while writing it (e house, 

instead of a house) 
- tried to skip many words, especially words that included the 

letters b, d. They skipped the letter d if it occurred in the 
body of the word. 

- upturned several words displaying similar letter patterns 
such as saw and was. 

- confused the wh-questions, such as how instead of who. 
- had difficulties in reading and memorizing the new word; 

they had difficulty recalling previously read words, or 
hesitated reading unknown words.  

- Reflected more eagerness to speak rather than read or write. 

 
4. Application of reading strategies 
Following the above observation, some activities were improvised and 
used at “Stavri Themeli” School, city of Korce, with elementary 

learners in order to see if they would enhance their reading skills.  
1-The first activity was “Run”. This game consisted of a blackboard 
and flashcards. At the time both learners saw the letter written on the 
flashcard, they had to run to the blackboard and write a word 
corresponding to the letter given by the teacher. This is an effective 
activity because it makes the learners work in groups. Moreover, this 
activity makes them respond faster and correctly.  
2- The following activity was “Poems”. The learners were free to create 

poems with the given new words from the Unit. They had to memorize 
it and perform it in front of the class. This activity was not effective 
because both learners had problems memorizing the whole passage. 
The first learner found it easier to write it rather than say it aloud. The 
second one started to say the poem aloud but most of the time repeated 
the same verse.  
3- Another activity used was called “The fastest”. This game included 

a bell and some flashcards. When the flashcard appeared, the fastest of 
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them had to press the bell in order to answer the flashcard. The answer 
would not be right if the bell would not be pressed. To make it more 
challenging, flashcards were replaced by spoken words. The pupils had 
to translate the word from Albanian to English language. For example, 
the Albanian word is kuzhinë and one of them has to press the bell and 
says kitchen. It is an effective activity because it is being tested the 
vocabulary, it makes the dyslexic learners find the right word by 
focusing on the flashcard at the same time. Meanwhile, the first pupil 
appeared to be smarter in the way how quickly she absorbed the new 
words. Compared with the other learner, she had a higher level of 
memorizing words, sentences, and even short passages. She was not 
very systematic but when she was asked about something, she reacted 
more quickly. During the writing phase, she was not concentrated and 
mostly confused the indefinite article “a”, by writing it “e”. She found 

it easy to write the words as she read them, even though the reading 
might not be correct.  On the other hand, the second one was very 
systematic and careful in how she structured the sentences. But, the 
problem was that she needed some time to respond when a question 
was made. Moreover, she was slower in writing by being more careful 
in what was being written.  
 
Conclusion 
To conclude, dyslexia is not considered “a disease” that cannot be 

cured. It is seen more as an obstacle that does not allow the learners to 
reach reading fluency. Being an obstacle, it irritates the learners, makes 
them unwilling to read or most of the time creates a lack of motivation. 
In order to avoid these, the teacher uses reading strategies, not only to 
facilitate the reading phase but also to create an opportunity for the 
learners to give their best. By using reading strategies, the teacher gives 
space to the learner to correct himself, focus on reading, and be 
prepared for what the text will contain. Activities and games, on the 
other hand, create an opportunity for students to be more active, 
cooperate with their classmates, and enjoy the class. In this way, it 
improves the ability to read better and transforms it in an automatic 
smooth process. A dyslexic learner firstly needs the support of parents, 
the patience of teachers, and a variety of activities. Teachers and 
parents must be ready to cooperate with each other for the benefit of 
the child. 
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It should be noted that not every case of difficulty in reading can be 
considered as dyslexia. A learner cannot read in the proper way even 
because he may have emotions while reading, he may not be interested 
in that part or subject, he may feel tired or the given part is not 
appropriate to his level. It would be better that after identifying the 
case, the teacher discusses the problem with the Albanian language 
teacher or other teachers to see if the problem occurs only in her subject 
or if it is an overall problem. A good suggestion for the teachers would 
be to undertake specific training to distinguish dyslexic learners. 
Moreover, reading as many articles or journals, and watching 
documentaries or interviews about dyslexic learners would make the 
teachers more careful, more creative, and more patient while working 
with these learners. The more knowledge, the better the opportunity to 
help these learners to overcome dyslexia.  
Through the questionnaire and the interview organized in this case 
study, it resulted that few activities and reading strategies were 
included in the Albanian classes where English is learned s a foreign 
language. Even though technology has made a huge development, most 
of the teachers still keep treating these pupils as individuals with a 
learning issue and do very little to treat their reading problems with a 
different approach from the rest of the class. Besides the usage of a 
reward system, creation of a warm reading space in the classroom, 
involvement of their parents, and choice of their favorite book, 
teachers may also involve dyslexic learners in activities that 
apparently do not distinguish them from the rest of the class, but 
which, in fact, facilitate their reading and word recognition in an 
early stage. Reading strategies like the ones mentioned in this 
paper, increase learners’ involvement in the reading processes and 

facilitate their understanding of simple texts at the elementary 
level.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

BIBLIOGRAPHY 
Aghaei, R., and Pillaie, S. (2011). On the Explicit instruction of cognitive 
and metacognitive reading strategies in reading performance and self-
efficacy. The Iranian EFL Journal. 
Barton, M. (1989). Teaching reading strategies: How methodology affects 
course articulation. Foreign Language Annals. 
Catts, H. W. (1989). Defining dyslexia as a developmental language 
disorder. Annals of Dyslexia. 
Brown, H.D., 2007, Principles of language learning and teaching, Pearson 
Education, White Plains, NY. 
Dr. Laurie H.C. Philipps & Associates (2019) Retrieved from Google on 
June 20,2022 
https://neurohealthah.com/blog/types-of-dyslexia/. 
El-Koumy, A.S (2020) Teaching English as a foreign language to 
students with learning disabilities at the intermediate and advanced 
levels: multiple strategies approach. 
Eskey, D. (2005). Reading in a second language. Taylor & Francis e-
book. 
Grabe, W. (2009) Reading in a second language. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
Lundberg, I., & Hoien, T. (1989). Phonemic deficits: A core symptom of 
developmental dyslexia? Special Issue: Dyslexia: Current research issues. 
Irish Journal of Psychology, 
Lyon, G. R., Shaywitz, S. E., & Shaywitz, B. A. (2003). A Definition of 
Dyslexia. Defining Dyslexia, Comorbidity, Teachers' Knowledge of 
Language and Reading. Annals of Dyslexia. 
Mayo Clinic Guide to Raising a Healthy Child. Retrived from Google on 
May 15,2022 https://www.mayoclinic.org/diseases-
conditions/dyslexia/symptoms-causes/syc-20353552. 
McNamara, D.S. (Ed.), 2012, Reading comprehension strategies: Theories, 
interventions, and technologies, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 
Mahwah, NJ. 
Paliscar, A., and Brown, A (1985). Reciprocal teaching: A means to a 
meaningful end. Retrieved from www.jstor.org, June 2021. 
Pani, S (2004). Reading strategy instruction through mental modeling. 
Retrieved from www.researchgate.org, December 2022. 
Piloneta, P. (2010) Instruction of research-based comprehension strategies 
in basal reading programs. Reading psychology 
Pressley, M (1995). More about the development of self-regulation: Complex, 
long-term and thoroughly social. Educational Psychologist. 
Reber, A. S. (1995). Dictionary of Psychology (Second ed.). London: 
Penguin. Retrieved from Google on April 28,2022 

https://neurohealthah.com/blog/types-of-dyslexia/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dyslexia/symptoms-causes/syc-20353552
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dyslexia/symptoms-causes/syc-20353552
http://www.jstor.org/
http://www.researchgate.org/


82 
 

https://www.researchgate.net/publication/323029923_Helland_T_2009_Ch
allenges_in_Dyslexia_Research_In_N_S_Sala_D_D_Peyton_Eds_Reading_
Assessment_Comprehension_and_Teaching_Hauppauge 
World Federation of Neurology. (1968). Report of research group on 
developmental dyslexia and world illiteracy. 
 
Internet sources  
https://www.waterford.org/education/activities-for-dyslexia/. Retrieved from 
Google on April 2022 
https://www.speedreadinglounge.com/dyslexia-games. Retrieved from 
Google on April 2022. 
http://dyslexiahelp.umich.edu/tools/fun-games-for-dyslexics. Retrieved from 
Google on April 2022. 
https://www.familyfriendpoems.com/collection/poems-for-elementary-
students/. Retrieved from Google on April 2022. 
https://www.renatarocha.com/projects/spell-dog-spelling-game-for-kids/. 
Retrieved from Google on April 2022. 
http://dyslexiahelp.umich.edu/tools/fun-games-for-dyslexics. Retrieved from 
Google on April 2022. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://www.researchgate.net/publication/323029923_Helland_T_2009_Challenges_in_Dyslexia_Research_In_N_S_Sala_D_D_Peyton_Eds_Reading_Assessment_Comprehension_and_Teaching_Hauppauge
https://www.researchgate.net/publication/323029923_Helland_T_2009_Challenges_in_Dyslexia_Research_In_N_S_Sala_D_D_Peyton_Eds_Reading_Assessment_Comprehension_and_Teaching_Hauppauge
https://www.researchgate.net/publication/323029923_Helland_T_2009_Challenges_in_Dyslexia_Research_In_N_S_Sala_D_D_Peyton_Eds_Reading_Assessment_Comprehension_and_Teaching_Hauppauge
https://www.waterford.org/education/activities-for-dyslexia/
https://www.speedreadinglounge.com/dyslexia-games
http://dyslexiahelp.umich.edu/tools/fun-games-for-dyslexics
https://www.familyfriendpoems.com/collection/poems-for-elementary-students/
https://www.familyfriendpoems.com/collection/poems-for-elementary-students/
https://www.renatarocha.com/projects/spell-dog-spelling-game-for-kids/
http://dyslexiahelp.umich.edu/tools/fun-games-for-dyslexics


83 
 

A NON-STRUCTURALIST APPROACH TO  
FOREIGN LANGUAGE LEARNING 

 
EDMOND CANE  
WANG CAIXIAO 

School of European Studies, Beijing International Studies University 
 

Abstract: Linguistic research has progressed a lot in the last 3-4 decades. 
While expectation in earlier projects in artificial intelligence (AI) were 
limited to technical and associative collaboration with linguists, linguistic 
research is often in leading roles or has an equal share for research in AI, 
machine learning and Natural Language Processing (NLP). Research in 
Corpus linguistics has advanced tremendously. L2 teaching and language 
acquisition in children have seen significant developments. However, 
compared to the pace and achievements in AI, NLP and the applied linguistics 
and cognitive sciences, there seems to be a relative lag regarding the 
application of the latest research knowledge into L2 teaching. Evaluation of 
the classroom practice and the more general framework  may reveal the need 
for development. The treatment below offers some examples from the 
application of some basic theses in the latest currents: Cognitive Linguistics 
and Constructive Grammar 

Keywords: Cognitive Linguistics, Constructive Grammar, language teaching, 
core-based structuring 

MËSIMI I GJUHËS SË HUAJ MBI BAZA JO-STRUKTURALISTE 
 

Abstrakt: Kërkimet gjuhësore kanë përparuar shumë në 3-4 dekadat e fundit. 
Nëse më herët projektet në sferën e inteligjencës artificiale (IA) ishin kufizuar 
kryesisht me bashkëpunime sekondare me gjuhëtarët, sot shumë kërkime në 
fushën e IA, NLP (Natural Language Processing) apo edhe Machine 
Learning, kanë në qendër vetë gjuhëtarët. Teknologjia e korpuseve është 
zhvilluar përtej parashikimeve. Zhvillime të rëndësishme ka pasur edhe në 
mësimin e gjuhëve të huaja dhe në studimet e zhvillimit të gjuhës te fëmijët. 
Por, krahasuar me ritmet dhe arritjet në IA, NLP dhe shkencat aplikative, 
duket se ka një vonesë relative të aplikimit të dijeve më të fundit në kërkimet 
gjuhësore dhe konjitive. Një vlerësim në këtë prizëm, mund të reflektojë 
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nevojën për një zhvillim thelbësor. Trajtimi më poshtë ofron disa shembuj nga 
aplikime të disa tezave bazë në rrymat më të fundit: Gjuhësia Konjitive dhe 
Gramatika Konstruktive  

Fjalë kyçe: Gjuhësia Konjitive, Gramatika Konstruktive, mësimdhënie e 
gjuhës, strukturim me bazë përdorimin 

1. Hyrje: Konteksti dhe kuadri teorik 
Në përgjithësi ‘komunikimi’ mes shkencave të mirëfillta gjuhësore dhe 

praktikave të mësimit të gjuhës së huaj nuk ka qenë shumë i ngushtë. 
Rrymat kryesore teorike nuk e kanë pasur kontekstin e mësimit të 
gjuhës së huaj si burimin e tyre parësor. Nga ana tjetër, edhe 
praktikuesit, dmth., mësuesit e gjuhës së huaj, kanë qenë më të 
interesuar te niveli zbatues shkencor dhe jo te gjuhësia e përgjithshme. 
Megjithatë, ndikimi ka qenë i shumëfishtë për shumë arsye. Mësuesit 
janë formuar brenda një kuadri shkencor, që në një mënyrë apo tjetër 
ka qenë i formatuar bazuar në teoritë e përgjithshme. Trajtimi më 
poshtë tregon ndër të tjera që do të jetë e nevojshme që mësuesit të jenë 
më aktivë dhe më të përfshirë në zhvillimet në nivelet më të larta 
teorike të gjuhësisë së përgjithshme, të kuptojnë dhe të bëjnë vetë 
zgjidhjet e tyre duke i verifikuar dhe analizuar në praktikë. Përndryshe, 
mund të mbeten të ndikuar, pa e kuptuar vetë, nga teori gjuhësore që 
ndoshta janë të tejkaluara, ose që duke u analizuar, mund të rezultojnë 
jo të dobishme për të ndërtuar proceset e mësimit të gjuhës. 
 
  1.1 Korniza teorike: teoritë gjuhësore që janë bazë ose ndikojnë 
qasjet për mësimin e gjuhës 

Strukturalizmi ishte një moment i rëndësishëm në historinë e 
gjuhësisë. Shpesh shihet edhe si hallka prej nga gjuhësia hyri në 
mënyrë të plotë në rrjedhat e kërkimit shkencor, si një shkencë e 
mirëfilltë, e larguar mjaftueshëm nga trajtimet spekulative filozofike, 
narrative, si dhe nga analiza kryesisht krahasuese-historike. Më tej, 
vijuan një sërë qasjesh që kishin në bazë strukturën, deri në shkallën 
më të lartë arritur me gjenerativizmin. Ka pasur evoluim të shpejtë të 
asaj që gjuhëtarë të ndryshëm konceptonin si struktura. Në planin 
teorik, gjuhëtarët kuptuan që duhet të shkojnë përtej trajtimit 
përshkrues të strukturave (strukturalizmi post-Sosyrian: shkolla e 
Pragës, shkolla e Kopenhagenit, shkolla amerikane). Chomsky (1965) 
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përcaktoi se synimi i kërkimit gjuhësor është që të arrijë të zhvillojë një 
model gjuhësor që të përmbushë tre nivelet e plotësisë dhe saktësisë 

• Saktësinë vëzhguese – që jep në mënyrë shteruese të gjitha 
tiparet, aspektet që mund të konstatohen për strukturat gjuhësore 
dhe komponentë të tyre 
• Saktësinë përshkruese – që ndërton sistemin apo informacionit 
strukturor analitik, zbulon dhe përcakton rregullat të cilat janë në 
themel të aspekteve dhe tipareve që ne konstatojmë. 
• Saktësinë shpjeguese – informacioni në themel të strukturave, 
dhe që shpjegon mënyrën e procesimit për të prodhuar vetëm 
struktura gramatikore (gramatikalitet – siç shprehet Chomsky), 
rregullsinë dhe bazën e zgjedhjeve ndër strukturat alternative. Ky 
informacion përbën rrënjët më të thella të strukturës dhe ndër të 
tjera ka edhe fuqi projektive, parashikuese – domethënë, 
parashikon mënyrën e procesimit dhe zgjedhjet që bëjnë folësit në 
vijim në zgjedhjen dhe përpunimin e strukturave gramatikore 
 
Qasja teorike gjenerativiste ka dominuar shkencat gjuhësore në 6 

dekadat e fundit. Por tashmë është formësuar një pol tjetër teorik, po 
aq i fuqishëm dhe i pranishëm në gjuhësi të paktën në 20-30 vitet e 
fundit. Këto rryma marrin përsipër të ndërtojnë modele si është 
strukturuar dhe si funksionon gjuha, duke përmbushur të tre nivelet e 
saktësisë dhe plotësisë, por e bëjnë jo duke vënë strukturën në themel 
të modelit të tyre gjuhësor, por përdorimin gjuhësor, materialin konkret 
që përdorin folësit, prej nga ngrihen shkallë të ndryshme abstragimi 
dhe skema strukturore. Këto rryma me bazë përdorimin, propozojnë se 
strukturat e gjuhës formësohen mbi bazë të përdorimit të gjuhës dhe 
gjatë përdorimit të gjuhës. Ndër rrymat kryesore janë Gramatika 
Konstruktive (GK) dhe Gjuhësia Konjitive (GjK)1. 

 
1 Gramatika Konstruktive (GK) i ka fillimet te Charles Fillmore (1967, 1977). Kjo 
teori u bë më e njohur veçanërisht pas viteve 1980. Në 1995, Goldberg përcaktoi një 
kornizë më të plotë teorike (Goldberg 1995), që referohet nga të gjithë si gur 
themeli i GK. Autorë të tjerë të rëndësishëm janë Willliam Croft, Richard Hudson, 
Hans Boas, Ronald Langacker, Martin Hilpert, Thomas Hoffmann, Stefan Gries, 
Holger Diesel, etj. 
Gjuhësia Konjitive është gjithashtu një fushë e gjerë rrymash, ndoshta shkolla më e 
plotë përballë Gramatikës Gjenerativiste. Ndër autorët e mëdhenj janë Ronald 
Langacker, George Lakoff, Gilles Fauconnier, Marc Turner, Laura Janda. 
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Përveç dallimit thelbësor mes tyre, nëse e ndërtojnë modelin e 
funksionimit të gjuhës me bazë strukturën apo me bazë përdorimin, 
këto dy shkolla të kundërta kanë një kuadër të tërë dallimesh që rrjedhin 
nga bazat e tyre konceptuale të ndryshme. Në këtë artikull, do të vijojë 
trajtimi sipas shkollës teorike me bazë përdorimin. Shkollat teorike në 
njërin drejtim apo tjetrin, kanë pasur variantet e tyre aplikative - 
zbatimin e tyre shkencor (shkenca e zbatuar), përfshi edhe në qasjet 
teorike dhe praktike për mësimin e gjuhës. 

 
1.2  Konceptimi për gjuhën sipas shkollës (ose shkollave) teorike 

me bazë përdorimin. 
Përgjithësisht, shkollat teorike kanë disa koncepte bazë, të cilat 

janë në themel të trajtimeve në sferat e caktuara të strukturimit dhe 
funksionimit të gjuhës. Teoritë me bazë përdorimin nuk janë një 
shkollë e vetme. Brenda tyre ka zhvillime, modele dhe teza të 
ndryshme. Por në përgjithësi ato ndajnë mes tyre një sërë tezash 
themelore. 

Në lidhje me formësimin e gjuhës, qasja strukturaliste e nis 
shpjegimin nga struktura, e cila vetë-zhvillohet mbi bazë të 
‘informacionit strukturor’ që përmban, dhe kështu zhvillohet sipas këtij 

programimi, pavarësisht kushteve dhe mjedisit ky ndodh kjo rritje dhe 
ky zhvillim. Prandaj drejtimet që ndjekin shkollën strukturaliste në 
lidhje me mësimin e gjuhës së huaj përpiqen të ndjekin të njëjtën 
rrjedhë, pra duke nisur me strukturën pasi gjithë informacioni i 
nevojshëm që duhet të ketë folësi për të mësuar gjuhën është brenda 
strukturës 

Në qasjet e drejtimit tjetër, me bazë përdorimin, strukturat e gjuhës 
ngrihen nga përdorimi, formësohen dhe zhvillohen gjatë rrjedhës së 
përdorimit. Pra baza e nisjes nuk është struktura, por përdorimi, rastet 
praktike gjuhësore dhe strukturat janë derivat, apo produkt i një procesi 
të gjatë që ndodh në mendjen e folësve. (Langacker 1987, Goldberg 
1995, Hopper & Bybee 2001, Bybee 2006, Croft 2001). Sipas GK dhe 
GjK, fëmijët që mësojnë gjuhën e mëmës, ndodhen në një mjedis 
gjuhësor, prej nga ata thithin, akumulojnë përpunojnë zhvillojnë, dhe 
akumulojnë në vijimësi, raste të plota gjuhësore: sintagma të plota, 
pjesë fjalish, fjali, kontekste gjuhësore më të gjera, që depozitohen dhe 

 
Gramatika Konstruktive dhe Gjuhësia Konjitive shihen si dy shkolla që kanë një 
masë të madhe mbivendosje, dmth, të përbashkët. 
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ruhen pjesërisht. Ky është bagazhi që shërben si bazë për të ushqyer në 
mënyrë graduale dhe të vijuar ngritjen e strukturave gjuhësore. Prandaj 
dhe strukturat e para gjuhësore ndër fëmijët nuk janë të plota, dhe janë 
kopje të zbehta të rasteve që fëmijët kanë vërejtur dhe ruajtur në 
kujtesën e tyre (Tomasello 2003, Bybee 2006, etj.)  
1.2.1 Projeksioni dhe ‘transferimi’ i këtij dualiteti në metodologjitë e 

kundërta në mësimin e gjuhës së huaj 
a) Qasjet tradicionale kryesisht e nisin ndërtimin e gjuhës te 
studentët bazuar në strukturat, duke shpjeguar dhe ndërtuar 
strukturat, dhe kanë pritshmërinë që studentët të ndërtojnë raste 
gjuhësore konkrete bazuar në strukturat si abstragim skematik me 
potencial të madh gjenerues.  
b) Qasjet me bazë përdorimin hasen në mënyrë empirike në shumë 
praktika më të hershme, për shkak se mësuesit, me intuitën dhe 
eksperiencën mësimore kishin kuptuar pamjaftueshmërinë e 
strukturave dhe kështu krijonin praktika konkrete, ilustrime, 
trajtime të gjalla, spontane, natyrale. Ato nuk kanë lindur në truall 
të zbrazët dhe janë në linja të ngjashme me intuitën dhe ekspertizën 
empirike të mësuesve. Orientimi më i organizuar teorik në dekadat 
e fundit e bën më të qartë strategjinë mësimore, më efektive. Këto 
zbatime nuk janë aplikuar në masë të gjerë në mësimin e gjuhëve 
të huaja por është domethënës fakti që formatimi i provimeve të 
njohura ndërkombëtare përshkohet nga kjo filozofi: TOEFL, 
IELTS, provimet e Cambridge Esol (FCE, CAE, PCE). Duke filluar 
nga 2001, kjo është edhe korniza formale e referencave për gjuhët 
që njeh dhe aplikon Këshilli i Europës, dhe shumë shpejt u bë 
Korniza e Përbashkët edhe për kontinentet e tjera: Amerikë, Azi, 
Australi e Afrikë2. Është zhvilluar një paketë e plotë eksperte që 
është bërë kuadri i formimit dhe vlerësimit të mësuesve të gjuhëve, 
provimeve të gjuhës dhe vlerësimit të studentëve3 

 
2 Korniza njihet si Common Framework of References for Languages – shih Shih 
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages; 
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-
languages/level-
descriptions#:~:text=The%20CEFR%20organises%20language%20proficiency,'can
%2Ddo'%20descriptors.  
3 Shih https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-
languages/the-cefr-descriptors. Institucioni profesional që zhvillon dhe monitoron 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions#:~:text=The%20CEFR%20organises%20language%20proficiency,'can%2Ddo'%20descriptors
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions#:~:text=The%20CEFR%20organises%20language%20proficiency,'can%2Ddo'%20descriptors
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions#:~:text=The%20CEFR%20organises%20language%20proficiency,'can%2Ddo'%20descriptors
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions#:~:text=The%20CEFR%20organises%20language%20proficiency,'can%2Ddo'%20descriptors
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/the-cefr-descriptors
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/the-cefr-descriptors
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Disa koncepte të tjera teorike që njihen si pjesë e bërthamës teorike 
të GK dhe GjK do të trajtohen më poshtë në seksionin 2. 
 
2. Zhvillimi aplikativ i qasjeve me bazë përdorimin: teza, modele, 
praktika 

Ndërtimi i një mjedisi përdorimi. Bazuar në qasjet teorike, 
funksioni i mësuesit është të organizojë dhe zhvillojë një situatë 
ligjërimi, ku të lëvrohet masa e gjuhës, e cila organizohet nga mësuesi 
në mënyrë që të depozitohet në mënyrë të qëndrueshme të studentët. 
Është kjo masë përdorimi, (kontekste, situata, argumente), që ruhet në 
kujtesë të studentëve. Strukturat dalin prej kësaj mase konkrete, 
paragrafësh konkretë.  

Që të jetë e tillë, kjo situatë përdorimi kërkon disa parakushte. 
- Duhet të jetë konkrete, natyrale, funksionale. Problemi i madh 
që kanë qasjet tradicionale është organizimi i mësimeve 
fragmentare që nuk kanë ‘prekje’ apo lidhje personale te studentët, 

me personazhe të sajuar. Sigurisht, këto artifica, apo edhe fjalitë 
formale në ushtrimet gramatikore nuk mund të depozitohen në 
kujtesë.  
- Ajo që përcjell mësuesi duhet të jetë ngarkesë konjitive e 
përballueshme, të mos ketë mbingarkesë. 
- Duhet të jetë racionale në ngarkesën strukturore – të përmbajë 
vetëm ato struktura apo set strukturash që janë objekt i mësimit 
- Argumenti dhe rastet, rrëfimi, faktet në fjali apo njësi fjalish 
duhet të jenë lehtësisht dhe favorshëm lidhur me njëra tjetrën. Një 
seri rrëfimi e lidhur në vetvete ka mundësi të ruhet në kujtesë 
ndërsa fjali dhe pjesë fragmentare kërkojnë punë të madhe nga 
studentët për t’u ruajtur. 
Modele në përputhje me sa më sipër mund të jenë me shumicë dhe 

nuk duhen dhënë vetëm receta të kufizuara. Disa raste tipike që kemi  
aplikuar në BISU (Beijing International Study University) në fazat e 
fillimit të mësimit të gjuhës (shqipe) janë më poshtë 

Situata personale e studentit (studentët meshkuj aplikojnë 
variantin mashkullor, dhe studentet variantin femëror – secili të vetën, 
situatën reale, gjë që nuk ka për ta harruar) 

 
kornizën dhe standarded e gjithëpranuara është ALTE – Association of Language 
Testers in Europe – shih https://www.alte.org/.  

https://www.alte.org/
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Unë jam XX. Jam nga …... Jam 18 vjeç. Familja ime është në …….  

Mamaja ime ёshtё ___ vjeç. Ajo ёshtё _______. Babai im ёshtё 

____vjeç. Ai ёshtё ______. Kam një motër. Motra ime ёshtё _____ 

vjeç. Ajo ёshtё nё shkollё. Vёllai im ёshtё ______vjeç. Ai ёshtё nё 

shkollё. 
Përshkrimi i shtëpisë – që sjell një seri strukturash: folja kam në 

rastet pa kryefjalë, emra shoqëruar me numra si dhe shprehje vendore. 
Shtёpia ime ёshtё nё G D, nё rrugёn XX. Shtёpia ёshtё larg nga qendra, 
1 orё me tren. 
Ёshtё njё apartament, nё njё pallat, nё katin e 9-tё. Apartamenti ka 2 
dhoma gjumi, 1 kuzhinё, 2 banja, njё dhomё ndenje dhe njё ballkon. 
Unё kam njё dhomё. Dhoma ime ka 2 dritare, 1 derё, 1 krevat, 1 
kondicioner, 1 TV, 1 kompjuter, 1 raft librash, 1 dollap rrobash, 1 
karrike dhe 1 tryezё. 

Në këtë situatë ka edhe një numër modest shprehjesh vendore. 
Shpesh ndiqet një strategji e tillë: në fillim jepet një dozë e lehtë me një 
numër rastesh që kanë në thelb një strukturë të synuar, dhe më pas vjen 
një rrëfim tjetër që bart një numër të madh me këtë strukturë dhe në 
forma më komplekse.  

Një rast interesant është përshkrimi i rutinës që javën e parë ose të 
dytë të studentëve fillestare. Foljet janë direkt të kuptueshme dhe të 
qëndrueshme. Veta, numri janë pothuaj të parëndësishme pasi është 
monolog për veten, dhe do ishte një kosto e panevojshme të 
mbingarkohet studenti me informacion strukturor (që nuk hezitojnë ta 
bëjnë mësuesit tradicionalë). Një shembull jepet më poshtë 
Rutina ime. Zgjohem nga gjumi nё 06.30. Lahem, vishem, dhe dal nga 

shtёpia nё 07.00. Shkoj nё mensё dhe ha mёngjes. Nё orёn 8 pa 10 arrij 

nё shkollё. 
Mёsimi fillon nё orёn 09.00. Kam 3 orё. Mёsimi mbaron nё orёn 12.15. 

Shkoj nё mensё dhe ha drekё. Shkoj nё shkollё. Mёsimi fillon pёrsёri 

nё orёn 13.10. Mёsimi mbaron nё orёn 05.30 pasdite. 
Dal nga shkolla nё 05.30 pasdite dhe kthehem nё dhomё. Ndёrrohem, 

lahem dhe pushoj.  
Mё pas, bёj detyrat, studjoj. Pёrfundoj detyrat nё 8. Ha darkё nё 8 dhe 
mё pas shoh televizor ose dal shёtitje. Fle gjumё nё 11. 

Kjo situatë ngërthen strukturën e argumentit që vjen dhe rivjen në 
formë të thjeshtë, një numër foljesh bazë të thjeshta, si dhe rikthim te 
numrat, duke i vendosur në një kontekst natyral 
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Përshkrimi i Tiranës: ku futen në masë shprehjet parafjalore 
vendore 

Te sheshi ёshtё Universiteti i Tiranёs dhe Universiteti Politeknik i 
Tiranёs. Afёr Universitetit ёshtё Akademia. Afёr Akademisё ёshtё 
Presidenca. Pёrballё Presidencёs ёshtё Pallati i Kongreseve. Afёr 
Pallatit ёshtё Muzeu Arkeologjik. Afёr Muzeut ёshtё Universiteti. 

 
Përshkrimi i ditëlindjes, që ka si fokus jo thjesht foljet, por strukturën 
bazë të argumentit: [kryefjalë–folje-kundrinë] 
XXB  ka ditёlindjen. Ajo bёhet 19 vjeç. Shoqet dhe shokёt i pёrgatisin 

njё festё. Nё orёn ... mblidhen nё restorant, afer universitetit. Kanё disa 

dhurata. Kanё edhe njё tortё me çokollatё. 
Shoqet dhe shokёt kёndojnё: Shumё urime pёr ty/shummё urime pёr 

ty/shumё urime XXB/ Shumё urime pёr ty. Pastaj urojnё: Gёzuar 

Ditёlindjen.  
XXB pret tortёn. Nё kokё ka njё kurorё tё bukur. A luan nё piano. C 

luan nё pipa. B luan nё kitarё. D kёrcen. F as nuk kёrcen, as nuk 

kёndon. Ai shikon. Disa djem dhe vajza hanё tortё dhe pinё koka kola. 

Mё pas, ata luajnё: njё djalё pikturon njё fytyrё dhe vajzat gjejnё kush 

ёshtё. Ose, njё vajzё pikturon njё fytyrё dhe djemtё gjejnё kush ёshtё. 
Struktura e argumentit është bërthama e fjalisë. Jo vetëm që është 

pjesa që ndodh në mënyrë të thjeshtë ose komplekse në të gjitha fjalitë, 
dhe kryesisht në një format që mund të dallohet lehtë, struktura e 
argumentit është edhe baza që sqaron dhe qartëson gjymtyrët e tjera.  

Shqipja paraqet edhe një problem të konsiderueshëm, pasi shpesh 
kryefjala nuk është e shprehur me mjetet tipike (emër, përemër etj.), 
por megjithatë është e pranishme nëpërmjet mbaresës së foljes (veta), 
dhe kjo sendërton kryefjalën në strukturën e argumentit. Kjo është 
gramatika natyrale që duhet prezantuar, dhe mund të bëhet me shumë 
eficiencë në prezantimet situacionale – në situata shumë të qarta ku 
studentët të kapin sa më shpejt dhe qartë strukturën bazë [kryefjalë–

folje-kundrinë] 
Për këtë arsye, rekomandohet që pas fazës së parë ku studentët 

ndërtojnë bazën minimale me një sasi përdorimi të konsiderueshme dhe 
një set modest strukturash, është mirë të vijohet më rrëfime që janë të 
favorshme për kujtesë të gjatë, të qëndrueshme, dhe që kanë një linjë 
që mban vetveten. Një shembull që ka disa tipare të tilla është seria për 
historinë e Skënderbeut, që për studentët e vitit të parë u prezantua pas 
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2-3 muajve të parë. Avantazhi është se ky rrëfim mund të ndërtohet me 
një fjalor modest që shpjegon vetveten. Gjithashtu, struktura bazë e 
argumentit mbetet përgjithësisht e qëndrueshme ose që mund të 
kuptohet menjëherë, pasi personazhet, veprimet, rrethanat e veprimit 
mund të merren lehtë me mend dhe ndjekin një rrjedhë të njohur. Një 
rast i tillë siguron një shpjegim të lehtë dhe ka garanci për kujtesë të 
gjatë që mund të rifreskohet, ristrukturohet dhe zgjerohet lehtësisht. 

Një tjetër rast ideal janë poezitë apo këngët. Situata që sjellin është 
reale, konkrete dhe me ngarkesë të madhe konjitive dhe emocionale – 
është një argument që, pasi studentët e kanë mësuar, e kanë të lehtë ta 
mbajnë në kujtesë.  

Këngët kanë një avantazh më tepër, pasi kanë një melodi që i ngjiz 
frazat në një linjë të vijueshme dhe kjo është garanci për kujtesë të 
qëndrueshme. Këngët janë përdorur për disa struktura specifike. Më 
poshtë vijojnë disa ilustrime 

Përdorimi i klitikëve që për shqipen është tipik dhe për studentët e 
huaj që nuk janë familjarizuar me këtë format, është diçka abstrakte, që 
pasi e kapin në një mësim, e harrojnë dhe kjo ndodh në një seri 
përpjekjesh. Edhe kur studentët në mësimin tradicional kanë punuar 
fort dhe i kanë kuptuar, janë gjendur disi më të dobët tek rastet e tjera 
të larmishme, ose kanë paqartësi. Ndërsa, situata konkrete, reale që nuk 
të shqitet nga mendja, e fikson në një lidhje specifike një strukturë të 
caktuar dhe vetëm atë. 

Tek kënga “Mirëmëngjes” e A. Skënderajt për shembull, është 
rreshti: 

1. t’i them mirëmëngjes 
2. Si t’ia them 
Në këtë kontekst, pasi është shpjeguar njëherë në mënyrë shteruese 

situata mes djalit dhe vajzës, nuk është e nevojshme t’ia rishpjegosh 

studentëve, pasi, kënga, linja e rrëfimit, video shoqëruese, zëri i Albanit 
janë përforcues dhe kontekst i pagabueshëm. Edhe nëse dobësohet njëri 
sinjal, janë të pranishëm sinjalet apo treguesit e tjerë dhe rrëfimi mbetet 
i plotë për një kohë të gjatë në kujtesë.  

Një avantazh është se struktura e argumentit në të dy segmentet 
më sipër mbetet e njëjtë 

[djali – thotë – vajzës – mirëmëngjes] 
Pavarësisht se kryefjala (autori) mungon, bëhet automatikisht 

lidhje kryefjalë-folje dhe identifikohet markuesi vetor i foljes si 
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shprehje e kryefjalës (Unë – djali në monolog). Qasja tradicionale 
strukturaliste  është e orientuar të perceptojë strukturën formale:  

Unë --- veta e parë njëjës  
Them --- folje, veta I, njëjës 
Ky format është një diskurs strukturor teorik dhe sigurisht nuk zë 

vend në mendjen e studentëve. Ndërsa për qasjen me bazë përdorimi, 
mësuesi duhet të japë rastet konkrete pa shpjegime teorike, në numër 
të bollshëm dhe studentët prej tyre abstragojnë gradualisht strukturat 
specifike sipas rastit. Për shembull, te seria e rrëfimeve për 
Skënderbeun, studentët marrin një masë të bollshme situatash: 

Skënderbeu doli 
Ai rrethoi kështjellën 
Ai sulmoi 
Turqit rrethuan kështjellën 
Turqit sulmuan … 
Pra krijohet një seri që replikohet mjaftueshëm dhe krijon 

rregullsinë e nevojshme në mendjen e nxënësve. Strukturat dalin 
gradualisht prej rregullsisë së depozituar në kujtesë. Nëse në të kundërt, 
nuk tregohet kujdes dhe kujtesa bjeret, strukturat krijohen me 
vështirësi, krijohen struktura të mangëta, ose nuk krijohen. 

2.1  Zhvillimi i shprehive të të folurit, skema konjitive që dalin 
nga praktika ligjëruese  

Teza qendrore që strukturat dalin prej përdorimit ofron një 
perceptim të ndryshëm nga qasjet strukturaliste në mënyrë si lidh 
performancën dhe kompetencën, të cilat Chomsky i ndan në mënyrë 
absolute. Duke risjellë performancën si bazë ku ngrihet kompetenca, 
qasjet me bazë përdorimin risjellin rëndësinë që ka praktika – dhe kjo 
ka rëndësi të madhe në metodologjinë e të mësuarit dhe strategjitë 
didaktike. Kapaciteti për të folur krijohet dhe zhvillohet nga të gjitha 
përvojat dhe ndërveprimet ku është përfshirë folësi. Disa rrjedhoja 
indirekte nga kjo tezë vijojnë më poshtë. 

• Nëse folësi përfshihet në praktika të varfëra – këto eksperienca 
krijojnë tek folësi skema të varfëra 
• Nëse këto praktika janë fragmentare, të sajuara – do të humbin 
si ‘sheqeri në ujë’ dhe nuk depozitohen në kujtesë. Kjo është 

arsyeja që shumë përpjekje mësimore rezultojnë pa efekt dhe 
harrohen, dhe kështu progresi është tepër i ngadaltë dhe i mangët.  
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• Kur studentët në klasë ndodhen dhe përfshihen në praktika të 
mbushura me gabime dhe korrigjime, apo dështime – pikërisht këto 
janë skemat që zhvillohen në kujtesën dhe mendjen e studentëve 
Sipas koncepteve të GK dhe GjK, skemat dalin nga eksperienca ku 

këto trajta ndodhin dhe rindodhin rregullisht. Dabrowska (2014) 
thekson se sipas qasjes me bazë përdorimin, skemat apo konstruktet 
rrënjosen nëpërmjet përdorimit të përsëritur, në ligjërim apo në dëgjim. 
Përdorimi i njësive dhe lidhjeve të caktuara e përforcon sinjalin dhe kjo 
rrit gjasat që ky folës ta mbajë mend dhe ta përdorë këtë skemë në të 
ardhmen. Konteksti tipik për lindjen e skemave abstrakte është kjo linjë 
rregullsie, për të cilat sistemi konjitiv njerëzor është i përgatitur t’i kapë 

dhe t’i formësojë në skema apo konstrukte. Prandaj rregullsia është 
është në qendër të vëmendjes në organizimin e mësimit të gjuhës 

Jam nga Pekini 
Jam nga Tirana 
ose 
Ajo është mësuese 
Ai është biznesmen 
Ai është student 
Ajo është profesore 
Sa më sipër krijojnë rregullsitë ashtu si ndodhin në formën e tyre 

natyrale, që përfshin: 
i) Një masë të madhe të përbashkët, e cila ndodh dhe 
rindodh në këtë seri praktikash – kjo krijon rregullsinë 
skematike 
ii) Variacione tipike që e bëjnë këtë një situatë natyrale. 
Por, variacionet duhet të jenë në një masë modeste, përndryshe 
dëmtojnë fokusin dhe pengojnë perceptimin e masës dhe 
rregullsisë së përbashkët 

Pjesë e rregullsisë është edhe konfigurimi me variacione brenda 
një skeme që përsëritet. 

Babai im është 56 vjeç. Ai është inxhinier 
Babai im është 62 vjeç. Ai është profesor 
Mamaja ime është 54 vjeç. Ajo është biznesmene 
Mamaja ime është 46 vjeç. Ajo punon në zyrë 
Babai im është 61 vjeç. Ai punon në zyrë 
Mamaja ime është 52 vjeç. Ajo punon në supermarket 
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Praktika më sipër sugjeron që rregullsitë mund të jenë të 
kombinuara: në strukturë dhe në funksion. Në këtë mënyrë 
koordinohen bashkë 

Ajo është mësuese 
Ajo punon në supermarket 
Pasi funksionalisht, ato i përgjigjen të njëjtës pyetje dhe i përkasin 

të njëjtit kontekst. 
Pra siç shihet, teoritë me bazë përdorimi kanë një orientim të fortë 

funksional dhe koordinojnë ngushtë strukturat dhe funksionin. 
 
2.2  Koncepte të tjera që rrjedhin nga sa më sipër 
Përdorimi siguron një kontekst të gjerë që përmban informacion 

gjuhësor dhe jogjuhësor, dhe ky informacion kontribuon në formatimin 
e strukturave gjuhësore (Diessel 2019), që është në përputhje edhe me 
konceptet e përgjithshme konjitiviste që strukturat gjuhësore rrjedhin 
prej përdorimit ose zbatimit të proceseve në sferën e përgjithshme 
konjitive (Bybee 2010: 1). Janë me dhjetëra detaje, efekte, raste në 
kontekstin ky ndodh një strukturë gjuhësore, që shpjegimi formalist 
strukturalist i injoron, dhe kështu studentët marrin një informacion 
tepër të varfër. Këto kontekste shoqëruese ruhen në kujtesë dhe janë 
pjesë e një strukture – prandaj folësit e një gjuhe janë aq të natyrshëm 
të pasur, spontanë. Kohët e fundit është theksuar shumë edhe fakti që 
informacioni dhe detajet asociative janë të një natyre multi-modale: 
efekte audio, vizuale të fytyrës, gjesteve, efekte emotive që shpesh janë 
më të forta se shprehjet ekspresive. Na ndodh shpesh që për një situatë 
të kaluar, kujtesa jonë mund të mos ketë regjistrimin e artikulimit 
ekspresiv (tekstual), por nuk fshihet lehtë se si jemi ndjerë në lidhje me 
këtë situatë. Këto janë ndjesitë që japin situatat natyrale si një poezi për 
shembull (në kurrikulën e BISU-t kemi përdorur poezi nga Mimoza 
Ahmeti, Xhevahir Spahiu, Naim Frashëri, Çajupi, Migjeni, Noli, etj.) 
dhe këto ndjesi emotive janë baza kryesore për kujtesën dhe prej nga 
formësohen strukturat e gjuhës në këto poezi). 

Në literaturën e gjuhësisë konjitive një tezë qendrore është fakti që 
kuptimi leksikor dhe gramatikor është enciklopedik. Ky është një 
aspekt ku teoritë strukturaliste kanë qenë të pasukseshme, pasi në vend 
të kësaj pasurie në përmbajtje, japin një shprehje të thatë formalistike. 
Praktika ka treguar rëndësinë e një konteksti të pasur, të plotë si 
parakusht për suksesin e rrënjosjes së strukturave. 
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Në formësimin e strukturave ka një rol të veçantë edhe 
informacioni sasior. Kjo shpesh bën dallimin e studentëve të huaj që 
mësojnë një gjuhë dhe folësve vendas, që e kanë gjuhën e mëmës, 
mësuar në habitatin natyral. Informacioni sasior për një strukturë apo 
për një tjetër bën dallimin dhe diferencon në përdorim cila strukturë 
është e përshtatshme në një situatë apo në një zhanër të caktuar. Asnjë 
lloj mësimi nuk do të arrinte të demonstronte aspektet sasiore të 
përdorimit të strukturave gjuhësore përveç praktikës natyrale të 
përdorimit të gjuhës mënyrë masive, natyrale siç është në përdorim 
normal, jo didaktik që aplikon metodologjia tradicionale. 

2.2.1 Teza konstruktiviste: Gjuha është organizuar në konstrukte.  
Këto janë njësitë themelore të gjuhës. Gjuha nuk është veçse një 

tërësi konstruktesh dhe gjithë informacioni fonologjik, leksikor e 
gramatikor është brenda konstrukteve si njësia bazë (Goldberg 1995, 
2006, Langacker 1987, etj.). Kjo tezë shkon në drejtim të kundërt me 
tezat strukturaliste që e organizojnë gjuhën në module qartësisht të 
ndara: shtresa fonologjike, shtresa leksikore dhe shtresa gramatikore që 
organizon fjalët në ligjërim gjuhësor. Kuptohet qartë që ky konceptim 
i ndryshëm krijon dy metodologji krejt të ndryshme. Prova e vërtetësisë 
është sa të suksesshme janë në praktikat dhe eksperiencat mësimore. 

Në mënyrë më konkrete, kjo nënkupton që gjuha nuk konceptohet 
si një set rregullat gramatikore që organizojnë fjalët dhe këto kanë më 
pas një veshje fonologjike. Sipas Gramatikës Konstruktive, nuk është 
e saktë të konceptojmë fjalë si njësi leksikore, pasi, në vend të kësaj, 
konstruktet konkrete kanë pjesën leksikore, gramatikore lidhur me këtë 
njësi konkrete dhe aspektin fonologjik të shkrirë në këtë njësi specifike. 
Në këtë mënyrë, Gramatika Konstruktive eliminon edhe një dallim 
tjetër të rëndësishëm strukturalist – nuk ka dallime thelbësore leksik – 
gramatikë, por ka konstrukte gramatikore dhe konstrukte leksikore që 
kanë një format të ngjashëm. Të dy llojet e konstrukteve janë ngjizje, 
çiftëzim i drejtpërdrejtë dhe i pandashëm i formës dhe përmbajtjes 
(Goldberg 1995, Croft 2001, Diessel 2019). 

Në lidhje me sa më sipër, defekti kryesor i praktikave me bazë 
strukturalizmin është që në klasë prezantohet pjesa formale e strukturës 
dhe nuk ka vëmendje në lidhje konkrete specifike të strukturës formale 
me përmbajtjen funksionale. Në vend të paraqitjes modulare (ku 
semantika, gramatika etj., janë module më vete) në qasjet strukturaliste, 
Gjuhësia Konjitive propozon një prezantim të natyrshëm siç ndodh me 
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gjuhën e mëmës, ku nuk ndodh ndarja artificiale e konstruktit. 
Përkundrazi, mësuesi i sjell konstruktet në klasë të pandashme dhe 
synon ta konsolidojë këtë pandashmëri. Në rast se mësuesi e fillon 
prezantimin e njësive të reja gjuhësore në mënyrë të ndarë, është tepër 
e vështirë t’i ribashkojë dhe kjo është sfida më e madhe që bllokon 

ndërtimin e strukturave dhe kompetencës gjuhësore tek studentët. 
Sipas Goldberg, gjuha është e gjitha konstrukte, nga fillimi deri në 

fund4. Për metodologjinë e mësimit të gjuhës, kjo nënkupton që gjithë 
informacioni që folësit, domethënë studentët, duhet të zhvillojnë për 
gjuhën, duhet të formatohet dhe konceptohet mbi bazë të konstrukteve 
specifike, leksikore apo gramatikore, dhe jo në fashën e leksikut nga 
njëra anë, që organizohet nëpërmjet fashës së rregullave 
sintaksore/gramatikore – që është qasja më bazë strukturën. 

2.2.2 Teza: gjuha bën pjesë në kuadrin më të përgjithshëm të 
njohjes 

Gjuhësia Konjitive e konsideron gjuhën si pjesë e kornizës më të 
përgjithshme të njohjes ndryshe nga Chomsky që e sheh si një sferë 
konjitive specifike, me tipare dhe ligje specifike funksionimi e 
strukturimi. Në vijim, edhe për gjuhën, janë mekanizmat e 
përgjithshme të njohjes dhe jo mekanizma specifikë gjuhësorë, që 
kushtëzojnë dhe përcaktojnë zhvillimin e gjuhës (në ndryshim të plotë 
me qasjen gjenerativiste). Në përputhje me këtë, organizimi i procesit 
mësimor përgjatë linjës strukturore është joefikas dhe i 
papërshtatshëm. Folësit mund t'a bëjnë të tyren materialin gjuhësor që 
shkëmbehet dhe strukturat e integruara brenda saj, nëse vendosen në 
një kontekst real, natyral dhe jo të sajuar – siç kanë zakonisht tekstet e 
gjuhës shqipe, që flasin për personazhe joreale (Mira, Beni, Tani) 
përfshirë në aktivitete që nuk arrijnë të ngacmojnë vëmendjen natyrale 
të studentëve. Një instruktor i gjuhës Python (gjuhë programimi) u 
shpreh se ai nuk prezanton gjuhën Python në përgjithësi. Kjo gjuhë 
është për të zgjidhur probleme. Fillimisht ju keni nevojë të keni një 
problem, dhe pastaj të përdorni këtë gjuhë për ta zgjidhur. Shumë 
materiale në tekstet tradicionale ose ato bazuar mbi strukturën nuk e 
kanë këtë metodologji dhe efektet ndjehen direkt te studentët. Kjo është 
e dukshme për shembull te numrat. Ky është një seksion interesant dhe 
ka metodologji të ndryshme për t’i trajtuar me studentët. 

 
4 Goldberg 2006: 18 -  “It's constructions all the way down!” 
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Nisur nga tezat dhe konceptet kryesore të qasjeve me bazë 
përdorimin, në eksperiencën në BISU kemi përgatitur kontektet e 
nevojshme dhe mjediset reale ku gjenden numrat dhe ku folësit 
përdorin numrat. Fokusi ka qenë tek ato numra që kanë pasur lidhje me 
studentët: numrat e tyre të telefonit, që janë 18 vjeç, data e lindjes, etj. 
Një tjetër aspekt interesant është njohuria e ndërtuar mbi numrat, si 
veprimet aritmetike bazë, ose kombinime mbi rregullsi të caktuara, si 
për shembull numrat tek (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) ose seria e numrave çift 
(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etj.), numrat që plotpjesëtohen me 3 (3, 6, 9, 12, 
15, 18, etj.) plotpjesëtohen me 5 (5, 10, 15, 20, 25), rregullsi të tjera: 
(23, 33, 43, 53, 63, ose 27, 37, 47, 57, etj.),  numërimi prapa (10, 9, 8, 
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1), veprime aritmetike (2+2=4, 3+3=6, 4+4=8; etj.; 
11=6+5 / 7+4 / 8+3 / 9+2; 9+7=..; 9+5=.. etj.). 

Sa më sipër konkretizon edhe një parim të rëndësishëm konjitivist 
që kuptimi i njësive gjuhësore dhe lidhjeve të tyre ndërtohet mbi një 
informacion shumë të zgjeruar. Konkretisht, numrat nuk janë thjesht 
ajo shfaqje e sipërfaqshme [9 -> nëntë] por nënkupton një dije të gjerë, 
informacion për ato kontekste ku përfshihen. Ky informacion është 
faktik, specifik dhe deri individual – që ka kuptim për një folës të 
caktuar. Ky ka qenë një dallim mjaft i madh mes dijes që kanë pasur 
folësit e gjuhës mëmë dhe dijes që merrnin studentët në klasa 
tradicionale. 

Një dizavantazh tepër i madh është kur mësuesi e lidh skemën 
numërore me gjuhën e mëmës të studentëve. Në këtë mënyrë, skemat 
solide të gjuhës mëmë bllokojnë formimin e skemave të gjuhës së re, 
ose, edhe kur formohen, mbeten gjithmonë dytësore nën lidhjet e forta 
të numrave në formatin e gjuhës primare. 

Po kështu edhe shpjegimet e mësuesit janë një tjetër pengesë që 
bllokon formimin e skemave konjitive te studentët. Përkundër këtyre 
prirjeve tradicionale ose me bazë strukturat, rekomandohet që mësuesi 
të ofrojë kontekste përdorimi, të shumta në raste dhe në tipologji. Do 
të jenë studentët ata që gradualisht do të formësojnë konstruktet dhe 
skemat e abstraguara, mbi bazë të të cilave do të kenë një performancë 
aktive gjuhësore në lidhje me numrat5. 

 
 

 
5 Për një trajtim më të plotë në lidhje me numrat si dhe me testimet e konceptuara 
mbi këtë qasje mund shihni Cane 2020 
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3.   Përmbyllje 
Ky artikull nuk mund të jetë një trajtim shterues i një informacioni 

aq të gjerë që trajtohet sot në qasjet e rëndësishme gjuhësore. 
Faktikisht, jo të gjitha aspektet teorike në rrymat gjuhësore kanë një 
rëndësi të konsiderueshme në mësimin e gjuhës së huaj. Përvecse duhet 
filtruar ai informacion që sjell një vlerë të shtuar te mësuesit, është e 
nevojshme të ketë një ndërveprim aktiv mes dy grupeve (mësuesve dhe 
gjuhetarëve), që të përzgjedhin por edhe të shqyrtojnë dhe të diskutojnë 
çfarë bën të mundur një proces sa më efektiv dhe sa më të informuar 
nga dijet e sotme shkencore. Në një rast të tillë, nuk do ishte e papritur 
që të ketë edhe role të zgjeruara të palëve: domethënë, mësues që 
përfshihen në trajtime teorike gjuhësore thelbësore (jo vetëm në 
studime të zbatuara), si dhe gjuhëtarë që shikojnë më me vëmendje 
procesin e mësimit të gjuhës dhe msimdhënies, duke i përdorur si sfera 
për të kuptuar aspekte teorike ose për të vërtetuar apo zbatuar qasje të 
caktuara 
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Abstrakt: Gjatë dekadës së kaluar, artet janë vendosur në qendër të ideve të 
reja që kanë të bëjnë me ristrukturimin e kurrikulës shkollore (Chappell, 
2005; Krug & Cohen-Evron, 2000; Gude, 2004, Walker, 2001). Kjo vendosje 
ka treguar se ato promovojnë pjesëmarrjen aktive të nxënësve (Goldberg, M. 
2005), ndihmojnë në mësimdhënien efektive drejt stileve të ndryshme të të 
mësuarit (Rabkin, N. & Redmond, R. 2004), nxisin krijimtarinë dhe 
vetëshprehjen (Boyd, W. L. 1980). 

Në këtë punim, vihet theksi në sfidën e mësimdhënësve me një 
orientim të ri kah vlerave të përbashkëta që sjell integrimi ndërlëndor me 
fokus qendror artet, si një mundësi e përmirësimit në vazhdim të rezultateve 
të të nxënit të nxënësve. 

Nga shqyrtimi i temave të sjella dhe organizimit të orëve mësimore 
të vëzhguara nw klasw, të cilat në punimin tonë vijnë nëpërmjet projekteve 
përfundimtare të realizuara nga nxënësit, nëpwrmjet analizës cilësore, vihet 
theksi në atë që mësimi nëpërmjet artit gjeneron disa faktorë themelorë, nga 
të cilët dallojmë: nxënie aktive, kurrikul e përshtatshme që përcakton 
interesat dhe entuziazmin e nxënësve, respekt dhe angazhim në punën me 
kulturën, si dhe mësues të motivuar. 
 
Fjalë kyçe: edukim, arsim fillor, art, kornizë kurrikulare, zhvillim social-
emocional 
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EDUCATION THROUGHT ART AND ITS IMPORTANCE IN THE 
SOCIAL-EMOTIONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN IN 

PRIMARY EDUCATION 

Abstract: During the past decade, the discipline of arts has been aligned in 
the center of new ideas related to reengineering the school curriculum 
(Chappell, 2005; Krug & Cohen-Evron, 2000; Gude, 2004, Walker, 2001). 
This setting has promoted active student participation (Goldberg, M. 2005), 
assist in effective teaching towards different learning styles (Rabkin, N. & 
Redmond, R. 2004), and encourage creativity and self-expression (Boyd, W. 
L. 1980). 
This research puts its emphasis on the challenge of teachers with a new 
orientation towards common values that brings interdisciplinary integration 
with a focus on the arts, as an opportunity for continuous improvement of 
students' learning results. 
As a result of the research, it can be concluded that learning through art 
generates some fundamental factors such as active learning, appropriate 
curriculum that determines students' interests and enthusiasm, respect and 
engagement in working with culture, as well as motivated teachers. 
 
Key Words: education, primary education, art, curriculum framework, 
social-emotional development 
 
RISHIKIM I LITERATURËS 

Emocionet dhe aftësitë shoqërore ndikojnë në aftësinë e 
fëmijëve për të qëndruar në aktivitete të orientuara drejt një qëllimi, për 
të kërkuar ndihmë kur është e nevojshme dhe për të përfituar nga 
marrëdhëniet. Zhvillimi social-emocional, midis të tjerash përfshin 
mënyrën e menaxhimit të emocioneve te një fëmijë, si dhe aftësitë për 
të krijuar lidhje pozitive me bashkëmoshatarët (NSCDU, 2004).  

Bashkëveprimi i fëmijëve ndikon në zhvillimin e sjelljeve 
shoqërore, kontribuon në zhvillimin e besimit në vetvete e ndaj të 
tjerëve, në krijimin e shoqërisë dhe miqësisë, në formimin e cilësive 
pozitive etj. (Gjini, F. 2001). Zbatimi i një kurrikule arti që promovon 
zhvillim të shëndetshëm shoqëror-emocional mund të nxisë, arritje 
mjaft të mira në shkollë. 

Floweri shpjegon se të mësuarit e bazuar në art i jep nxënësve 
një ndjenjë kenaqësie, duke kuptuar potencialin e tyre personal 
(Flower, C. 1996). Kështu ai: ● ndihmon individët të kuptojnë 

historinë, vendin, besimet e tyre dhe t’i shprehin ato ● rrit 
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ndërgjegjësimin e shqisave të tilla si shikimi, dëgjimi dhe shija ● u 

mëson individëve një sërë vlerash morale ● u mëson që të respektojnë 

lirinë e mendimit etj. (Mercin, L. Alakus, AO. 2007).  
Puna me artin në klasë ka qenë një praktikë e zakonshme gjatë 

gjithë historisë arsimore (Stankiewicz, M; Amburgy, P. & Bolin, P. 
2004) duke vijuar me ritme më të shpejta në ditët e sotme. 

Supozimi se arti ndihmon në stimulimin e krijimtarisë 
padyshim varet nga mënyra se si mësohet arti. Në këtë rast qëndrimi i 
mësuesit të artit kundrejt tij është shumë i rëndësishëm. Cilësia e 
arsimit do të jetë e dobët, nëse mësuesit që përcjellin njohuritë e artit 
nuk janë entuziastë, nuk punojnë me përpikmëri dhe nuk kënaqen me 
rezultatet. 

Gjatë dekadës së kaluar, artet janë vendosur në qendër të ideve 
të reja që kanë të bëjnë me ristrukturimin e kurrikulës shkollore 
(Chappell, 2005; Krug & Cohen-Evron, 2000; Gude, 2004, Walker, 
2001). Artet kanë treguar se promovojnë pjesëmarrjen aktive 
(Goldberg, M. 2005), ndihmojnë në mësimdhënien efektive drejt 
stileve të ndryshme të të mësuarit (Rabkin, N. & Redmond, R. 2004), 
nxisin krijimtarinë dhe vetëshprehjen (Boyd, W. L. 1980). 

Integrimi i arteve përkufizohet si një qasje e përqendruar në art 
për mësimdhënien dhe të mësuarit (Lufting, R. 2000). Ai është një 
proces dinamik i bashkimit të artit me disiplina të tjera në një përpjëkje 
për të hapur një hapësirë gjithpërfshirëse në mësimdhënie, mësim dhe 
përvojë. Gjithashtu, integrimi i arteve në lëndë dhe fusha të tjera të 
zhvillimit, synon të mbështesë kurrikulën dhe të nxënit e nxënësve. Ai 
nuk i shërben qëllimit të plotësimit të kohës boshe gjatë ditës në 
shkollë, por përbëhet nga orë të planifikuara me kujdes që përfshijnë 
komponentët e planifikimit të mësimit (Burnaford, G. 2001). 

Për më tepër ky integrim aplikohet në klasat fillore, pasi 
mësuesit tradicionalisht janë më fleksibël për ta përfshirë në shkallë të 
ndryshme në klasat e tyre. Integrimi i arteve në shkollat fillore mund të 
sigurojë një përvojë cilësore të mësimdhënies, të të nxënit (Muir, M. 
2005; Yokley, S. 2002). 

Harmani dhe Smagorinsky vunë re se në kohën kur nxënësit e 
tyre merrnin pjesë në një projekt teatror që përfshinte improvizimin, 
shkrimin, tregimin dhe vizatimin, dukeshin të motivuar sepse kishin 
zgjedhur temat, kishin zgjedhur si të arrinin audiencën e tyre dhe kishin 
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marrë udhëzime se si të zhvillonin dhe t’u jepnin jetë teksteve 

informuese (Harman, R. & Smagorinsky, R. 2014). 
Në procesin mësimor-edukativ përdorimi i metodave çon në 

realizimin e detyrave dhe qëllimeve edukative dhe arsimore. Janë të 
shumta kriteret që ndihmojnë në përzgjedhjen e metodave mësimore 
(ASCAP. 2021).  

Përdorimi i këtyre metodave është rëndësishëm, sidomos, në 
rubrikën “Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare” të 

planifikimit ditor të mësuesit. Në këtë rubrikë përdorimi i këtyre 
metodave siguron rritjen e vlerësimit dhe të vetëvlerësimit të nxënësve, 
motivim që siguron progresin e gjithësecilit nxënës, duke i bërë 
bashkëpunues me njëri-tjetrin (po aty). 
 
PËRSHKRIMI I STUDIMIT  

Ky punim synoi t’u përgjigjet pyetjeve kërkimore të 

mëposhtme. 
1. A është edukimi artistik i rëndësishëm në procesin e 

zhvillimit social-emocional të nxënësve? 
 2. Cila është rëndësia e integrimit ndërlëndor në arsimin fillor 

me fokus artet?  
Për të arritur këtë synim u përdor metoda e vëzhgimit të 

nxënësve dhe mësuesve në klasë, hulumtime në literaturë, kërkime mbi 
përfshirjen e artit ne fusha të tjera, praktika gjatë orës mësimore, që 
lidhen me integrimin e arteve dhe zhvillimin social-emocional të 
nxënësve. Në këtë punim, vihet theksi në sfidën e mësimdhënësve me 
një orientim të ri kah vlerave të përbashkëta që sjell integrimi 
ndërlëndor me fokus qëndror artet, si një mundësi e përmirësimit në 
vazhdim të rezultateve të të nxënit të nxënësve.  
 
BURIMET E REFERIMIT  

Për këtë studim kanë shërbyer këto burime referimi:  
1. Literatura bashkëkohore shqiptare dhe e huaj, ku janë trajtuar:  

- Çështje të zhvillimit të individit në fëmijëri;  
- Çështje të rëndësisë së edukimit nëpërmjet artit në shkollë;  
- Çështje të rëndësisë së integrimit ndërlëndor në shkollë.  

2. Gjetjet në shkollën e arsimit 9-vjeçar, Polenë, nëpërmjet vëzhgimit 
në klasat e arsimit fillor.  
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3. Hulumtimi i disa temave në lëndët: Gjuhë Shqipe, Matematikë, 
Dituri Natyre, Histori, Edukatë për Shoqërinë. 
 
 METODAT E KËRKIMIT  

Metoda që kemi përdorur për mbledhjen e të dhënave në këtë 
punim është vëzhgimi, i cili ka hetuar fakte dhe ka sjellë argumente të 
rëndësishme në kuadër të trajtimit të temës së këtij studimi, duke 
ndërtuar një “mozaik” mbi rëndësinë e artit në zhvillimin social-
emocional të nxënësve në arsimin fillor. Vrojtimi apo vëzhgimi u 
sigurua me pjesëmarrje të drejtpërdrejtë të hulumtueses në mënyrë 
aktive. Vëzhgimi është me pjesëmarrje të plotë, pasi hulumtuesja, në të 
njëjtën kohë, vrojton, si dhe merr pjesë në orë të zhvilluara në klasë. 
Në procesin e vëzhgimit janë përdorur dhe situatat e kombinuara, pra 
dhe rastet kur procesi formalizohet krahasimisht me lloje të 
mëherëshme, duke parë se si ngjarjet, sjelljet, marrëdhëniet etj. 
evoluojnë me kalimin e kohës, kapin dinamikën e konteksteve, 
burimeve, roleve dhe në këtë mënyrë bëhet e mundur sjellja e një 
pamjeje më dinamike dhe lehtësimi i gjenerimit të gjetjeve. Vëzhgimi 
realizohet përmes shënimeve të shpejta, ditareve dhe përvojave në 
terren, përshkrimit të ngjarjeve, sjelljeve, aktiviteteve, shenja grafike të 
konteksteve të ndryshme, shënime të paracaktuara, grafikë të 
strukturuar të vëzhgimit, të dhëna nga diskutimet me mësuesit etj. Gjatë 
shqyrtimit të të dhënave është përdorur analiza e përmbajtjes, 
nëpërmjet metodës cilësore. 
  
GJETJE DHE VLERËSIME  

Në arsimin fillor zhvillohen 13 lëndë mësimore, të 
përmbledhura në 7 fusha të nxëni. Secila fushë ka kompetencat e saj. 
Përmbushja e rezultateve të tyre realizohet nëpërmjet përmbajtjes, e 
cila në disa lëndë jepet brenda kompetencave të fushës dhe në disa 
lëndë jepet sipas tematikave. Programet mësimore të arsimit fillor kanë 
të njëjtën strukturë dhe rubrika për çdo lëndë. Në mënyrë të 
përmbledhur, në vijim jepen kompetencat, tematikat dhe numri i orëve 
për secilën klasë sipas lëndëve përkatëse. Numri i orëve për çdo lëndë 
mund të lëvizë nga njëri mësues te tjetri, sepse ka fleksibilitet që 10% 
e orëve nga njëra tematikë të kalojë në tematikën tjetër (MASR, 2021). 
Kompetenca përcaktohet si një integrim i njohurive, shkathtësive, 
qëndrimeve që një nxënës duhet t’i fitojë gjatë provesit të nxënies. Kur 
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nxënësi realizon kompetencat lëndore atëherë ai ka realizuar dhe 
kompetencat kyç. Ndërtimi dhe zhvillimi i kompetencave kyç nga 
nxënësit gjatë procesit të mësimdhënies dhe nxënies kërkon që mësuesi 
të mbajë parasysh lidhjen e kompetencave kyç me kompetencat e 
lëndës, duke realizuar në këtë mënyrë integrimin ndërlëndor, si dhe 
duke bërë që nxënësi të arrijë në rezultate mjaft të kënaqshme të nxëni, 
të përcaktuara në planin vjetor të mësuesit.  
Tabelat më poshtë listojnë tematikat e fushës “Artet”.  
 
Tabela 1: Tematikat në lëndën: Arti pamor  

 
 
Tabela 2: Tematikat në lëndën: Muzikë 
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Tabela 3: Tematikat në lëndën: Kërcim  

 
Tabela 4: Tematikat në lëndën: Teatër  

 
Ne vëzhguam nga afër vlerësimin e artit në shkollë, ndërthurjen me 
lëndët e tjera dhe vlerësimin e punës së nxënësve. Në mjedisin e klasës 
ku është kryer vëzhgimi ishin ekspozuar punime arti, të vetë fëmijëve, 
të krijuara gjatë orëve mësimore në lëndë të ndryshme. (Figura 1) 
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Figura 1. Këndi i punëve të nxënësve  
Më poshtë po sjellim disa forma të organizimit të punës në klasë, me 
fokus integrimin e arteve me lëndë të tjera. 
Lënda: Gjuha Shqipe 3 (Botime “Pegi”, 2020) 
Qëllimi i mësimit të gjuhës shqipe në klasën e tretë është përvetësimi 
dhe zhvillimi i shkathtësive për të komunikuar në situata të ndryshme, 
krijimi i pavarësisë individuale dhe formimi kulturor, përvetësimi i 
standardit gjuhësor, përgatitja e nxënësit për të njohur jetën, zhvillimi 
i ndjenjës për të dëgjuar, komentuar dhe argumentuar për tema të 
ndryshme me karakter edukativ dhe arsimor, nxitja dhe motivimi i 
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nxënësve për të nxënë nëpërmjet hulumtimit (Shuteriqi, L; Buçpapaj, 
2019).  
Tema: Si të bëjmë muzikë 
Forma e artit: Muzikë 
Figura 2. Tema mësimore në lëndën “Gjuha shqipe 3”  
Gjatë orës mësimore, në lëndën “Gjuha Shqipe 3”, me temë “Si të 

bëjmë muzikë”, fëmijët e klasave të treta modeluan vegla muzikore dhe 

më pas me to krijuan nota muzikore.  

 
Figura 3. Vegla muzikore të ndërtuara nga nxënësit 
Veglat muzikore janë ndërtuar me materiale tingëlluese, si 
përshembull: enë kuzhine, enë plastike, lapsa, materiale druri etj. Kjo 
orë mësimore ndihmon nxënësit të kuptojnë më shumë mbi artin 
(kryesisht muzikën), të dëgjojnë tingujt që dalin nga veglat, të krijojnë 
vetë një melodi etj, duke zotëruar në këtë mënyrë aftësi themelore që 
janë mjaft të rëndësishme për të zhvilluar më pas ndjenjën e 
vetëbesimit. Nxënësit fillojnë të përmirësojnë aftësitë e tyre, të bëhen 
të aftë dhe të kryejnë detyra dhe veprime të caktuara. 
Tema: Dhelpra dhe lejleku 
Forma e artit: Teatri 
 Në kapitullin “Pjesë teatrore”nxënësit arrijnë të mësojnë se çfarë është 

teatri, cilët janë pjesët përbërëse të saj (aktorët, autori, kompozitori, 
skenografi, kostumieri), mësojnë të luajnë një pjesë teatrore, të 
bashkëpunojnë, të inerpretojnë në një skenë etj. Kjo tregon se integrimi 
i artit me lëndët e tjera shkollore ka një rëndësi të madhe dhe i jep një 
larmishmëri idesh dhe  pasurim të imagjinatës së fëmijëve. Gjithashtu, 
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rrit dhe përforcon vetëvlerësimin e nxënësve dhe fëmijët kanë prijen që 
të punojnë më mirë, nëse kanë besim në aftësitë e tyre. 

 
Figura 4. Tema mësimore në lëndën “Gjuha Shqipe 3” 
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 Në temën “Dhelpra dhe Lejleku” nxënësit e klasave të treta krijuan 

kostumet e tyre për secilin aktor që interpreton rolin e caktuar.  

 
Figura 5. Kostumet e përgatitura nga nxënësit në funksion të temës 
“Dhelpra dhe Lejleku” 
 Pas dizejnimit të kostumeve e rëndësishme ishte mësimi i skenarit dhe 
sinkronizimi ose bashkëpunimi me njeri-tjetrin. Mjedisi ku do të 
zhvillohej vënia në skenë e pjesës ishte klasa, e cila u modelua me 
skenografinë e përshtatshme sipas ngjarjes që do të luhej nga nxënësit. 
Nxënësi arrin të bëjë lidhjen e ngjarjeve nga jeta me ato të rrëfyera në 
një tekst; shpreh emocionet dhe mendime lidhur me ngjarjen; përdor 
tonin dhe mimikën e duhur; kupton rëndësinë e tolerancës dhe dialogut; 
Matematika 5 (Botimet “Ideart”, 2020) 
Matematika është shkenca, gjuha universale e së cilës, ndihmon 
nxënësin të kuptojë dhe veprojë në realitetin që jeton. Kjo e bën atë të 
japë një kontribut të rëndësishëm për zhvillimin intelektual të nxënësit 
dhe formimin e identitetit të tij. Zotërimi i saj është vlerë e madhe për 
integrimin në shoqëri duke mundësuar zhvillimin e personalitetit të 
nxënësit, zhvillimin e aftësive të tij për të menduar në mënyrë kritike 
dhe për të punuar i pavarur e sistematikisht (MASR, 2021). 
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Figura 6. Punime të nxënësvë në lëndën “Matematika 5” 
Tema: “Drejtëza e simetrisë. Figura simetrike” 
Forma e artit: Art pamor 



112 
 

 
Figura 7.  Tema “Drejtëza e simetrisë. Figura simetrike”  

 
Gjatë orës së matematikës, në temën mësimore mbi drejtëzën e 

simetrisë, nxënësit e klasave të pesta kuptuan çfarë është drejtëza e 
simetrisë, dalluan figurat që kanë drejtëzë simetrie dhe e vizatuan atë 
në mënyrë të tillë që të dyja anët e saj të puthiten. Në figurën e paraqitur 
më poshtë nxënësit nëpërmjet vizatimit, prerjes, ngjitjes ndërtojnë 
figura simetrike dhe i paraqesin ato në një poster.  

Kjo ndihmon ata që nëpërmjët artit të kuptojnë termat 
matematikore, si dhe i ndihmon në përvetësimin e informacionit, ku 
zakonisht nxënësit hasin vështirësi. Nëpërmjet integrimit ndërlëndor 
nxënësit zhvilluan kuriozitetin matematikor, duke përdorur arsyetimin 
induktiv dhe deduktiv, krijuan besim në lëndën e matematikës për të 
analizuar situata në shkollë dhe në jetën reale, si dhe zhvilluan 
mendimin abstrakt, logjik dhe kritik duke reflektuar mbi punën e tyre 
dhe të bashkëmoshatarëve të tjerë në klasë. 
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Figura 8: Figura simetrike të realizuara në temën “Drejtëza e 

simetrisë. Figura simetrike”  
Lënda: “Dituri Natyre 4” (Botimet “Pegi”, 2018) 
Fëmjët që në moshën e hershme të tyre i nxit kërshëria që të mësojnë 
për botën që i rrethon. Është e natyrshme që kjo kërshëri së pari të lidhet 
me mjedisin, me një shtrirje të gjerë si në drejtim të natyrës, ashtu dhe 
të shoqërisë, të dyja mjaft të rëndësishme për edukimin e fëmijës. 
“Dituria e natyrës” plotëson kuadrin e njohurive në elementët e 

sipërpërmendur, në kornizën kurrikulare në arsimin fillor, duke e 
pajisur nxënësin me kompetencat e duhura për jetën, me shprehi dhe 
dije afatgjata. 
Tema: Si ndikojmë në mjedis 
Forma e artit: Arti pamor 
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Figura 9. Tema mësimore në lëndën “Dituri natyre”  
 

Figura 10.  Punim i realizuar nga nxënësit e klasës së katërt në orën e 
lëndës “Dituri natyre”, në kuadrin e detyrës për temën mësimore “Si 

ndikojmë në mjedis” 

Rezultatet e të nxënit për temën “Si ndikojmë në mjedis” u 

konkretizuan nga nxënësit në punimin e paraqitur në fig.10, (është 
sjellë për ekonomi përshkrimi vetëm një punim) në të cilën përmes 
njohurive të marra gjatë integrimit ndërlëndor, nëpërmjet artit pamor 
treguan si si duhet të mbrojmë mjedisin. Kjo u realizua nëpërjmet 
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pikturave, posterave që nxënësit i punuan gjithësecili. Në këtë mënyrë 
fëmijët mësojnë që të vegjël rëndësinë e natyrës dhe mbrojtjes së saj 
nga ndotja, duke qenë sensibilizues për të gjithë ata që ndjekin punën e 
tyre në klasë, por dhe jashtë saj (familjarë dhe të afërm të tjerë në 
komunitet). Puna në grupe në lëndën e “Diturisë së Natyrës” i lejon 

fëmijët të mësojnë konceptin shoqëror, të ndajnë materialet dhe të 
ndihmojnë njëri-tjetrin, të japin opinionet e tyre pozitive ose negative 
etj. Pra, njohuritë janë mjet për të arritur përvojë. Në këtë mjedis 
krijohet forca e motivimit që natyrisht çon në rezultatet e dëshiruara të 
të nxënit. Mësuesi përdor interesat natyrore të fëmijëve për të ndihmuar 
nxënësit të marrin shprehitë që do të ndihmojnë në plotësimin e 
nevojave dhe të dëshirave të tyre. Kjo, gjithashtu, i ndihmon për të 
krijuar kujtesën njohëse të informacionit të nevojshëm në shoqëri. 
Lënda: “Histori 5” (Botimet “Ideart”, 2019) 
 Historia, si një shkencë humane, është thelbësore në zhvillimin e 
qytetarëve, të cilët i kuptojnë çështjet aktuale me zgjuarsi, nëpërmjet 
kuptimit, analizës dhe përfundimeve të nxjerra nga përvojat e së 
shkuarës. Detyra e programit të historisë është të drejtojë nxënësit për 
t’u bërë pjesëtarë të përgjegjshëm të shoqërisë, të cilët dinë se si të 

trajtojnë në mënyrë kritike një fenomen të epokës së tyre dhe të së 
shkuarës. Këto cilësi mbështesin nxënësit në zhvillimin e qëllimeve, 
kompetencave kyçe dhe rezultateve të dëshiruara të arsimit fillor në 
mënyrë që ata të jenë individë të përgatitur, të aftë për të kontribuar 
ndaj kombit dhe të aftë për t'iu përgjigjur zhvillimeve globale (MASR, 
2021). 
Tema 1. Kultura dhe besimi në parahistori 
Tema 2. Kultura dhe jetesa e ilirëve 
Forma e artit: Arti pamor 
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Figura 11. Tema mësimore në lëndën “Historia 5”  

Gjatë orëve mësimore në të cilat u trajtuan temat e 
lartpërmendura, në lëndën “Historia 5”, mbi kulturën Ilire dhe të 

vëndeve të tjera në botë, nxënësit paraqitën nëpërmjet pikturave veshjet 
popullore shqiptare dhe të vëndeve të tjera anembanë globit. Nëpërmet 
kësaj ore mësimore nxënësit kuptojnë më tepër mbi kulturën në 



117 
 

parahistori, i nxit të ekplorojnë dhe të ndërtojnë vegla parahistorike me 
mjete rrethanore, ose dhe të vizitojnë një muze. Nxënësit gjithashtu, 
nëpërmjt kësaj teme kultivojnë identitetin vetjak, kombëtar dhe 
përkatësinë kulturore; përvetësojnë vlera të përgjithshme kulturore dhe 
qytetare; zhvillojnë aspektet intelektuale, etike, fizike, sociale dhe 
estetike; zhvillojnë përgjegjësi: ndaj vetes, ndaj të tjerëve, ndaj 
shoqërisë dhe ndaj mjedisit; aftësohen për jetë dhe për punë, në 
kontekste të ndryshme shoqërore e kulturore; aftësohen për të nxënë 
gjatë gjithë jetës. 
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Figura 12. Punime nga nxënësit e klasave të pesta  
Lënda: “Edukim Për Shoqërinë 2” (Shtëpia Botuese 

“Mediaprint”, 2016) 
Tema 1. Lëvizim në rrugë të ndryshme 
Tema 2.  Të drejtat e mia dhe të të tjerëve 
Forma e artit: Art pamor 
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Edukimi për shoqërinë synon: 
• T’u japë nxënësve mundësinë për të zhvilluar njohuritë dhe 

aftësitë intelektuale, të domosdoshme për të kuptuar, për të 
analizuar dhe për të ndikuar në politikat sociale dhe mënyrat 
e zbatimit të tyre. 

• T’u japë nxënësve mundësinë për të zhvilluar aftësitë e 

pjesëmarrjes qytetare të nxënësve dhe përfshirjen e tyre të 
vetëdijshme dhe të kualifikuar në zgjidhjen e problemeve të 
komunitetit. 

• T’u japë nxënësve mundësinë të zhvillojnë përkushtimin 

qytetar në respektimin e vlerave dhe parimeve demokratike 
të domosdoshme për bashkëjetesë në një shoqëri 
demokratike (Kolndreu, D. & Ramaj, E. 2016) 

 
Figura 13. Tema mësimore në lëndën “Edukatë për Shoqërinë 2” 

Në temat mësimore “Lëviz në rrugë të ndryshme” dhe “Të 

drejtat e mia dhe të të tjerëvë” nxënësit realizojne punime dhe postera 
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(Figura 14) ku tregojnë informacionet e përvetësuara mbi sigurinë në 
rrugë. Gjithashtu, gradualisht fëmijët fillojnë dhe grumbullojnë 
informacion për detyrimet e miqësisë (si përshembull, të qënit i drejtë 
dhe i barabartë), respektin për autoritetet, rregullat e klasës dhe 
konceptin e drejtësisë dhe ligjeve. Nëpërmjet integrimit ndërlëndor 
nxënësi mendon në mënyrë kritike kur shqyrton pasojat e veprimtarisë 
njerëzore në një mjedis të caktuar, kur vlerëson zgjidhjet e problemeve 
globale, kur krijon dhe mbron qëndrimin e tij. Ndërgjegjësimi për 
dukuritë e ndryshme shoqërore e ndihmon nxënësin të njohë kulturën 
e tij dhe kulturat e tjera. Nxënësi mëson të bashkëpunojë, duke u 
përballur me detyra komplekse që kërkojnë bashkëpunim. Në procesin 
e realizimit të detyrave demonstron respekt dhe mirëkuptim, pranon 
mendimet ndryshe. Përdor gjuhën e të ligjit, të moralit, të ekonomisë 
për të komunikuar mendimet dhe idetë e tij dhe për të organizuar 
përgjigjet. 
 

 
Figura 14. Punime të realizuara nga nxënësit e klasës së dytë 
 



121 
 

VËSHTIRËSITË DHE KUFIZIMET E STUDIMIT 
Në këtë punim jemi përpjekur të hulumtojmë rëndësinë që ka 

arti në zhvillimin emocional dhe social të nxënësve. Gjithashtu, pjesë 
e hulumtimit është dhe integrimi ndërlëndor i artit dhe lëndëve të tjera, 
me qëllim rritjen e produktivitetit të orës së mësimit. Ky studim nuk 
merr përsipër të studiojë të gjithë faktorët që ndihmojnë në rritje e 
produktivitetit të orës së mësimit.  

Një nga vështirësitë e hasura, është pamundësia për të marrë në 
studim mendimin e mësuesve dhe nxënësve nëpërmjet pyetësorëve, në 
mënyrë që të përdornim dhe metodën sasiore të hulumtimit për një 
argumentim më të thelluar të temës, për shkak të kohështrirjes që do 
mbledhja e informacionit përgjatë vitit arsimor. 
 
PËRFUNDIME 

Gjatë këtij punimi u konstatua se arti, për vetë natyrën e tij 
gjithëpërfshirëse, i jep mundësi mësuesit të jetë fleksibël në përcjelljen 
e njohurive në klasë, duke e parë nxënësin si një individ me nevoja 
specifike. Ajo që u munduam të theksojmë hap pas hapi është që 
edukimi cilësor mbështetet në tri parime themelore:  edukim i cili është 
i përshtatshëm për nxënësit, por gjithashtu promovon vlera universale, 
edukim i cili është i barabartë në terma të aksesimit dhe të rezultateve 
dhe garanton përfshirje sociale në vend të përjashtimit dhe edukim i cili 
reflekton dhe ndihmon në plotësimin e të drejtave të individëve. 

Nga shqyrtimi i temave të sjella dhe organizimit të orëve 
mësimore të vëzhguara, të cilat në punimin tonë vijnë nëpërmjet 
projekteve përfundimtare të realizuara nga nxënësit vihet theksi në atë 
që mësimi nëpërmjet artit gjeneron disa faktorë themelorë, nga të cilët 
dallojmë: nxënie aktive; një kurrikul të përshtatshme, që përcakton 
interesat dhe entuziazmin e nxënësve; respekt dhe angazhim për 
komunitetet lokale dhe kulturën; dhe mësues të trajnuar dhe të 
motivuar. 

Konstatuam, gjithashtu, nëpërmjet vlerësimit të produktit 
përfundimtar, por edhe nëpërmjet shqyrtimit të “Kornizës kurrikulare 

për arsimin fillor”, se arti ndikon në në zhvillimin e nxënësit, në 
proceset vendimmarrëse, në gjithëpërfshirjen e tyre, në pajisjen me 
kompetencat më të kërkuara të shekullit të XXI dhe në rritjen e cilësisë 
në edukim. 
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Prezantimi i nxënësve me artin dhe integrimi i tij në lëndë të 
tjera të kornizës kurrikulare, tregoi se kultivon në çdo individ një 
ndjenjë kreativiteti dhe iniciative, një imagjinatë të pasur, inteligjencë 
emocionale dhe një moral të lartë, një kapacitet për reflektime kritike, 
një ndjenjë pavarësie dhe liri mendimi dhe veprimi. Lidhja e artit me 
lëndët e tjera në kurrikul bëri që nxënësit të hapin një dritare me botën 
për të zbuluar karakteristikat e veçanta të saj dhe të kuptojnë më mirë 
kulturën e tyre. 

Ajo që duam të theksojmë është se edukimi nëpërmjet artit, 
inkurajon zhvillimin emocional dhe sjell një balancë më të mirë 
ndërmjet tij dhe zhvillimit konjitiv, duke kontribuar në mbështetjen e 
një kulture të duhur. 

Në orën e mësimit nxënësit u përfshinë “duke bërë”, mënyrë që 

sipas qasjes socio-konstruktiviste përbën thelbin e të mësuarit me 
kompetenca. Krijimtaria në art kontribuoi në formimin e një identiteti 
personal e të vetëbesimit dhe i ndihmoi nxënësit në krijimin e vetëdijes 
kulturore dhe ndjeshmërisë artistike. 
 
REKOMANDIME 

Punimi ynë theksoi rëndësinë e artit në zhvillimin social-
emocional të nxënësve në arsimin fillor. Rekomandimet e këtij punimi 
u drejtohen studiuesve të tjerë, hartuesve të politikave arsimore, 
universiteteve.  

• Në përfundim të tij mendojmë se është e rëndësishme të 
studiohet ndikimi pozitiv i artit në zhvillimin social-emocional 
të nxënësit në një kampion studimi, duke përfshirë nxënës dhe 
mësues nga disa shkolla të arsimit fillor. 

• Nisur nga përfundimet e punimit rekomandohet se është mirë 
që të hartohen module trajnimi për mësuesit në detyrë, të tilla 
që të përmbajnë njohuri që promovojnë artet dhe integrimin e 
tyre me lëndë të tjera në kurrikulën e arsimit fillor (Pantic, N. 
& Wubbels, T. 2010).  

• Mësuesit mund të kenë qëllime të mira kur përpiqen të 
përfshijnë artet në klasë, por mund të dalin probleme kur 
trajtohen me më pak seriozitet se lëndët e tjera. Prandaj, 
rekomandohet që integrimi i arteve nuk duhet të trajtohet si “të 

bësh”, por një mënyrë për të menduar, me fokus procesin dhe 

jo produktin përfundimtar.  
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• Për të arritur integrimin ndërlëndor duhet që mësuesit të 
krijojnë situata ideale për një të mësuar fleksibël. Arti në 
vetvete siguron rritjen e kujtesës.  

• Ministria e Arsimit duhet kërkojë nga institucionet përkatëse 
lokale që mbështesin arsimin, të pajisin shkollat me mjete dhe 
materiale arti, duke krijuar brenda secilës, si fillim një klasë që 
të shërbejë për orët e artit të përcaktuara në kurrikul, dhe të 
rregulluara sipas grafikut të orarit mësimor që zbatohet në 
shkollë, duke synuar rritjen e zhvillimit social-emocional të 
nxënësit. 

• Shkolla e shek. XXI, në mënyrë që të formojë kapacitete 
krijuese, si forca e vetme e shoqërisë, duhet të inkurajojë 
kreativitetin te nxënësit dhe këtë më së miri e kryen puna me 
artin. 
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Abstrakt: Ky punim synon të identifikojë dhe vlerësojë përmasat e integrimit 
sociokulturor të banorëve të zhvendosur nga zonat rurale në qytetin e Korçës 
dhe modelet e bashkëjetesës kulturore midis subkulturës urbane dhe 
subkulturës rurale. Të dhënat për këtë punim u siguruan përmes metodës 
sasiore të anketimit. 400 anketa u realizuan me banorë të zhvendosur nga 
zonat rurale në qytetin e Korcës. Për interpretimin e të dhënave u përdor  
analiza statistitkore deskriptive dhe korrelative.  
Studimi nxori në pah se modelet e integrimit nuk janë uniforme. Ndër faktorët 
më të rëndësishëm që ndikojnë në shkallën e integrimit social dhe kulturor të 
banorëve janë kohëzgjatja e qëndrimit në mjedisin e ri, ndërveprimi social 
me shoqërinë pritëse, rrjetet sociale, mjedisi social, modelet dhe dinamikat e 
migrimit, etj. Studimi gjithashtu tregoi se dinamikat dhe kompleksiteti i 
procesit të integrimit të migrantëve në shoqërinë pritëse varet, jo vetëm nga 
koha e qëndrimit dhe karakteristikat e lokalitetit nga ata vijnë dhe ku 
vendosen, por edhe prej burimeve dhe kapitalit social dhe kulturor të 
migrantëve. 
 
Fjalët kyçe: migrim, intergrim ekonomik, social, kulturor, ndërveprim, 
mjedis social  
 

RURAL -TO -URBAN MIGRATION: SOCIAL AND CULTURAL 
INTEGRATION OF MIGRANTS TO URBAN SOCIETY 

Abstract: This paper aims to identify and evaluate the level of social and 
cultural integration of migrants moved from rural areas to Korça city, as well 
as patterns of cultural coexistence between urban and rural subculture. Data 
for this study was provided through quantitative method (survey). There were 
conducted 400 surveys with people moved from rural areas to Korça city. 
Descriptive and correlative statistical analysis was used for data 
interpretation. The study revealed that integration patterns are not uniform. 
The most important factors impacting the level of social and cultural 
integration of rural- to- urban migrants are duration of stay to the city, the 
social interaction with the host society, social networks, social environment, 
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migration patterns and dynamics, etc. The study also showed that the 
dynamics and complexity of integration of migrants in the host society depend 
not only from the duration of stay and the characteristics of the locality from 
where they come from and settle in, but also from social and cultural capital 
of migrants. 

Key words: migration, economic integration, social and cultural integration, 
interaction, social network 

HYRJA 
Migrimi i brendshëm dhe ndërkombëtar përbën një nga 

dukuritë më karakterizuese dhe më dinamike të shoqërisë shqiptare të 
pas viteve 90’. Migrimi i brendshëm rural – urban, i kombinuar me 
lëvizjen e njerëzve jashtë Shqipërisë kanë sjellë ndryshime sociale dhe  
kulturore, që lidhen me bashkekzistencën e përbërësve të ndryshëm 
subkulturorë në një mjedis shoqëror tashmë të diversifikuar. Duke 
pasur parasysh këto ndryshime, në fokus të studimit është rajoni i 
Korçës, i cili përfaqëson një mjedis kulturor ku gërshetohen prirjet e 
ndryshimit kulturor për shkak të lëvizjeve të popullsisë nga zonat rurale 
në qytetin e Korçës, për shkak të procesit emigrator të fuqishëm, si edhe 
për shkak të bashkëjetesës së këtyre ndryshimeve brenda një hapësire 
urbane me prirje kulturore relativisht të qëndrueshme. Qëllimi  i 
studimit është të vërë në dukje shkallën e ndërveprimit dhe integrimit 
socio- kulturor të banorëve të zhvendosur nga zonat rurale në qytetin e 
Korçës.  

Gjatë periudhës së tranzicionit, në qarkun e Korçës, si në të 
gjithë Shqipërinë, popullsia ka migruar në masë të madhe brenda dhe 
jashtë vendit. Lëvizjet e tilla karakterizohen nga migrimi i popullatës 
nga fshatrat malore në ato fushore, nga zonat rurale në zonat urbane të 
qarkut dhe njëkohësisht prej emigrimit jashtë vendit.  

Qyteti i Korçës përbën destinacionin e dytë, pas Tiranës, më të 
rëndësishëm për migrantët nga zonat rurale të pjesës juglindore të 
vendit (Vullnetari J, 2012: 119). Zhvendosja e banorëve nga fshati në 
qytet sjell pasoja të rëndësishme sociale dhe kulturore si për 
komunitetet pritëse ashtu edhe për ato dërguese dhe njëkohësisht sjell 
në fokus çështjen e intergimit të migrantëve në shoqërinë pritëse.  
Përmes dukurive migratore grupe me përkatësi të ndryshme kulturore 
vijnë në kontakt me njeri-tjetrin duke ndikuar ndërsjelltazi në sistemet 
kulturore përkatëse dhe duke sjellë si pasojë rimodelimin e sjelljeve, 
qëndrimeve, vlerave apo praktikave të tyre. Migrimi, si ai i brendshëm 
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rural-urban ashtu edhe emigrimi jashtë vendit, sjellin perspektiva të 
reja dhe pasurojnë diversitetin kulturor. Në këtë kuadër, duke u 
mbështetur në literaturën e gjerë në fushën e migrimit dhe integrimit 
kulturor si edhe të dhënat empirike synohet të shqyrtohet përmes 
lenteve të sociologjisë ndikimi që kanë proceset migratore në 
ndryshimin dhe rimodelimin e mendësive dhe mënyrës së jetesës së 
individëve dhe familjeve të tyre. 

METODOLOGJIA E STUDIMIT 
Ky punim është pjesë e një studimi më te gjerë në lidhje me 

integrimin e migrimit të brendshëm dhe ndërkombëtar në qarkun e 
Korcës dhe impaktin socio- kulturor të tij. Të dhënat për këtë studim u 
siguruan përmes anketimit. Për anketimin e banorëve të ardhur nga 
fshati në qytet u përdor kampionimi probabël sistematik. Për 
përcaktimin e madhësisë së kampioit është referuar Tabela 1 (Israel, 
1992: 2), për madhësinë e kampionit për kufirin e gabimit 5%, ku niveli 
i konfidencës = .05 (95%) dhe P =.5. U anketuan 400 banorë të ardhur 
nga fshati në qytet. Anketa u pilotua fillimisht në 50 subjekte për të 
testuar nivelin e qartësisë, kuptueshmërisë dhe lehtësisë së plotësimit 
nga ana e të anketuarve dhe njëkohësisht, u testua statistikisht për të 
parë vërtetësinë në analizimin dhe interpretimin e të dhënave dhe 
lidhjeve ndërmjet variablave. Të dhënat e siguruara përmes metodës 
sasiore (anketimit) u përpunuan statistikisht në programin SPSS, 
versioni 20. Gjatë analizimit dhe interpretimit të tyre është përdorur 
statistika deskriptive, testi hi- katror i Pearsonit për të testuar lidhjen 
ndërmjet variablave, analiza korrelacionale, krostabulimi i të dhënave, 
si edhe analiza deskriptive krahasuese për të krahasuar diferencën e 
raportit ndërmjet dy apo më shumë grupeve të subjekteve.  

 
1. KORNIZË TEORIKE E MIGRIMT RURAL-URBAN 

Në shkencat sociale njihen disa teori të cilat përpiqen të 
shpjegojnë aspekte të ndryshme të procesit të migracionit. Migracioni 
përbën një dukuri sociale tepër komplekse, e cila ka nevojë për një 
qasje ndërdisiplinare (Castels, S & Miller, M. J 1993, King, R 2012, 
Vieriu, M A 2013). Një ndër qasjet teorike mbi migracionin dhe 
modelet e migrimit që përbën edhe kornizën teorike për të kuptuar 
dukurinë e migrimit të brendshëm rural- urban në kontekstin e studimit 
tonë është qasja e Mabogunje (1970) mbi sistemin e migrimit.  
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Një nga çështjet më të rëndësishme për konceptualizimin e 
dukurisë së migrimit si një sistem është identifikimi i elementeve bazë 
ndërvepruese, atributeve dhe marrëdhënieve ndërmjet tyre. Qasja e A. 
L. Mabogunje (1970) mbi sistemin e migrimit rural- urban tregon 
elementet bazë të sistemit të migrimit rural- urban si edhe mjedisin 
brenda të cilit sistemi operon. Qasja ndaj sistemit të migrimit rural-
urban është e lidhur jo vetëm me arsyen se pse njerëzit migrojnë, por 
edhe të gjitha pasojat e këtij procesi. Kjo qasje synon t’u japë përgjigje 

pyetjeve të tilla si: 

Si dhe pse një individ nga zonat rurale bëhet një banor i 
përhershëm i qytetit? 
Cila është struktura/modeli bazë i këtyre lëvizjeve dhe si 
përcaktohet ai? 
Brenda këtij kuadri teorik është konceptualizuar dukuria e 

migrimit rural-urban në kontekstin shqiptar. Në shoqërinë shqiptare të 
paraviteve 90’ hapësirat rurale konsideroheshin si të vetëmjaftueshme 

dhe politikat nuk lejonin lëvizjen e banorëve nga zonat rurale drejt atyre 
urbane. Ndryshimet politike, ekonomike e shoqërore që karakterizuan 
vendin në vitet 1990-1991 dhe më pas, u shoqëruan me zhvendosjen 
masive të popullsisë nga hapësirat rurale drejt atyre urbane e 
suburbane. Në këtë kuadër është e rëndësishme të pyesim:  
Cilat forca kanë ndikuar dhe vazhdojnë të ndikojnë në dobësimin e 
kushteve si vetëmjaftueshmëria në zonat rurale dhe dyndjen e banorëve 
në zonat urbane?  

Këto forca janë vënë në lëvizje kryesisht nga rritja e zhvillimit 
ekonomik. Në shoqërinë shqiptare pas viteve 90’-të, nga një ndalim i 
përgjithshëm i lëvizjes së lirë, ku çdo gjë kontrollohej nga shteti, u 
kalua në një shpërngulje të pakontrolluar të popullsisë, që jetonte në 
zonat rurale drejt qendrave të mëdha urbane. Zhvillimet demokratike 
në shoqërinë shqiptare e kanë ndryshuar rrënjësisht panoramën e 
fshatrave shqiptare. Hapja ndaj tregut botëror, shtimi i importve, 
konkurrenca jo e ndershme, etj kanë bërë që shumica e banorëve në 
fshat të braktisin veprimtarinë bujqësore dhe ta shndërrojnë mjedisin 
rural nga një hapërisë prodhuese në një hapësirë konsumuese.  

Prishja e izolimit (hapja) i sjell zonat rurale në orbitën e një ose 
shumë qendrave urbane dhe zgjon vetëdijen dhe dëshirën e fshatarëve 
për një gamë gjithnjë e më të madhe produktesh apo shërbimesh që 
vetëm qendrat urbane mund t’i ofrojnë. Për këtë banorët e zonave rurale 
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ose duhet të prodhojnë mallra bujqësore dhe të hyjnë në marrëdhënie 
shkëmbimi me qytetet, ose të zhvendosen drejt zonave urbane për të 
“shitur” punën e tyre në këmbim të pagave më të mira me të cilat mund 
të blejnë mallra dhe shërbime. Ky është mjedisi brenda të cilit vepron 
sistemi i migrimit rural- urban. Për më tepër ai është një mjedis i cili 
është vazhdimisht në ndryshim dhe këto ndryshime ndikojnë në 
funksionimin e sistemit.  

Në kuadrin e sistemit të migrimit rural- urban vëmendja 
fokusohet, jo vetëm tek migrantët, por edhe tek elementë të tillë, si: 
nënsistemet e kontrollit, marrëdhëniet sociale e ekonomike, 
mekanizma rregulluese etj, të cilat janë pjesë integrale e dukurisë së 
migrimit. Dy nënsisteme të rëndësishme janë nënsistemet rurale dhe 
nënsistemet urbane të kontrollit. Një nënsistem kontrolli është ai i cili 
mbikqyr funksionimin e përgjithshëm të sistemit dhe përcakton 
mënyrën kur dhe si rritet apo zvogëlohet sasia e prurjeve në sistem. 
Nëse ne pranojmë ekzistencën e nënsistemeve të kontrollit në këto 
lëvizje migratore, problem më tej është të identifikojmë se cilat 
institucione veprojnë në këtë mënyrë si në hapësirat rurale edhe në ato 
urbane. 

Në zonat rurale një nënsistem kontrolli do të ishte familja, e 
zgjeruar ose nukleare. Familja është ajo që frenon migrantët potencialë 
derisa ata arrijnë moshën për të marrë vetë vendime. Edhe kur ata janë 
në moshë për të marrë vendimin për t’u zhvendosur, familja në shumë 

mënyra ende vepron si një nënsistem kontrolli. Në disa raste familja u 
mundëson anëtarëve të të dy gjinive të lëvizin lehtësisht, në disa raste 
të tjera vetëm anëtarët e njërës gjini. Përveç familjes, edhe komuniteti 
fshatar mund të shërbejë si një nënsistem kontrolli. Roli i tij kontrollues 
nuk mund të jetë ndoshta i drejtpërdrejtë, por evidentohet në aktivitete 
të caktuara, që ai mund të inkurajojë. Psh, një komunitet rural i cili 
përpiqet të përmirësojë kushtet ekonomike të fshatit mund të 
dekurajojë të paktën për një periudhë të shkurtër migrimin e 
përhershëm.  

Nënsistemet urbane të kontrollit veprojnë në anën e kundërt për 
të inkurajuar apo frenuar zhvendosjn në mjedisin urban. Një faktor i 
rëndësishëm është sigurimi i punësimit.  
Në zonat urbane mekanizmi i përshtatjes është në thelb përfshirja e 
migrantëve në një kornizë të re referimi, kryesisht të lidhura me nevojat 
e tij të reja në qytet. Qyteti është i përbërë nga një hirearki e 
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specializimeve. Qyteti është një hapësirë ku çdokush përpiqet të ofrojë 
aftësi të specializuara; sa më i madh specializimi, aq më e madhe 
kërkesa për të dhe aq më i madh çmimi. Sa më tepër ngjitet individi në 
hirearkinë sociale, aq më e madhe është përfshirja e tij në mënyrën 
urbane të të jetuarit dhe aq më e vogël është mundësia e kthimit në 
mjedisin rural.  

Kjo qasje teorike lejon qw migrimi rural-urban tw konsiderohet 
jo si linear, por si rrethor, si një sistem të ndërvarur, progresiv, 
kompleks, në të cilin ndryshimi i një pjese çon në ndryshimin e gjithë 
sistemit. Kjo thekson natyrën dinamike të procesit të migrimit. 

2. MIGRIMI I BRENDSHËM RURAL- URBAN 
Migrimi i brendshëm përbën një nga fenomenet më dinamike 

të dekadave të fundit në Shqipërinë paskomuniste dhe ka ndikuar në 
formimin e situatës socio-ekonomike dhe demografike të vendit 
(UNDP 2002, Çaro E, 2011). Pas viteve 90’ shoqëria shqiptare u 

karakterizua nga një zhvendosje masive e banorëve brenda vendit. 
Numri i lëvizjeve të brendshme migratore në Shqipëri mbetet objekt 
debati. Shkalla e migrimit të brendshëm gjatë viteve 1989- 2001 varet 
nga masa e njësive gjeostatistike të përdorura për të regjistruar. 
Mendohet se ndërmjet tri rajoneve të mëdha (Veri, Qendër, Jug) numri 
i banorëve që kanë lëvizur është 182,600 banorë, ndërmjet 12 
prefekturave 252,700 banorë dhe ndërmjet 36 rretheve 355,000 banorë 
(King, Skeldon & Vullnetari, 2008: 28). Dukuria e migrimit të 
brendshëm reflekton zhvillimin demografik të rajoneve si edhe është 
një tregues i ndryshimeve sociale, si urbanizimi. Migrimi i brendshëm 
në kontekstin shqiptar është shprehur në popullimin masiv të disa 
zonave dhe shpopullimin e disa të tjerave. Për herë të parë në historinë 
e censuseve të kryera në Shqipëri popullsia e cila jeton në zonat urbane 
është më e madhe se ajo në zonat rurale. Kështu, 53.7% e popullsisë 
jeton në zonat urbane dhe 46.3% në zonat rurale (Censusi i popullsisë 
dhe i banesave 2011). Një fenomen i tillë lidhet me proceset e 
modernitetit. Dy periudhat e pikut të dukurisë së migrimit të brendshëm 
në shoqërinë shqiptare janë vitet 1990-1993 dhe 1996-1997, vite të cilat 
karakterizohen nga ndryshime dhe reformat të thella ekonomike. 
Faktorët shtytës që përcaktojnë migrimin e brendshëm lidhen me 
kushtet ekonomike, varfëria, të ardhurat e ulta, akses i ulët në shërbimet 
publike, papunësia, pavlefshmëria e tokës bujqësore, etj, ndërsa ndër 



131 
 

faktorët tërheqës përmendim mundësitë e punësimit, arsimimit, niveli 
i jetesës në vendet e destinacionit, etj.  

Karakteristikë e migrimit rural-urban në Shqipëri është natyra 
kolektive e lëvizjeve, që ndryshon dukshëm prej emigracionit që ka 
karakter individual (Çaro E, 2011:81). Njerëzit largohen nga fshati dhe 
zhvendosen në hapësirën e qytetit familjarisht. Vlerat, normat 
kulturore, traditat e ndryshme të banorëve nga fshati përballen me ato 
të popullsisë urbane duke e bërë të vështirë procesin e përshatajes së 
tyre në mjedisin e ri shoqëror e kulturor. Migracioni i brendshëm në 
Shqipëri karakterizohet nga pjesëmarrja e të rinjve. Sipas të dhënave 
nga INSTAT (2004) 46% e migrantëve ndërmjet prefekturave në vitin 
2001 nuk kanë arritur moshën 30 vjeç dhe 72 % e personave të migruar 
ishin në moshën ndërmjet 20 dhe 65 vjeç. Karakteristikë tjetër është 
përqindja e lartë e grave në migrimin e brendshëm, e lidhur kjo me 
dukurinë e migrimit të të gjithë familjes. Në vitin 2001 54% e 
migratëve të brendshëm ishin gra (INSTAT 2004).  

Migrimi i brendshëm, veçanërisht ai rural-urban, ka sjellë 
pasoja të mëdha ekonomike, sociale e kulturore për shoqërinë shqiptare 
të tilla, si: përqëndrim i lartë urban i popullsisë, urbanizim i shpejtë dhe 
i egër, ruralizim të hapësirës urbane, bashkëjetesa ndërmjet grupeve të 
ndryshme subkulturore apo edhe dukuri të veçimit/ përqëndrimit të 
banorëve të zhvendosur nga fshati në pjesë të caktuara të qytetit, 
kryesisht në hapësira informale etj.  

Ky largim masiv i banorëve nga fshati drejt qytetit përbën një 
realitet të ri rural-urban. Kjo përzierje rurale-urbane që karakterizon 
shoqërinë shqiptare dallon prej koncepteve tradicionale “rurale” 

“urbane”, pasi shoqërohet me zhvillime tepër komplekse, të cilat çojnë 
drejt dilemës; ruralizim i hapësirës urbane apo urbanizim i komunitetit 
të të ardhurve nga fshati? (Çaro E, 2011:72). 

2.1 Pasqyrë e lëvizjeve migratore në Qarkun e Korçës 
Qarku i Korçës karakterizohet nga lëvizje migratore si të 

brendshme ashtu edhe ndërkombëtare. Qyteti i Korcës është 
destinacioni i dytë më i rëndësishëm (krahas Tiranës) për migrantët nga 
zonat rurale të pjesës juglindore të vendit (Vullnetari, J. 2012: 119). 
Korça është poli rajonal më i rëndësishëm i juglindjes, i lokalizuar 
përgjatë njërës prej rrugëve më të rëndësishme tregëtare që lidhin 
Shqipërinë me Ballkanin dhe vendet e Evropës, përmes Maqedonisë 
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dhe Greqisë. Themeluar në shekullin XIII Korça ka qënë një qendër e 
rëndësishme historike dhe tregtare.  

Duke qenë se fokusi i studimit është matja e shkallës së 
intergrimit të banorëve të zhvendosur nga fshati në qytetin e Korcës, 
po u referohemi disa treguesve të popullsisë të cilët tregojnë se në 
qytetin e Korçës numri i banorëve ka ardhur duke ndryshuar për shkak 
të dukurisë të migrimit. Kështu në vitin 1990 numri i banorëve në 
qytetin e Korçës llogaritej 65.000 banorë, në vitin 1995 numri i 
banorëve ishte 73. 499 dhe në vitin 2000 numri ishte 80.772 banorë. 
Prej vitit 1991 deri në vitin 2000 numri i të ardhurve në qytetin e Korçës 
vlerësohet 16.646 të ardhur dhe 8124 të larguar (Projekt programi i 
zhvillimit rajonal të qytetit të Korçës, 2001). Po ashtu të dhënat nga 
Zyra e Statistikës në qarkun e Korçës tregojnë se në vitin 2005 në 
qytetin e Korçës numri i banorëve në fund të këtij viti ishte 85.590 
banorë. Në vitin 2005 numri i të ardhurve në qytet vlerësohet 2.456 
banorë dhe numri i të larguarve 1.163 banorë. Në vitin 2008 në qytetin 
e Korçës kishte 716 banorë të ardhur nga zonat rurale, prej të cilëve 
524 femra dhe 192 meshkuj, ndërsa të larguarit nga qyteti i Korçës 
(kryesisht në Tiranë dhe emigrantë në Greqi) arrinin shifrën 614 prej të 
cilëve 178 meshkuj dhe 436 meshkuj (Buletini statistikor, Bashkia 
Korçë, 2008). Në vitin 2009 në qytetin e Korçës numri i banorëve në 
fund të vitit ishte 86.596, numri i të ardhurve 925 dhe numri i të 
larguarve 572 banorë.  

Duke analizuar treguesit e popullsisë sipas viteve theksohet se 
numri i të ardhurve në qytet gjatë periudhës 1990-2000 është shumë i 
lartë krahasuar me numrin e të ardhurve prej vitit 2000 e në vazhdim. 
Periudha 1990-2000 përkon me ndryshimet e mëdha në strukturën 
politike, ekonomike e sociale të vendit, ndryshime të cilat përbëjnë 
edhe faktorët më të rëndësishëm shtytës të migrimit të popullsisë, 
ndërsa prej vitit 2000 konstatohet një stabilitet i përgjithshëm politiko-
ekonomik në vend. Këto faza të rëndësishme të zhvillimit ekonomik, 
politik dhe social që karakterizojnë shoqërinë shqiptare reflektohen në 
mënyrë të dukshme edhe në  dinamikën dhe përmasat e lëvizjeve 
migratore dhe emigruese në qarkun e Korçës. 
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3. GJETJE DHE DISKUTIME 
3.1 Përmasa të integrimit të banorëve të zhvendosur nga fshati në 
mjedisin urban të Korçës  

Për të matur shkallën e integrimit të banorëve të zhvendosur 
nga fshati në mjedisin urban të Korçës i jemi referuar treguesve që 
lidhen me integrimin ekonomik, integrimin social dhe atë kulturor. 
Integrimi ekonomik lidhet me shkallën në të cilën të ardhurat e 
migrantëve barazohen me ato të grupit, ndërsa integrimi social-kulturor 
nënkupton masën në të cilën imigrantët ndajnë të njejtat vlera dhe 
sjellje me pjesën tjetër të shoqërisë pritëse. 

Aspekte të integrimit ekonomik 
Punësimi i banorëve në qytet përbën një tregues të rëndësishëm 

të integrimit ekonomik, pasi punësimi lidhet jo vetëm me nivelin e të 
ardhurave, por edhe me përfshirjen e tyre në një sistem marrëdhëniesh 
socile dhe kulturore me popullsinë urbane. Prej të dhënave të anketimit 
rezulton se 56.3 % e banorëve të ardhur nga fshati në qytet janë të 
përfshirë në marrëdhënie pune; pjesa tjetër përbëhet nga studentët 
11.7% dhe pensionistët 12.5 % ndërsa ata që nuk janë të përfshirë në 
marrëdhënie punë përbëjnë 19.5 % të të anketuarve. Për të parë lidhjen 
ndërmjet punësimit dhe shkallës së integrimit të tyre në jetën urbane 
është përdorur testi Hi-katror i Pearson-it. Nga rezultatet e testit 
konstatohet se nga pikëpamja statistikore variabli punësim ndikon në 
variablin integrim: X2 (66, N = 400) = 276.22, p =.000. Kjo tregon se 
punësimi i banorëve të ardhur nga fshati në qytetin e Korçës ndikon në 
shkallën e integrimit të tyre në jetën urbane. 

Remitancat prej emigrantëve përbëjnë një faktor lehtësues në 
integrimin ekonomik të banorëve të ardhur nga fshati në qytet. 
Migracioni në kontekstin shqiptar karakterizohet nga një ndërlidhje e 
dukshme midis dy formave të migrimit (atij të brendshëm rural-urban 
dhe emigracionit jashtë vendit). Të dhënat e studimit tregojnë qartë 
lidhjen ndërmjet migrimit rural- urban dhe emigracionit; 70.0 % e të 
anketuarve pohojnë se kanë përvojë emigracioni personalisht apo 
ndonjë prej pjesëtarëve të familjes së tyre. Prej të dhënave rezulton se 
përvojat migratore janë të larmishme; në 41.5 % të rasteve emigracioni 
i ka paraprirë zhvendosjes nga fshati në qytet, në 11.5% të rasteve 
lëvizja nga fshati në qytet është pasuar prej përvojës emigratore dhe në 
17,0 % të rasteve emigrimi i ndonjë prej pjesëtarëve të familjes 
bashkëshoqëron përvojën migratore të pjesës tjetër të familjes në qytet. 
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Dërgesat në para të emigrantëve kontribuojnë në rritjen e të ardhurave 
për familjarët e emigrantëve, duke lehtësuar procesin e integrimit 
ekonomik të banorëve të ardhur nga fshati në qytet, jo vetëm në fazën 
e parë të përvojës migratore, por edhe në vazhdimësi të qëndrimit dhe 
jetesës së tyre në qytet. Rezultatet e testit Hi- Katror mbi ndikimin që 
ka përvoja emigratore në shkallën e integrimit të banorëve të ardhur 
nga fshati në mjedisin urban të qytetit tregon se variabli “përvojë 

emigratore” statistikisht ndikon në variablin “integrim”, pasi vlera e 

përftuar prej testit X2 (55, N = 400) = 83.39, p =.008. 
Sigurimi i banesës përbën një tjetër tregues të rëndësishëm të integrimit 
ekonomik të migrantëve në vendin pritës, krahas punësimit, nivelit të 
të ardhurave apo arritjeve në fushëm e edukimit. Të dhënat e studimit 
vunë në dukje se ndërtimi apo blerja e një banese me të ardhurat e 
përfituara nga emigracioni (vetjak apo i ndonjë prej pjesëtarëve të 
familjes) është investimi tipik i banorëve të ardhur nga mjedisi rural në 
qytet. Vendosja në qytet dhe vazhdimësia e jetesës në mjedisin urban 
nuk mund të kuptohet pa sigurimin paraprak të banesës. 

Ndërtimi apo blerja e një banese nuk vetëm një tregues i 
mirëqënies dhe integrimit ekonomik në mjedisin e ri por shpreh edhe 
kërkesën për një status të ri social. Aït Hamza (1988) e cilëson 
investimin e tepruar në ndërtimin apo rregullimin e shtëpive si një 
përdorim irracional të parave për simbole statusi të panevojshme (vep. 
cit. De Haas, 2006: 15). Autori i referohet tendencës së banorëve nga 
fshati për të investuar paratë e siguruara nga puna në emigracion në 
ndërtimin/blerjen e banesave të mëdha dhe të kushtueshme në qytet.  

Integrimi ekonomik ndikon në integrimin më të madh social 
dhe kulturor, por nga ana tjetër edhe ndërveprimi kulturor dhe social 
mund të jetë një faktor i rëndësishëm i integrimit më të mirë ekonomik 
të migrantëve. Integrimi ekonomik dhe burimet materiale u 
mundësopjnë migrantëve të sigurojnë një status dhe jetë më të mirë, 
duke përfituar një ndjenjë të përkatësisë dhe përshtatjes në komunitetin 
urban. 

Dy faktorë të rëndësishëm që ndikojnë në shkallën e intergimit 
të banorëve të ardhur nga fshati në qytet është kohëzgjatja e qëndrimit 
në qytet dhe mosha. Të dhënat prej testit Hi- katror treguan se nga 
pikëpamja statistikore ndikimi mes variablave (kohëzgjatja e qëndrimit 
në qytet dhe shkallës së integrimit në jetën urbane) është statistikisht i 
rëndësishëm: χ2 (308, N = 400) = 373.25, p =.006< .05. Kjo nënkupton 
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se sa më e gjatë koha e qëndrimit të banorëve në qytet aq më të 
mirëintegruar janë ata. Nga ana tjetër të dhënat prej korrelacionit 
ndërmjet moshës së të anketuarve dhe shkallës së integrimit të tyre në 
jetën urbane rezulton se ka një marrëdhënie negative ndërmjet këtyre 
dy variablave. Kjo nënkupton që sa më e madhe mosha e banorëve që 
vijnë nga fshati në qytet aq më e vogël shkalla e integrinit të tyre në 
jetën urbane. Vlera e koefiçientit të korrelacionit tregon se lidhja 
ndërmjet variablave është e dobët, por statistikisht domethënëse: r 
(400) = -.232, p = .00< .01. Kjo shpjegohet me faktin se integrimi i 
banorëve të ardhur nga fshati në qytet është një proces kompleks që 
varet nga një sërë faktorësh të tjerë të cilët bashkëndikojnë. 

Përmasat sociale të integrimit në jetën urbane 
Duke u bazuar në modelin e Heckmann (2005) mbi llojet e 

integrimit në shoqërinë pritëse theksohet se dimesioni social i 
integrimit të migrantëve në një mjedis të ri social lidhet me atë që 
Heckmann e quan integrimi ndëraktiv, i cili përfshin marrëdhëniet 
sociale, miqësore, shkëmbimet martesore, anëtarësimi në organizata të 
ndryshme etj. 
Mjedisi social përbën një faktor të rëndësishëm, që ndikon dukshëm në 
integrimin e migrantëve në mjedisin e ri shoqëror e kulturor, pasi lidhet 
me masën e ndërveprimit social të banorëve të ardhur nga fshati me 
shoqërinë pritëse. Konteksti lokal ku shfaqen ndërveprimet shoqërore 
mes migrantëve dhe shoqërisë pritëse janë të shumta dhe të ndryshme. 
Ata variojnë nga institucionet e shumta të shoqërisë pritëse 
(administrata dhe institucionet e shërbimeve publike, shkolla, 
kompani, spitale etj.), në hapësirat publike si sheshet, transporti publik, 
dyqane, komplekset e banimit. Ato, gjithashtu përfshijnë edhe sferën 
private (marrëdhëniet familjare, martesa, miqësitë) (Gsir, S. 2014:2). 
Studime të ngjashme tregojnë se të ardhurit nga fshati, të cilët në 
mjedisin social (të banimit, të punës, të shkollës etj.) rrethohen nga 
qytetarë kanë gjasa të integrohen më lehtësisht në jetën urbane 
krahasuar me ata banorë të cilët janë pjesë e një mjedisi shoqëror që 
karakterizohet nga dominimi i të ardhurve nga mjedisi rural krahasuar 
me pjesën qytetare. Edhe rezultatet  e testit Hi- katror i Pearson-it për 
lidhjen ndërmjet variablit: mjedisi social në zonën e banimit dhe 
variablit: shkalla e integrimit në jetën treguan se  ndërmjet variablave 
ka një lidhje domethënëse nga pikëpamja statistikore, pra  χ2 (30, N = 
400) = 73.22, p =.000< .05. 
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Rezultatet e testit Hi- katror të Pearson-it tregojnë se lidhja ndërmjet 
variablave “mjedisi social në vendin e punës apo shkollë” dhe 

“integrimi në jetën urbane” është statistikisht e rëndësishme: χ2 (24, N 
= 400) = 37.74, p =.037< .05; 

Përmasa kulturore të integrimit në jetën urbane 
Dimensioni kulturor i integrimit të migrantëve në shoqërinë dhe 

kulturën pritëse lidhet me ndryshimet sjellore, ndryshime të 
qëndrimeve, praktikave, vlerave, mënyrës së jetesës në përgjithësi. 
Bazuar në këta përbërës të sistemit kulturor është identifikuar shkalla e 
integrimit kulturor të banorëve të zhvendosur nga fshati në qytetin e 
Korçës, duke u mbështetur në përcaktimin e Algan et al (2012) për 
integrimin kulturor si masa në të cilën imigrantët ndajnë të njejtat vlera 
apo modele sjellore me pjesën tjetër të shoqërisë pritëse. Integrimi 
kulturor i migrantëve rural- urbanë që reflehtohet në ndryshimin e 
mënyrës së jetësë, qëndrimeve, sjelljeve, vlerave kulturore është një 
proces kompleks që ndodh me kalimin e kohës dhe në një kontekst 
hapësinor. Dimensioni hapësinor ka të bëjë me ndikimin që ushtron 
mjedisi social urban, densiteti dhe fluksi i ndërveprimit social me 
shoqërinë urbane në shkallën e ndryshimit të mënyrës së jetesës. 
Gjithashtu dendësia, apo madhësia e një grupi të caktuar në raport me 
popullsinë e përgjithshme në një zonë të caktuar, mund të jetë një faktor 
që ndikon në masën e ruajtjes apo modifimimit të tipareve kulturore 
vetjake. Për të vënë në dukje lidhjen ndërmjet mjedisit social urban dhe 
ndërveprimit social me qytetarët dhe masës së ndryshimit të mënyrës 
së jetesës është përdorur testi hi- katror i Pearson-it. Variabli: ndryshim 
i mënyrës së jetesës është matur përmes nënvariablave: ndryshim i 
mentalitetit, ndryshim i mënyrës së të folurit, të veshurit, ndryshime në 
tradita, rituale, marrëdhënie familjare. Rezultatet e testit tregojnë se 
lidhja ndërmjet variablave: fluksi i marrëdhënieve dhe ndërveprimit 
social me qytetarët dhe ndryshimit të mënyrës së jetesës së banorëve të 
ardhur nga fshati, është statistikisht e rëndësishme: χ2 (120, N = 400) 
= 164.59, p =.004< .05. Rezultatet e testit tregojnë gjithashtu një lidhje 
statistiskisht të rëndësishme mes variablit: miqësimi me korçarët dhe 
variablit: ndryshim i mënyrës së jetesës së banorëve të ardhur nga 
fshati, χ2 (60, N = 400) = 102.66, p =.001< .05. 

Procesi i integrimit së migrantëve në një mjedis të ri socio-
kulturor përfaqëson një përvojë komplekse të të mësuarit dhe 
përshtatajes në një komunitet me kulturë të re dhe të ndryshme, 
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komunitetit dhe mjedisit si edhe një mjet për zhvillimin e mirëqenies. 
Pavarësisht ndryshimeve në mënyrën e jetesës dhe modifikimeve që 
kanë pësuar vlerat kulturore që migrantët bartin prej subkulturës rurale, 
si rezultat i jetesës në qytet dhe socializimit me subkulturën urban, 
shumica e banorëve që janë zhvendosur nga fshati në qytetin e Korçës 
ruajnë një ndjenjë të ruralitetit. Grupimi dhe përqëndrimi i tyre në 
pjesën periferike të qytetit krijon mundësinë që ata të ndajnë traditat 
dhe normat e fshatit. Kjo përputhet me supozimin e Tittle dhe Stafford 
(1992) se njerëzit që jetojnë në zonat periferike të qendrave urbane janë 
më homogjene, kanë kufij të forta sociale, tregojnë më pak anonimiteti 
dhe shfaqin më pak aspekte të urbanizmit (vep. cit. Çaro, 2011; 95).  
Këto karakteristika, së bashku me lidhejt e forta familjare, vazhdimësia 
e lidhjeve me shtëpinë, tokën, komunitetin rural të lënë pas pengon 
krijimin e një identiteti urban për këta banorë. Në kontekstin e studimit 
tonë evidentohet një përqëndrim i banorëve të ardhur nga zonat rurale 
në disa lagje të reja përiferike të qytetit si lagjia 10, 18, etj ku ka një 
dominim të të ardhurve nga fshati.  Në mjedise të tilla sociale, nën 
ndikimin edhe të lidhjeve sociale familjare banorët e fshatit në qytet 
manifestojnë disa modele sjellore, që janë katakteristikë e formimit 
psikokulturor të banorit të fshatit. 

Për të vënë në dukje masën e ndikimit të vazhdimësisë së 
lidhjes me mjedisin rural në integrimin e banorëve të ardhur nga fshati 
në subkulturën urbane apo ruajtjen e elementëve të ruralitet gjatë jetësë 
në hapësirën urbane i referohemi treguesve statistikorë mbi rezultatet e 
testit hi- katror. Rezultatet e testit tregojnë se ka një lidhje domethënëse 
nga pikëpamja statistikore mes vazhdimësisë së lidhjes me mjedisin e 
fshatit dhe ruajtjes së mënyrës rurale të të jetuait, χ2 (70, N = 400) = 
119.95, p =.00< .05. 

 
PËRFUNDIME 
Duke u bazar në të dhënat e studimit dhe interpretimin e tyre vlen të 
theksohet se integrimi ekonomik dhe burimet materiale kanë një 
rëndësi të veçantë për të ardhurit nga fshati në qytet, pasi u siguron 
atyre një status dhe një jetë më të mirë duke krijuar tek ata një ndjenjë 
të përkatësisë, që është thelbësore për përfshirjen dhe integrimin e 
mëtejshëm në jetën sociale dhe kulturore. Gjatë procesit të migrimit, 
emigrantët mund të humbasin, të fitojnë dhe të zëvendësojë burime të 
ndryshme për të kënaqur nevojat e tyre dhe për të plotësuar procesin e 
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integrimit dhe përshtatjes së tyre me mënyrën urbane të të jetuarit. 
Rezultat e studimit treguan se të ardhurit nga fshati në qytetin e Korçës 
janë të mirëintegruar ekonomikisht në jetën urbane.  
Migrantët në faza të ndryshme të procesit të migracionit dhe në varësi 
të karakteristikave të tyre personale kërkojnë burime të ndryshme për 
të kënaqur nevojat e tyre, qëllimet dhe kërkesat si edhe për tu integruar 
në shoqërinë pritëse. Për këtë arsye integrimi është proces kompleks që 
ndodh me kalimin e kohës dhe në një kontekst hapësinor. Rëndësi të 
veçantë në këtë proces merr kohëzgjatja e qëndrimit në destinacionin e 
ri. Kohëzjatja e qëndrimit njihet si një element kyç në procesin e 
integrimit, madje duke marrë parasysh ndryshimet e konsiderueshme 
në burimet midis migrantëve të hershëm dhe migrantëve të vonë. 
Dinamikat dhe kompleksiteti i procesit të integrimit të migrantëve në 
shoqërinë pritëse varen, jo vetëm nga koha e qëndrimit dhe 
karakteristikat e lokalitetit nga ata vijnë dhe ku vendosen, por edhe prej 
burimeve dhe kapitalit social dhe kulturor të migrantëve. 
Integrimi ekonomik dhe social i banorëve të ardhur nga fshati në qytet 
është i lidhur ngushtë me masën e integrimit kulturor të tyre. Sa më të 
përfshirë dhe të integruar të jenë banorët në stukturën ekonomike dhe 
sociale të qytetit aq më tepër janë të integruar kulturalisht. Dimensioni 
kulturor i integrimit lidhet me aspekte të ndryshimt të mënyrës së 
jetesës.  
Rezultatet e studimit treguan se bashkëjetesa me subkulturën urbane ka 
ndikuar ndjeshëm në ndryshimin e mënyrës së jetesës për pjesën 
dërmuese të përgjigjedhënësve. Gjatë bashkëjetesës me subkulturën 
urbane, migrantët fillojnë të përshtaten me mënyrën urbane të të jetuarit 
duke ndryshuar mënyrën e jetesës,vlerat, normat kulturore, traditat etj, 
duke u bërë gjithnjë e më të ngjashme me shoqërinë pritëse. Faktor i 
rëndësishëm i ndryshimit të mënyrës së jetesë së banorëve të ardhur 
nga fshati në qytet është mjedisi social urban. 
Duke marrë në konsideratë lidhjen e ndërsjelltë mes migrimit të 
brendshëm rural-urban dhe emigracionit në kontekstin e studimit tonë, 
përmasat e integrimit në nivel subkulturor të banorëve dhe modelet e 
bashkëjetesës sociale dhe kulturore ndërmjet subkulturës rurale dhe 
subkulturës urbane arrihet në përfundimin se: 
Së pari, nuk ka modele uniforme të 'integrimit'. 
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Së dyti, karakteristikat dhe sfondi i popullsisë migrante janë shumë të 
ndryshme, dhe kjo reflektohet në shumëllojshmërinë e formave dhe 
përmasave të integrimit në nivel individual apo familjar.  
Së treti, modelet dhe dinamika e migrimit janë gjithashtu të 
rëndësishme dhe lidhen kryesisht me projektin migrator, strategjitë e 
integrimit, mekanizma përjashtues apo integrues të kushtëzuara prej 
komunitetit pritës. 
Së katërti, faktori kohë mbetet veçanërisht i rëndësishëm në këtë 
kontekst dhe është vënë vazhdimisht në dukje gjatë studimit. 
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Abstrakt: Në vëmendje të këtij punimi është nocioni i ‘sovranitetit’. Kuptimi 

themelor i sovranitetit është organizimi shoqëror, nën një pushtet të 
përbashkët.  Çështja është se mbi ç’premisa arrihet ky homogjenizim i 

shoqërisë? Historia e filozofisë ka njohur dy shkolla: ‘Shkolla e së drejtës 
natyrore’, e cila e sheh njeriun në kushtet e mjedisit bio-fizik dhe ‘Shkolla 

historike’, duke e vështruar në kontekstin historik, moral dhe kulturor. Tek ky 

diskurs, në interesin tonë është pozicioni filozofik i I. Kantit.  
Në thelb, marrëdhënia ‘natyrë – histori’ është marrëdhënia midis arsyes së 

kulluar dhe arsyes praktike. Natyra realizon qëllimin e saj përmes proceseve 
historike dhe po ashtu historia kuptohet si një plan natyror. Njeriu është në 
një lidhje të pandashme midis natyrës dhe historisë. Pikërisht këtu do të mund 
të kuptojmë njeriun midis ligjeve universale të natyrës dhe sjelljes antropo – 
kulturore. Kanti sheh homogjenizimin universal të shoqërisë tek kjo 
marrëdhënie. Midis natyrës dhe historisë, shoqëritë dallojnë nga njëra – 
tjetra, atëherë si mund të bashkohen të gjithë njerëzit, shoqëritë në një 
sovranitet kozmopolit?  
 
Fjalët kyçe: natyrë, histori, shoqëri, sovranitet kozmopolit 
 

THE HISTORICAL PROGRESS OF SOCIETIES AND THE 
ACHIEVEMENT OF COSMOPOLITAN SOVEREIGNTY 

CONCERNING TO I. KANT 

Abstract: In focus of this work is the notion of 'sovereignty'. The basic 
meaning of sovereignty relates with social organization, under a common 
authority. The issue which are the premises for the achievement of this 
homogenization of society? The history of philosophy recognized two schools 
of think, “the school of natural law”, which finds man in terms of bio-physical 
environment and the “historical school'', the last putting the man in 

historical, moral and cultural context. Our focus will relate with I. Kant's 
philosophical position in this discourse. 
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In essence, the relation 'nature - history' consist the connection between pure 
and practical reason. The nature accomplishes its purpose through historical 
processes, and history is perceived as a natural plan. Human is at an 
inseparable connection between nature and history. Right here, between the 
universal laws of nature and the antropo-cultural behavior, we can 
understand the man. Kant sees the universal homogenization of society 
precisely in this relationship. Considering the fact that societies differ from 
each other regarding nature and history – as well as their connection, then 
how can all people and societies unite in a cosmopolitan sovereignty? 
 
Key words: nature, history, society, cosmopolitan sovereignty  
 

HYRJE 

     Njeriu dhe shoqëria karakterizohen nga kompleksiteti dhe 
papërcaktueshmëria. Vëzhguar në kontekstin politik, refleksioni sado 
skrupuloz të jetë, nuk mund të jetë përfundimtar. Në thelb, mbetet 
gjithmonë diçka e pashpjeguar, kontradiktore apo paradoksale. Ashtu 
si e kemi treguar deri më tani, historia e filozofisë, në çështjet politike 
njeh një larmi teorish, pikëpamjesh, idesh etj. Mes tyre edhe shumë 
optika që shpjegojnë (justifikojnë) kuptimin e sovranitetit. Pas 
përmbajtjes fshihen rrymat filozofike. E shprehur kështu, nisur disa 
premisa, që nuk ishin gjë tjetër veçse mënyra se si e shikonin njeriun 
dhe shoqërinë, u abstragua për të krijuar një qenie statike dhe 
gjithëpërfshirëse, siç është Personi Sovran, qoftë person konkret, qoftë 
formë e organizimit institucional. Thjesht teorizimi, abstragimi i 
pushtetit Sovran mbi themelet e së drejtës natyrore, praktikisht është 
shtypës dhe filozofikisht jo e plotë në shpjegimin e konceptit.  
     Krijimi i një organizmi statik dhe kaq artificial nëpërmjet 
racionalitetit dhe logjikës së ftohtë, për shumë mendimtarë në fund 
shekullit të XVIII, injoroi një dimesion tepër të rëndësishëm të njeriut 
dhe shoqërisë, pikërisht karakterin historik e kulturor. Diskutimi u 
fokusua tek themelet historike dhe kulturore të shoqërisë, për të kuptuar 
sovranitetin. Unifikimi i shoqërisë nëpërmjet kulturës dhe historisë 
zëvëndëson ‘të drejtën natyrore’ në përcaktimin e sovranitetit. Viko do 

të shihte identitetin kulturor si një ‘ligj i natyrës’, premisë nga duhet të 

diskutohet pushteti socio – politik dhe ai politiko – juridik (Gadamer, 
2004, f. 20).  Në këtë diskurs shfaqen dy shkolla; shkolla e së drejtës 
natyrore, e cila e sheh njeriun në kushtet e mjedisit bio-fizik dhe shkolla 
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historike, duke e vështruar njeriun në kontekstin historik, moral dhe 
kulturor.  
     Izolimi i koncepteve që ngrehin teoritë mbi Sovranin; si natyrë 
njerëzore, gjendje sociale, kontratë shoqërore, pushtet politik, shtet, 
institucione etj. janë sofizma të sjella bukur në argument, por që nuk 
kanë asnjë referencë praktike – faktike. Theksi vihet tek premisa e 
gabuar që në dukje sjellë si të drejtë (të justifikuar… legjitimuar në 

terma jurdik) pushtetin si fakt socio – politik. Ndërkohë që për disa 
syresh, organizmi politik i shoqërive është proces socio – historik. 
Kështu abstragimi i pushtetit Sovran, sado në perfeksion të jetë 
arsyetuar, kur mënjanon karakterin historik, ai është jashtë kontekstit 
praktik. Pra, kur njeriu i idesë apo ‘njeriu i kulluar’ (Schiller, 2004 f. 
23) si e quan Shileri shtyp njeriun konkret, atë të kohës që ai jeton. 
Ideja i imponohet rendit kulturor (të veçantë), natyrshmërisë morale që 
është produket i një procesi historik. Mospërshtatshmëria në këtë 
kuptim, është nënshtruese sepse nuk ka bindjen autentike të subjekteve.  
Provë për këtë është ‘Revolucioni Francez’ (1789 -1799), i cili i 
frymëzuar nga idetë e Rusoit, injoroi stadin shoqëror dhe nisi të krijonte 
një rend tërësisht nga fillimi. Mohimi total i traditës politike, 
diversitetit, kulturës nën justifikimi racionalist, të një shoqërie 
homogjene qytetarësh, në thelb, ishte e panatyrshme. Pasojat dihen; 
nga aspirata për liri u shndërua në regjim dhune dhe tiranie. Kritika 
ndaj ‘shkollës së të drejtës natyrore’ u fokusua tek fakti se, në 

pikëpamjen e tyre, ata anashkalonin karakterin historik (kulturor) të 
shoqërisë dhe politikës.  
     Idealizimi i një shoqërie me anëtarë racional, që bashkohen në një 
vullnet të përgjithshëm është reduktimi i njeriut në një barazi unike, ku 
njeriu konkret, ai personi moral humbet në abstraksionin e konstruktit 
social. Kështu, zbatimi i menjëhershëm, që synon të krijojë një rend 
nga gjeneza, duke mohuar vlerat e trashëguar është thyerje e 
natyrshmërisë evolutive të shoqërive. Imponimi teorik në absolutizmin 
e vetë nuk ka se çfarë rendi të krijojë veçse një rend tiranik.  
      Rusoi ishte i bindur në argumentat e teorisë së tij dhe qëllimisht 
kundështoi krijimin e pushtetin politik që gjen themelet e veta tek 
morali apo kultuara. Shoqëria është e keqe për nga natyra, trajta 
politike nuk duhet t’i ngjaj asaj, përkundrazi, politika duhet të ndërtojë 
një organzimi të tillë, që ta përmirësojë kushtin social, të shkojë përtej 
saj. Mirëpo kjo braktis gjendjen dhe kushtin praktik (real) të një 
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shoqërie. Teorikisht ajo mund të qëndrojë dhe është tërësisht e 
justifikuar, por problemi është se, kërkesat praktike nuk mund të gjejnë 
vend në mënyrë abstrakte, sesi një shoqëri organizohet socio - 
politikisht. E menduar kështu, pushteti Sovran, jo vetëm nuk është 
produkt i individëve, që me vullnet ka pranuar t’i binden, por ai është 
hermetic dhe indiferent ndaj kushteve konkrete, për rrjedhojë është 
shtypës.  
 
NATYRA, NJERIU DHE HISTORIA 
     Bazat sociale dhe politike përcakohen fillimisht nga ligjësit e 
natyrës. Njeriu nuk është një qenie e përcaktuar, por aftësia intelektive 
bën që ai të progresojë në realitete të reja dhe gradualisht largohen nga 
kushtet fillesatare (egërsia dhe primitiviteti i gjendjes natyrore). Loku 
ka dhënë një shpjegim të tillë, por nuk u mbështet në argumentat 
historik. Ai mendonte se shoqëritë primitive, në naivitetin e tyre do të 
pranonin një pushtet çfarëdo, pavarësisht mënyrës. Ai u mjaftua me 
kaq dhe më pas abstragoi teorinë e tij kontraktore të pushtetit dhe 
ndarjen institucionale, së tepërmi për t’ia përshtatur kohës, ku jetoi. 
Pra, Loku pa ngushtësisht evoluimin historik të ndryshimit të pushtetit 
politik, pa i’u referuar faktorit kulturore. Madje, jo rrallë herë, 
teorizimet filozofike i referohen historisë politike, duke e shmangur 
traditën. (Locke, 2005, f. 71). Synimi i jetës sociale tregon shprehjen e 
arsyes njerëzore dhe prirjen për të krijuar realitetin e vetë. Ç’është punë 

e njeriut nuk është e përkryer (ide e theksuar nga Monteskje dhe Rusoi). 
Ajo është vepër e njeriut të lirë dhe të gabueshëm, kështu që shoqëria 
nuk është idealja, sado e menduar mirë. “Pra historia e natyrës fillon 
nga e mira, sepse ajo (natyra) është vepër e Zotit; historia e lirisë fillon 
nga e keqja, sepse ajo (liria) është vepër e njeriut” (Kanti, 2004, f. 48). 
Njeriu është qëllimi i natyrës dhe arritja e këtij qëllimi do kohën e vetë 
(Kant, 2004, f. 7).  
     Fillimisht, mjedisi social lyp nevojën e një drejtuesi (Sinani, 2015, 
f. 33). I vetëdijshëm për egoizmin e tij në raport me të tjerët, ai i 
‘thërret’ arsyes për të gjetur një Sovran, që do të thyej këtë ego të 

gjithësecilit në veçanti dhe të jetë garant i një rregulli të barabartë 
(homogjen) për të gjithë anëtarët e shoqërisë. I bindur për shtysën 
egoiste aq natyrale, njeriu kupton dhe kërkon një shtypje të këtij instikti 
me qëllim organizimin e lirisë së vetë. I tunduar nga pathosi personal, 
por me një arsye që kupton se; kjo nuk është rruga e duhur për të 
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përftuar natyrën e tij, njeriu shpreh nevojën (pse jo domosdoshmërinë) 
për prezencën e një fuqie (pushteti), që të shtypë këtë instikt anti-social, 
e cila pason me shkatërrimin e vetes. Pra, ka nevojë për një sovran, 
drejtues që të koordinojë sjelljet me të tjerët, duke qenë garant i rendit 
shoqëror. Drejtuesi (Sovrani) është një lloj ndërmjetësi, të kalimit të 
njeriut nga gjendja natyrore, në atë sociale (kulturore). 
     Problemi është se kush duhet të jetë ky person që shpreh idealin e 
drejtësisë, të së mirës publike dhe funksionimin e një rendi të caktuar 
shoqëror? Tek e fundi edhe ai është njeri dhe mund të shtyhet së 
tepërmi nga vullneti personal. Atëhere do i duhet një drejtues për vetë 
drejtuesin… e kështu deri në pafundësi. “Prandaj kjo detyrë është më 
e vështira nga të gjitha; bile është e pamundur zgjedhja e saj e 
përsosur”- shkruan Kanti (Kanti, 2004, f. 14). Merita apo e drejta për 
të qenë sovran nuk është asnjëherë e plotë. Teoritë janë orvatje për të 
legjitimuar një lloj sovrani të caktuar, por jo se ai mbetet tërësisht i 
merituar si një pushtet politik dhe juridik. Në këtë kuptim, vetë 
koncepti ‘Sovran’ është një problem, një diskutim që asnjëherë nuk do 

të marrë një përkufizim apo zgjidhje përfundimtare. Ai është një 
zgjedhje e mundësisë më të mirë. Atëherë, si mund të dalim nga kjo 
situatë paradoksale? Kush duhet të jetë sovran? Është e vështirë 
përgjigja sepse nuk i jep dot përgjigje pyetjes si duhet të jetë sovrani?  
     Për Kantin, ky lloj utopizmi në filozofinë politike lidhet me tre 
komponentë tejet të rëndësishëm. E para është mungesa e nocioneve 
tepër të sakta në përcaktimin e një kushtetute ideale. E dyta, mungesa 
e përvojave botërore dhe padija (paaftësia) për të parashikuara, si 
pasojë e dinamizmit shoqëror. E fundit dhe më e rëndësishmja do na 
duhet një vullnet i mirë, i njohur më herët për ta pranuar këtë kushtetutë 
(Kant, 2004, f. 15). Prandaj, na duhet një standard i përsosur 
racionaiteti dhe emancipimi që ta përkufizojmë si duhet kushtetuën 
përfundimtare. Arritja e kësaj vjen si mësim i situatave të caktuar, 
përvojave konkrete, të cilat ndodhin gjatë një procesi historik. Kështu, 
tre komponentët sintetizohen në një, duke arritur sovrani ideal, global 
dhe qytetarin kozmopolit (Kant, 2004, f. 22).  
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PROGRESI HISTORIK I SHOQËRIVE DHE ARRITJA E 
‘VULLNETIT TË PËRGJITHSHËM’ (QYTETARTIT 

KOZMOPOLIT) 
     Si pasojë e sintetizimit të përvojave historike mund të përftojmë 
realisht ‘vullnetin e përgjithshëm’ të Rusoit. Pra, si një stad pjekurie të 

shoqërisë në procest e veta historike. Arritja e këtij konstrukti social e 
shkruar me termat e ‘vullnetit të përgjithshëm’ kuptohet, si shtysë e një 

reflektimi, bindje nga arsyeja. Vullneti i përgjithshëm kalon në filtrin e 
arsyes. Kanti tek vepra ‘Themelimi i zakoneve shoqërore’, nocionin e  
‘vullnetit’ e sheh si arritje të arsyes dhe jo bindje për hir të autoritetit 
apo thjesht kapriço të vullnetit tërësisht të lirë (Kant, 2004, f. 66). Në 
këtë kuptim arsyeja është përcaktuese e vullnetit. Ndryshe, thjesht 
shprehja e vullnetit do të ishte një akt i pamoralshëm, pra, i motivuar 
nga subjektiviteti dhe egoja natyrore. Falë arsyes arrihet të shfaqet 
vullnet i mirë. Nga këtu, racionaliteti bëhet universalisht kompetent në 
gjykimin e çdo vullneti. Arsyeja është ligjvënsja e çdo akti konkret. 
Vetëm këtu, njeriu tregohet dinjitoz, ku bindja e tij është akt i gjykimit 
të vetë, kjo është liria e tij.  
     Nga ky argumentim, njeriu nga vullneti i lirë do të synojë një vullnet 
të përgjithshëm që do të jetë arritja e një kushtetute të përsosur 
shteterore. Formalisht (teorikisht) kontrata sociale e Rusoit pranohet 
nga Kanti (Merriam, 2001, f. 21). Pra, në këtë pikë është arsyeja që 
kërkon t’i bashkohet apo kërkon të formojë trupin politik, falë një 

procesi emancipimi, nëpërmjet moralit dhe ligjit deri në krijimin e 
qytetarit. Shileri i influencuar nga filozofia e Kantit do të pranonte të 
shprehej se intelekti njerëzor ka aftësinë që kushtin fizik, gjendjen 
nevojshmërisë ta kthejë në një ligj moral, me dëshirën e madhe për t’ju 
larguar natyrës së egër që e karakterizon si njeri fizik. Kulturalisht ai 
vendoset midis nevojës dhe moralit, duke progresur në dije më të larta, 
që i fiton falë këtij dualiteti midis natyrores, objektives dhe etikës 
(Schiller, 2004, f. 28). Me fjalë të tjera, nuk është vullneti në kontratë 
që krijon organizimin politik, por është arsyeja në kushtet e moralit që 
shkon drejt formimit të trupit politik. Kalimi i menjëhershëm nga 
nevoja, tek shteti është një kalim jo i plotë, sepse mënjonon njeriun në 
kuptimin e dinjitetit dhe moralit. 
     Racionaliteti dhe tekniciteti i politikës nuk është në shërbim të jetës 
së individit. Njeriu është më tepër se një ingranazh i natyrës. Më këtë 
nuk mohohet dimensioni fizik (natyror) i shtetit, por ai duhet të kalojë 
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edhe nën filtirin e moralit. Pushteti politiko - juridik duhet të depërtojë 
midis këtyre dy shtysave (prirjeve). Për Shilerin kjo është ‘rruga e tretë’ 
(Schiller, 2004,  f. 21). Shoqëria e kuptuar politikisht brenda rregullave 
abstrakte, apo koncepteve statike, e bën veprimin e pushtetit të 
distancuar nga konteksti jetësor. Pushteti, duhet të vendoset midis 
forcës fizike (shtysës fizike) dhe idealit të moralit. Nëse e para nuk 
justifikohet nga e dyta, atëherë ne nuk po flasim për pushtet të drejtë, 
por për një makineri që vepron vetëm për përmbushjen mirëqënies dhe 
sigurinë fizike të njeriut. Ndaj ‘vullneti i përgjithshëm’ i Rusoit duhet 

të jetë arsyeja e përgjithshme që ka arritur atë standard, fal progresionit 
empirik – etik (Merriam, 2001, f. 21).  
     Pakti shoqëror nuk ka ndodhur ndonjëherë në proceset historike, por 
është produkt ideal i arsyes. Konkretisht (empirikisht) ajo nuk ka 
ndodhur kurrë, madje është utopike. Pra, ai konstitucioni social është 
një arritje (ide) e arsyes, por kurrësesi një fakt historik (Merriam, 2001, 
f. 23). Kjo kontratë e supozuar (hipotetike) justifikon një element 
shumë të rëndësishëm praktik në mjedisin politik. Nëpërmjet saj 
legjitimohet pushteti dhe për rrjedhojë burimi i ligjit si akt i Sovranit 
(Kant, 2004, f. 75). Atëherë si është ky proces histrorik dhe si do të 
konkludohet me një homogjenitet racional të shoqërisë? 
     Pasoja e situatave jo parashikuese në shoqëri është shprehje e 
gjendjes antagoniste. Njeriu është një qenie sociale, ku realizon më së 
miri natyrën e tij dhe nga ana tjetër është një qenie individuale. Optika 
dhe sjellja e tij lidhet ngushtësisht me qëllimet dhe interesat personale. 
Tek ky konflikt shfaqet prirja për të ecur përpara, si një dialektikë midis 
forces dhe arsyes që gjeneron situata të reja. Konflikti si veti njerëzor 
është mënyra për të progresuar dhe për t’u zhvilluar intelektualisht. Në 

këtë kuptim, njeriu naiv kultivohet me përvoja të cilat e bëjnë më të 
mirë… ai kulturohet, duke i çuar më tej aftësitë apo dhunititë natyrore. 

Pra, ai vepron në një kontekst kulturor dhe krijon tërësinë morale të 
veprimeve me të tjerët (Kant, 2004, f. 10). Nga prakticiteti social, 
individi ngrihet në nivelin e racionalitetit, pra, kultura si shenjë e 
emancipimit, duke krijuar normat dhe vlerat morale. Kovencionimi i 
lirisë apo ‘liria pozitive’ si e quante I. Berlin (Berlin, 2003, f. 224) është 

shprehje e përftimit të sigurisë, por pa e humbur për asnjë moment 
konfliktin shoqëri – individ. Arritja e kësaj lirie është produkt thelbësor 
i progresionit historik. Dinamika, diversiteti dhe konflikti, siç e thamë 
krijon rregulla ndërveprimi që vjen si rezultat i një intelekti të 
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përparuar. Emancipimi nëpërmjet progresit të arsyes është krijimi i 
qytetarit (civilizimi) që mbron veten dhe respekton integritetin e tjetrit. 
“Ky ligj bazë, që mund të burojë vetëm nga vullneti i përgjithshëm i 
popullit quhet kontratë zanafillore” (Kant, 2004, f. 72).  
     Ajo që duhet theksuar se ky proces historik nuk është një histori 
lineare. Pikëpamja teleologjike e Kantit për historinë kalon nga gjendja 
natyrore tek gjendja sociale. Veprimi mbi këtë plan është një përparim 
drejt një gjendje të racionalitet universal, i cili pa veprimin social nuk 
do bëhej e mundur (Kant, 2004, f. 6). Njeriu ka nevojë për shoqërinë 
(Tjetrin) dhe të përmirësojë jetën në të. Kështu, gjithë rastësia e jetës, 
spontaniteti i saj vendosen mbi këtë progresion të histrorisë së 
njerëzimit, që kulmon me krijimin e gjendjes tërësisht racionale derisa 
arrihet shoqëria kozmopolite, pra, qytetarin botëror, universal të 
diferencuar nga liria e egër. Ky qytetar mbart disa të drejta, që në thelb, 
na lënë të kuptojmë një liri të organizuar, racionale dhe këto mbeten të 
patjetësueshme.  
          Nga primitiviteti i lirisë gjatë një procesi evolutiv, njeriu arrin të 
konsolidojë raportet mes njëri - tjetrit. Pra, bashkohen për të mos e 
humbur asnjëherë atë. Në kushtet e lirisë, kupton (krijon bindjen) për 
ta rikonceptuar lirinë në raport me të tjerët. Racionalizmi i lirisë do të 
thotë se ajo jetohet brenda një konstrukti të caktuar social (moral). Për 
rrjedhojë, liria është njohja e kufijvë të saj. Liria e organizuar është 
hapësirë konflikti, ku njeriu rritet e kultivohet, duke marrë një formë 
(identitet) të caktuar. Ky është kriter parësor i çdo organizmi politik. 
Krijimi i kësaj gjendje mbështetet në tre principe kryesore; e para në 
lirinë e çdo anëtari të shoqërisë si njeri, së dyti në barazinë si shtetas 
apo nënshtetas dhe së fundi në pavarësinë e çdo anëtari të një bashkësie, 
si qytetar (Kant, 2004, f. 65). Në këtë kuptim, liria qytetare është 
domosdoshmëri politike. 
     Konflikti nis nga një liri primitive, nga një raport dashakeqës për të 
shkuar tek një standard akoma e më i mirë i shoqërisë. Njeriu i ikën 
irracionaliteti natyror, duke u fokusuar tek dhuntitë e tij të mira, falë 
zhvillimit historik, ai i përsos ato duke arritur në kulturën e arsyes së 
shëndosh. Njeriu fillimisht e nis emancipimin nga gjendja praktike – 
empirike. Fillimisht, ai jeton kulturalisht, moralisht dhe gradualisht 
shkon drejt formimit (krijimit) të një situate abstrakte dhe racionale të 
ekzistencës së vetë. Arritja e këtij standardi shoqëror do të thotë shoqëri 
qytetare homogjene me kriter të qenit racional. Nisja nga një kuptim 
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pesimist i gjendjes njerëzore dhe arritja e qëllimit është shprehje e 
optimizmit human. Në planin real kemi të bëjmë me shtetin konkret si 
produkt i kushteve historike, si një përballje e arsyes praktike me 
forcën. Sovraniteti, ashtu si e përshkruante Rusoi, do të gjente 
realizimin e tij falë një progresioni historik… si një marrëdhënie midis 

arsyes dhe forcës empirike (Merriam, 2001, f. 26). Ky është plani i 
fshehtë i natyrës. Për Kantin natyra karakterizohet nga kjo 
qëllimshmëri (pikëpamje teleologjike), ku merrë kuptim historia 
njerëzore. Arritja e kësaj shoqërie të mirë, këtij vullneti 
gjithëpërfshirës, stadi racional, konstrukti social qytetarësh homogjenë, 
nuk arrihet sot për sot. Kjo do kohën e vetë, pra, duhet një proces 
evolutiv historik. 
 
SOVRANITETI KOZMOPOLIT DHE ARRITJA E PAQES SË 
PËRHERSHME 
Në gjithë larminë, ritmin dhe pakuptimësinë e jetës njerëzore, Kanti 
përtej shikon një qëllim. Arritja e këtij qëllimi është homogjenizimi 
universal i gjithë njerëzimit, si një unifikim i kulluar që vjen si pasojë 
e një procesi historik evolutiv. Për këtë do të na duhet një drejtues. 
Kështu, na duhet të rikthehemi tek argumneti i fillimit, se arritja e këtij 
standardi politik dhe shoqëror duhet të nis nga sovrani dhe jo nga 
populli. Në kuptimin kantian, Sovrani është prijësi që çon popullin e 
vetë drejt civilizimit si arritje e një kulture universale. Thënë me gjuhën 
e Shilerit; “njeriu i kohës fisnikërohet te njeriu i idesë” (Schiler, 2004, 

f. 23). Shprehur me këtë gjuhë, ‘Sovrani’ i Kantit nuk është një idhtar 
i pushtetit, por një ndihmës i kalimit të njeriut natyror në gjendjen e 
kulturës. Organizmi i brendshëm politik, duhet të evoluojë nëpërmjet 
reformave jo të shkëputura nga kushti praktik i shoqërive, ku kalimi 
nga një stad në tjetrin të mos jetë i dhunshëm, por krejt pa u ndjerë. 
Vetëm kështu ne mund të përshtasim të drejtën në politikëbërje, sepse 
e ansjellta do të ishte e rrezikshme (Kant, 2004, f. 144). Në këtë 
kontekst, pozita e Sovranit merr një rol parësor në përmbushjen e këtij 
qëllimi. Ndaj, plani natyror në zhvillimet e veta historike, udhëhiqet 
nga Sovrani, rregulli, institucioni dhe ligjet. Lëvizje që nis nga lart, 
poshtë.     
     Kanti nuk majftohet me një shpjegim partikularist të historisë. Ndaj 
plani natyror i saj synon një qëllim universal. Kushtetuta ideale nuk 
është e mundur vetëm brenda kufijëve politik të një shoqërie. 
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Normalisht nënkupton edhe marrëdhëniet midis shteteve apo kombeve. 
Historia ndër-kombëtare karakterizohet nga një raport konfliktuoz. 
Parë në nivel makro, marrëdhëniet ndërkombëtare karakterizohen nga 
irracionaliteti, lufta dhe dhuna. Ato janë në stad të egërisë natyrore. 
Shenja e barazisë midis shoqërisë qytetare me sovranitetin nuk mund 
të jetë e tillë nëse nuk arrithet një paqe globale. Pra, të arrihet në një 
gjendje kozmopolite (qytetar global). Bota do të gjejë heshtje totale, 
duke përfunduar në një federatë të të gjithëve në një qëllim të vetëm; 
‘paqen e përgjithshme’( Kant, 2004, f. 94). Në këtë kuptim edhe shteti 
më i vogël do të gëzonte sigurinë, jo nga forca apo fuqia, por nga e 
drejta e patjetësueshme. Arritur falë standardit të emancipimit dhe 
racionalitetit, ku në thelb është arritja e vullnetit përgjithshëm botëor, 
të bashkuar dhe idealisht të unifikuar. Duke arritur tek civilizimimi i 
përsosur, kemi krijuar homogjenitetin ideal, qytetarin kozmopolit për 
të besuar tek një rregullsi universal dhe ligje të mirëpranuara nga të 
gjitha shtetet. Krijmi i marrëdhënieve sipas këtij rregulli universal 
konsolidon raportet mes shteteve. Tashmë nuk besohet më të brishtësia 
e ‘ekuilibrit të forcë’, siç ndodh në Evropë, trashëgura nga 

‘Realpolitika’ që në kohën e Risheliesë. Për Kantin, kjo duket si foleja 
e zogut ‘Suift’,  i cili është një arkitekt i përkryer në vendosjen e 

balances, kur ndërton folen e tij, por do të mjaftonte një harabel për ta 
shkatërruar gjithë këtë perfeksion ekuilibri (Kant, 2004, f. 97) 
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Abstrakti: Liria seksuale, si një pjesë e rëndësishme e lirisë individuale, është 
mbrojtur nga ligjvënësi shqiptar që nga koha e kodifikimit të parë të 
legjislacionit penal shqiptar. Megjithatë, jo gjithmonë kjo mbrojtje e ofruar 
nga ligjvënësi ka synuar mbrojtjen juridiko-penale të interesave të individit 
dhe paprekshmërisë seksuale të tij. Qëllimi i këtij punimi është të sjellë një 
qasje kritike mbi zhvillimin historik të së drejtës sonë penale mbi krimet 
seksuale. Gjithashtu, në punim trajtohet dhe nevoja për rishikimin e 
legjislacionit penal aktual mbi këto krime, me qëllim që ky i fundit t’i 

përgjigjet nevojave shoqërore dhe realitetit objektiv. 
 
Fjalë kyçe: e drejta penale shqiptare, krimet seksuale, liria seksuale, 
legjislacion. 

 
A CRITICAL APPROACH ON THE HISTORICAL 

DEVELOPMENT OF ALBANIAN CRIMINAL LAW ON SEXUAL 
OFFENCES 

 
Abstract: Sexual freedom, as an important part of individual freedom, has 
been protected by the Albanian legislation since the first codification of 
criminal law. However, this protection offered by the legislator has not 
always aimed at the legal-criminal protection of the interests of the individual 
and his sexual inviolability. The aim of this paper is to bring a critical 
approach to the historical development of Albanian criminal law on sexual 
offences. Also, the paper deals with the need to review the current criminal 
legislation on these offences, in order for the latter to respond to the social 
needs and objective reality. 
 
Key words: Albanian criminal law, sexual offences, sexual freedom, 
legislation  
HYRJA 
E drejta penale në tërësinë e saj i përgjigjet nevojave të shoqërisë në 
një moment të caktuar dhe me ndryshimin e kushteve dhe nevojave 
shoqërore, ndryshon dhe mënyra sesi ligjvënësi penal rregullon 
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marrëdhënie të caktuara shoqërore. Ky tipar vërehet edhe në të drejtën 
penale shqiptare, e veçanërisht në të ato që sot njihen si krime seksuale, 
të cilat, në periudha të ndryshme kohore, megjithëse janë inkriminuar 
nga ligjvënësi, kanë mbrojtur të mira të ndryshme juridike. 
Pashmangshmërisht në inkriminimin e sjelljeve të caktuara, ndikon 
edhe regjimi qeverisës i një shteti dhe orientimi i tij politik. E drejta 
penale shqiptare është shembulli më i mirë i kësaj veçorie, ku regjimi 
qeverisës ka pranuar ose ka refuzuar të inkriminojë veprime apo 
mosveprime të caktuara, duke u nisur nga fakti i vetëm nëse këto të 
fundit pranoheshin apo jo nga doktrina politike.  
Mbi bazën e këtyre premisave, puna kërkimore u shtri në trajtimin e 
zhvillimit  historik të traditës të së drejtës penale shqiptare përsa i takon 
krimeve seksuale, duke mbajtur një qasje kritike mbi zhvillimin e 
këtyre krimeve në legjislacionin tonë penal, përfshi dhe atë aktual. Prej 
një qasjeje të tillë, mund të nxirren përfundime të vlefshme me qëllim 
që legjislacioni aktual të ofrojë një mbrojtje më të mirë juridike për 
lirinë dhe paprekshmërinë seksuale të individit.  
Si motiv i brendshëm për përgatitjen e këtij punimi ka shërbyer dëshira 
për të thelluar kërkimin në fushën e zhvillimit historik të së drejtës 
penale dhe vetë ndjeshmëria e temës së krimeve seksuale. Këto të 
fundit kur raportohen, për faktin se liria seksuale, si pjesë e lirisë 
individuale, është e shenjtë, shpesh ngjallin reagime emotive në 
shoqëri, të cilat shpesh cënojnë atë që kërkohet nga këto reagime:  
dhënien e drejtësisë.  
Shpresoj që ky punim të shërbejë sado pak në njohjen e rregullimit që 
e drejta penale shqiptare, në historikun e zhvillimit të saj i ka bërë 
krimeve që cënojnë lirinë seksuale dhe pse jo, vlerësimet e këtij punimi 
të shërbejnë si një shtysë për nxitjen e debatit për një reformë ligjore të 
mirëfilltë në Kodin tonë Penal në lidhje me krimet seksuale.  
 
 
1. KRIMET SEKSUALE SIPAS TË DREJTËS PENALE TË 
VITEVE 1928 – 1944  
 E drejta penale shqiptare për herë të parë u kodifikua përmes 
miratimit të Kodit të parë Penal, të miratuar përmes dekretit të datës 3 
qershor 1927 që hyri në fuqi më 1 janar 1928 (Republika e Shqipërisë, 
Ministria e P. të Mbrndshsme, 1298), duke zëvendësuar kështu Kodin 
Penal otoman të vitit 1858 (viti 1274 sipas kalendarit otoman), si edhe 
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të gjitha shtojcat e mëvonshme dhe ligjet e posaçme të nxjerra nga 
shteti shqiptar (Elezi, I., Elezi, E., 2010).  
Megjithëse është miratuar në vitin 1927, Kodi i parë Penal shqiptar 
merr në mbrojtje juridiko-penale nga krimet seksuale disa kategori 
shoqërore, gama e të cilave, siç do të shihet në vijim, është edhe më e 
gjerë se Kodet Penale të miratuara gjatë kohës së sundimit të së drejtës 
socialiste.  
Ato që ligjvënësi sot i konsideron si krime seksuale, në Kodin Penal të 
Mbretërisë ishin të strukturuara nën titullin “delikte kundra zakonit të 

mirë dhe rregullit familjar” (Mbretnija Shqiptare, Ministrija e 
Drejtësiës, 1929). Këto delikte parashikohen në Titullin e VIII të Librit 
të Dytë të Kodit Penal të Mbretërisë dhe janë të strukturuara në 8 
kaptina dhe përbëhen nga 39 norma juridiko-penale.  
Nisur nga emërtimi që ligjvënësi i ka bërë këtij Titulli, është e qartë se 
objekti i mbrojtjes juridike do të ishte zakoni i mirë dhe rregulli 
familjar, duke e lënë në plan të dytë mbrojtjen e paprekshmërisë 
seksuale të individit.   
Në Kaptinën I të Titullit VIII të Librit të Dytë, ligjvënësi nën emërtimin 
“turpnim me violencë, demoralizimi fizik i të vegjëlve, goditja e cipës 

publike (outrage à la pudeur)” ka parashikuar 13 vepra penale që lidhen 

me krimet seksuale (Mbretnija Shqiptare, Ministrija e Drejtësiës, 
1929). Megjithëse, ligjvënësi përdor termin turpnim përgjatë gjithë 
Titullit, nga interpretimi sistematik i këtij Titulli rezulton se ky term 
përdoret për t’iu referuar marrëdhënieve seksuale. Të njëjtin qëndrim 

kanë mbajtur edhe studiuesit e së drejtës (Katro D., 2016).  
Është për t’u vlerësuar fakti që ky Kod merr në mbrojtje subjektin 
pasiv, pavarësisht gjinisë së tij, duke iu ofruar një mbrojtje të njëjtë të 
gjithë subjekteve që cënohen nga veprimet e kundërligjshme. Kështu, 
referuar nenit 364 të këtij Kodi (Mbretnija Shqiptare, Ministrija e 
Drejtësiës, 1929), kushdo që kryen marrëdhënie seksuale me një person 
femër ose mashkull, përmes shtrëngimit të dhunës ose frikësimit 
dënohet me burgim të rëndë nga tre deri në dhjetë vjet, në rast se nuk 
ekziston asnjë rrethanë tjetër cilësuese.  
Në kuadër të risive që Kodi Penal solli në të drejtën shqiptare vlen të 
përmendet inkriminimi i veprave të luksurit (luxuria, lat.), të cilat 
ligjvënësi aktual shqiptar i ka titulluar si “vepra të turpshme”. Nga ana 

objektive vepra penale kryhej përmes veprimeve të luksurit, të cilat 
janë veprime që synojnë kënaqjen e epshit seksual duke demoralizuar 
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një person nën 16 vjeç (Mbretnija Shqiptare, Ministrija e Drejtësiës, 
1929). 
Një nga elementët që tregon sesa modern ka qenë në parashikimet e tij 
Kodi Penal në kohën e hartimit të tij është dhe inkriminimi i ngacmimit 
seksual për herë të parë në nenin 375 të këtij Kodi, sipas të cilit, në 
pikëpamje të anës objektive, kjo vepër penale kryhej përmes ngacmimit 
të femrave ose djemve përmes fjalëve ose veprave të ndryshme dhe 
dënohej me burgim deri në një muaj (Mbretnija Shqiptare, Ministrija e 
Drejtësiës, 1929). 
Në kuadër të konsideratave përsa i takon parashikimit të krimeve 
seksuale në Kodin Penal të Mbretërisë, vlen të përmendet edhe fakti 
që, nisur nga rëndësia e madhe e të mirës juridike të mbrojtur në 
Titullin VIII të Librit të Dytë të Kodit Penal, ligjvënësi ka inkriminuar 
në një kaptinë të veçantë brenda këtij titulli edhe shtytjen në turpënim 
ose në luksur, ku për efekt të marrjes në përgjegjësi penale, në 
pikëpamje të anës subjektive, kërkohej qëllimi i posaçëm, i kënaqjes së 
epshit seksual të një personi të tretë (Mbretnija Shqiptare, Ministrija e 
Drejtësiës, 1929).  
Gjithashtu, Kodi Penal i Mbretërisë përmban ndër të tjera, edhe norma 
të cilat për botëkuptimin e sotëm duken arkaike apo norma të tilla që 
cënojnë parimin e barazisë para ligjit, parim ky i sanksionuar dhe në 
Statutin Themeltar të Mbretërisë.   
Kështu, veprat penale të parashikuara në Kapitinën II të Titullit VIII 
nën emërtimin “turpnime të kundra natyrëshme” (Mbretnija Shqiptare, 

Ministrija e Drejtësiës, 1929) paraqesin problematikë në drejtim këtij 
parimi. Ligjvënësi i kohës me veprat penale të “turpnimit të kundra 

natyrëshme” i referohej marrëdhënieve seksuale mes personave me 

gjini të njëjtë, të cilat në ndryshim nga sot, ishin të inkriminuara në çdo 
rrethanë. Ajo që paraqet problematikë në këtë drejtim, lidhet me 
inkriminimin e subjektit pasiv të këtij delikti, të parashikuar në nenin 
377 të këtij Kodi, sipas të cilit, dënohet edhe ai që turpënohet, 
pavarësisht faktit nëse ky i fundit kishte shprehur apo jo pëlqimin për 
kryerjen e aktit seksual.  
Një tjetër aspekt ku vërehet mos respektimi i parimit të barazimit para 
ligjit lidhet edhe me mënyrën e ushtrimit të ndjekjes penale ndaj 
veprave penale të turpënimit. Kështu, në referim të nenit 369 të këtij 
Kodi, në rast se subjekti pasiv është një femër, atëhere ndjekja penale 
bëhej vetëm mbi bazën e kërkesës së viktimës ose personit që ka të 
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drejtë të bëjë padi civile, ndërsa në rastin kur subjekti pasiv është një 
mashkull, ndjekja penale bëhej kryesisht. 
Pavarësisht pushtimit të Shqipërisë, Kodi Penal i Mbretërisë u la 
formalisht në fuqi dhe krahas tij, me qëllim mbrojtjen e interesave të 
pushtuesve dhe bashkëpunëtorëve të tyre, u miratuan dhe ligje penale 
të posaçme, të cilat parashikon kryesisht vepra penale kundër autoritetit 
të pushtuesit (Elezi, I., Elezi, E., 2010), ndërsa veprat e tjera penale 
mbetën të pandryshuara. 
 
2. KRIMET SEKSUALE SIPAS TË DREJTËS PENALE 
SOCIALISTE 
Me ardhjen në pushtet të komunistëve, këta të fundit, me qëllim 
rregullimin e problemit të fuqisë juridike të dispozitave të miratuara 
gjatë pushtimit do të miratonin Ligjin Nr. 61, datë 17 maj 1945, sipas 
të cilit abrogoheshin të gjitha dipsozitat e miratuara nga pushtuesit, 
ndërsa normat e miratuara para pushtimit do të ishin të vlefshme, vetëm 
kur nuk vinin në kundërshtim me frymën dhe vendimet e Këshillit 
Antifashit-Nacional-Çlirimtar (Nathanaili A., 1948).   
Dispozitat penale e pjesës së posaçme të Kodit Penal të Mbretërisë, 
përfshi këtu edhe dispozitat mbi “deliktet kundër zakonit të mirë dhe 

rregullit familjar” do të shfuqizoheshin plotësisht me miratimin e Kodit 
Penal të vitit 1952, i cili udhëhiqej nga parimet e përgjithshme të së 
drejtës penale sovjetike (Klosi B., 1952) dhe do të bazohej në Kodin 
Penal të Bashkimit Sovjetik të vitit 1926 (Nathanaili A., 1952). Ndërsa 
pas prishjes së marrëdhënieve diplomatike me Bashkimin Sovjetik, e 
drejta penale shqiptare u bë autonome dhe fitoi origjinalitet (Myftiu M., 
1977), origjinalitet që u materializua në Kodin Penal të vitit 1977.  
Në ndryshim nga e drejta penale shqiptare e para luftës, e drejta penale 
socialiste i ka parashikuar krimet seksuale në Kapitullin e “Krimeve 

kundër personit” (Ministria e Drejtësisë e R.P.SH, 1952), duke i dhënë 

kështu përparësi mbrojtjes juridiko-penale të individit dhe veçanërisht, 
lirisë e paprekshmërisë seksuale të këtij të fundit.  
Është për t’u vlerësuar fakti që Kodi Penal i vitit 1952 në të katërta 

dispozitat e parashikuara në seksionin e krimeve seksuale, merr në 
mbrojtje juridiko-penale si subjektin pasiv mashkull, ashtu edhe atë 
femër. Në këtë përfundim, arrihet nga interpretimi literal i dispozitave 
që flasin për viktimë të krimeve seksuale apo për persona që nuk kanë 
arritur pjekurinë seksuale (Ministria e Drejtësisë e R.P.SH, 1952).   
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Krahas veprave penale që lidhen me marrëdhëniet seksuale të kryera 
me dhunë, me kanosje, duke përfituar nga pazotësia e viktimës për t’u 

mbrojtur apo mes personave që janë në gjini, Kodi Penal i vitit 1952 
vazhdon të ruajë parashikimin si vepër penale të “veprave të 

turpshme”, duke përcaktuar se kjo vepër, në pikëpamje të anës 
objektive mund të kryhet vetëm përmes “koruptimit me anë të veprave 

të turpshme të personave që nuk kanë arritur pjekurinë seksuale” 

(Ministria e Drejtësisë e R.P.SH, 1952).   
Mangësi e këtij Kodi në drejtim të parashikimeve ligjore që lidhen me 
krimet seksuale, është fakti që ligjvënësi nuk ka përcaktuar një moshë 
minimale të personit, kur ky i fundit arrin pjekurinë seksuale dhe për 
rrjedhojë, të jetë i aftë të shprehë një pëlqim të vullnetshëm për kryerjen 
e aktit seksual. Kjo mangësi është plotësuar me hyrjen në fuqi të Kodit 
Penal të vitit 1977, ku sipas neneve nga 97 deri në 100, përcaktohet si 
moshë minimale për arritjen e pjekurisë seksuale mosha 14 vjeçare 
(Këshilli i Ministrave, 1982). Megjithëse përcaktoi moshën minimale, 
ligjvënësi e ka lënë në dorën e autoriteteve gjyqësore që të çmojnë 
faktin nëse viktima e ka arritur apo jo pjekurinë seksuale (Këshilli i 
Ministrave, 1982). 
Megjithëse Kodi Penal i vitit 1977 është plotësuar në drejtim të 
përcaktimit të një moshe minimale, vërehet regres në drejtim të 
normimit të krimeve seksuale, i cili lidhet me karakterin regresiv në 
tërësi të Kodit Penal të këtij viti (Likmeta E., 2014).  
Kështu, ky karakter regresiv vërehet veçanërisht në faktin se në 
mbrojtje juridiko-penale do të merreshin vetëm vajzat duke 
sanksionuar se nga pikëpamja e anës objektive, këto krime kryhen 
përmes kryerjes me dhunë të marrëdhënieve seksuale me dhunë, duke 
përfituar nga pazotësia për të mbrojtur e të dëmtuarës apo me vajza që 
nuk kanë arritur pjekurinë seksuale (Këshilli i Ministrave, 1982). 
 Ideologjizimi dhe politizimi i tejkajshëm që i është bërë 
legjislacionit penal përgjatë kësaj kohe (Elezi I., Elezi E., 2010), solli 
cungimin e veprave penale që lidhen me mbrojtjen e integritetit dhe 
lirisë seksuale. Katro (Katro D., 2016) në disertacionin e saj, vë theksin 
mbi karakterin e cunguar të së drejtës penale socialiste në drejtim të 
parashikimit të krimeve seksuale duke nënvizuar faktin se, “shumë  

vepra  penale në  sferën seksuale nuk ishin të parashikuara pasi nuk 
ishin të pranuara si koncepte  nga sistemi politik. Terminologjia  
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juridike  ishte  e  varfër  dhe  në  të  njëtin  nen  gjenin  parashikim 
situata të ndryshme juridike.” 
 Njësoj si Kodi Penal i Mbretërisë, edhe Kodet Penale të 
miratuara përgjatë regjimit diktatorial do të inkriminonin 
homoseksualizmin në dispozitën e emërtuar “pederastia” (Këshilli i 

Ministrave, 1982) dhe po njësoj si Kodi Penal i vitit 1928, objekt i kësaj 
vepre nuk ishte paprekshmëria seksuale e individit, por morali 
shoqëror.  
Megjithëse në vitin 1988, Kodi Penal pësoi disa ndryshime me rëndësi 
(Elezi, I., Elezi, E., 2010), sërish kuptimi i ligjvënësit mbi krimet 
seksuale mbeti i pandryshuar dhe për rrjedhojë, një mbrojtje juridike 
efektive për viktimat e këtyre krimeve nuk u ofrua  kurrë. 
 
3. MBROJTJA JURIDIKO-PENALE E LIRISË SEKSUALE 
SIPAS KODIT PENAL TË VITIT 1995 
Miratimi i Ligjit Nr. 7491, datë 29.4.1991 “Për dispozitat kryesore 

kushtetuese”, i cili luajti rolin e një ligji kushtetues dhe do të shërbente 

si Kushtetutë deri në miratimin e kësaj të fundit përmes Ligjit Nr. 8417, 
datë 21.10.1998 dhe referundimit të mbajtur më datë 22.11.1998, 
kërkonte ndryshimin e bazës ligjore në fuqi që binte në kundërshtim 
me parimet e një shteti të së drejtës dhe demokratik.   
Në kuadër të kësaj nevoje, u miratua edhe Ligji Nr. 7895, datë 
27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i cili shfuqizoi 

Ligjin Nr. 5591, datë 15.6.1977 “Për Kodin Penal të Republikës së 

Shqipërisë, të ndryshuar”.   
Në pjesën e posaçme të këtij Kodi dhe më konkretisht në Seksionin VI 
të Kreut II të kësaj Pjese të titulluar “Veprat penale kundër personit” 

(Qendra e Publikimeve Zyrtare, 1995), ligjvënësi shqiptar ka 
parashikuar krimet seksuale, të cilat, doktrina bashkëkohore e të drejtës 
penale, i ka përkufizuar si veprime të kryera me dashje, që cënojnë 
lirinë seksuale dhe shëndetin e femrës a të mashkullit, dhe që mbrohen 
posaçërisht posaçërisht nga legjislacioni penal nga veprimet kriminale 
(Elezi I., 2018). 
Në mungesë të një norme shpjeguese në Kodin Penal mbi përkufizimin 
e lirisë seksuale, detyra për të dhënë një përkufizim të këtij nocioni i ka 
takuar doktrinës dhe jurisprudencës. Kjo e fundit, në qëndrimin e saj 
konstant, dhe në pamundësi për të cituar gjithë praktikën gjyqësore, më 
konkretisht në Vendimin Nr. 1178, datë 07.05.2019, të Gjykatës së 
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Rrethit Gjyqësor Tiranë ka përcaktuar se liria seksuale duhet kuptuar 
si: “e drejta ekskluzive e çdo personi për të disponuar lirinë e tij 

seksuale, për të pretenduar që ajo të respektohet nga të tretët si dhe si 
paprekshmëri e kësaj sfere kaq delikate”.  
Në tërësi, Kodin e ri Penal janë vërejtur dy tendenca kryesore (Elezi I., 
Elezi E., 2010): ajo e inkriminimit të veprave të reja penale për të 
luftuar format e reja të kriminalitetit, të cilat nuk ishin pranuar nga e 
drejta penale socialiste, si edhe tendenca e dekriminalizimit të veprave 
penale  politike apo atyre që nuk paraqesin rëndësi të tillë, që të mund 
të inkriminohen. Kjo tendencë ka prekur dhe seksionin e krimeve 
seksuale. Kështu, ligjvënësi në Kodin Penal të vitit 1995, ka zgjeruar 
sferën e mbrojtjes juridiko-penale ndaj lirisë dhe integritetit seksual 
duke parashikuar fillimisht 9 vepra penale (Qendra e Publikimeve 
Zyrtare, 1995). 
Megjithëse dinjiteti i njeriut, të drejtat dhe liritë e tij, si edhe barazia 
para ligjit ishin baza e shtetit të ri demokratik, Kodi i ri Penal i vitit 
1995 nuk do ta siguronte në mënyrë të plotë barazinë para ligjit midis 
shtetasve, e cila në vetvete, sikurse është shprehur dhe Gjykata 
Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, presupozon barazinë e 
individëve që janë në kushte të barabarta (Vendimi Nr. 4, datë 
12.2.2010, i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë).  
Kështu, në Seksionin VI të Kreut II të Pjesës së Posaçme të këtij Kodi, 
ligjvënësi do të trajtonte krimet seksuale dhe nga interpretimi i 
normave penale të gjendura në këtë Seksion del qartë se subjekt pasiv, 
pra viktimë e veprave penale që lidhen me cënimin e integritetit dhe 
lirisë seksuale mund të ishin vetëm femrat, duke lenë jashtë mbrojtjes 
juridiko-penale viktimën mashkull. Ky i fundit merrej në mbrojtje 
juridiko-penale vetëm nga neni 116 i Kodit Penal i titulluar 
“homoseksualizmi” (Qendra e Publikimeve Zyrtare, 1995), që 

përcakton se marrëdhëniet homoseksuale, kur kryhen me dhunë, me 
persona të mitur ose me persona të pazotë për t’u mbrojtur, janë të 
dënueshme. Nga interpretimi i kësaj dispozite, rezulton qartazi se 
viktima mashkull do të merrej në mbrojtje, vetëm atëhere kur autori i 
veprës penale do të ishte një person i gjinisë së njëjtë. Ndërkohë që 
kryerja e aktit seksual mes personave me gjini të njëjtë, me pëlqimin e 
lirë të tyre dhe kur të dy personat kishin arritur moshën e kërkuar nga 
ligji, u dekriminalizua me hyrjen në fuqi të këtij Kodi.  
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Megjithëse si në rastin e veprës penale “marrëdhënie seksuale me të 

mitura” parashikuar nga neni 100 i Kodit Penal të vitit 1995,  ashtu dhe 
në rastin e veprës penale “homoseksualizmi” të parashikuar nga neni 

116 i Kodit Penal të vitit 1995, viktima është një person i mitur, të cilit 
i është cënuar liria seksuale, marzhi i dënimit për autorin e këtyre 
veprave penale është i ndryshëm. Kështu, për veprën penale të 
“marrëdhënieve seksuale me të mitura”, të parashikuar nga neni 100, 

dënimi është i përcaktuar në minimum me burgim prej pesë vitesh dhe 
në maksimum me burgim prej pesëmbëdhjetë vitesh (Qendra e 
Publikimeve Zyrtare, 1995), kurse për veprën penale të 
“homoseksualizmit”, të parashikuar nga neni 116, dënimi është i 

përcaktuar në maksimum me burgim gjer në pesë vjet (Qendra e 
Publikimeve Zyrtare, 1995).  
Një tjetër aspekt ku vihet re mungesa e respektimit të parimit të 
barazisë para ligjit përsa i takon rregullimit të krimeve seksuale në 
Kodin Penal të vitit 1995 është dhe fakti që megjithëse në thelb, 
marrëdhëniet homoseksuale me të mitur cënojnë lirinë dhe integritetin 
seksual të të miturit, këto të fundit në këtë Kod janë parashikuar në 
Seksionin VIII të titulluar “vepra penale kundër moralit dhe dinjitetit”, 

duke i dhënë përparësi mbrojtjes së moralit shoqëror dhe jo mbrojtjes 
së individit.  
Me miratimin e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë përmes Ligjit 
Nr. 8417, datë 21.10.1998 dhe referundimit të mbajtur më datë 
22.11.1998, lindi nevoja për ndryshime të Kodit Penal duke reflektuar 
në këto të fundit frymën që mbizotëronte në Kushtetutë. Për rrjedhojë, 
me ndryshimet e herëpashershme të bëra në Kodin Penal, mbrojtja 
juridiko-penale e lirisë seksuale është zgjeruar edhe më tej, duke bërë 
që aktualisht në këtë sferë të parashikohen 12 vepra penale. 
Reforma e parë ligjore në kuadër të parashikimit të veprave që cënojnë 
integritetin seksual është bërë përmes Ligjit Nr. 8733, datë 24.1.2001 
“Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 7895, datë 27.1.1995, 

“Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”. Përmes këtij ligji u shtua një 

vepër tjetër penale në kuadër të krimeve seksuale, ndërsa 9 veprat e 
tjera penale u amenduan duke inkriminuar brenda këtyre figurave të 
veprave penale sjellje të tjera që paraqesin rrezikshmëri shoqërore 
(Qendra e Publikimeve Zyrtare, 2001). 
Shfuqizimi i figurës së posaçme të veprës penale “homoseksualizmi” 

(Qendra e Publikimeve Zyrtare, 2001), bëri që brenda figurave të 
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përgjithshme të veprave penale të parashikuara në seksionin e krimeve 
seksuale të përfshiheshin shprehimisht dhe sjelljet e kundërligjshme të 
kryera me faj që deri asokohe parashikoheshin në nenin 116 të Kodit 
Penal.  
 Pra vepra penale “marrëdhënia seksuale me të mitura” e parashikuar 

nga neni 100 i Kodit Penal të vitit 1995, me reformën ligjore të vitit 
2001 do të zgjerohej në pikëpamje të anës objektive, duke marrë në 
mbrojtje juridiko-penale edhe viktimën mashkull të mitur nga 
marrëdhëniet seksuale, qoftë ato kur subjekti aktiv është një person i 
gjinisë së njëjtë, qoftë kur është një person i gjinisë së kundërt. Të 
njëjtat ndryshime do të bëheshin pothuajse për të gjitha veprat e këtij 
seksioni të Kodit Penal, duke zgjeruar sferën e marrëdhënieve që do të 
merreshin në mbrojtje juridiko-penale, si edhe rrethin e subjekteve që 
do të përfitonin nga kjo mbrojtje.  
Ndryshimet e rradhës që do të pësonte Kodi Penal në seksionin e 
krimeve seksuale do të kryheshin në vitin 2012, ku përmes Ligjit Nr. 
23/2012 u rrit në minimum dhe në maksimum marzhi i dënimit për 
veprën penale të “marrëdhënieve homoseksuale me dhune me të rritur”, 

të parashikuar nga neni 102/a i Kodit Penal dhe për veprën penale 
“vepra të turpshme”, të parashikuar nga neni 108 i Kodit Penal (Qendra 
e Publikimeve Zyrtare, 2012). 
Ndryshimet e bëra përmes Ligjit Nr. 144/2013 kishin për synim 
mbrojtjen më të mirë të disa kategorive sociale. Kështu, u kriminalizua 
kryerja e marrëdhënies seksuale me forcë mes bashkëshortëve ose 
bashkëjetuesve dhe u bë dallimi mes dhunës seksuale, marrëdhënieve 
seksuale, veprave të turpshme dhe ngacimit seksual (Hysi V., 2014).   
Inkriminimi i marrëdhënieve seksuale mes bashkëshortëve ose 
bashkëjetuesve, kur kjo marrëdhënie kryhet pa pëlqimin e njërit prej 
tyre erdhi si një përgjigje ndaj kërkesave të Konventës Europiane “Për 

parandalimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje”, të ratifikuar 

nga Republika e Shqipërisë me Ligjin nr. 104/2012. 
Me reformën ligjore të bërë në vitin 2013, Kodit Penal iu shtua dhe një 
vepër tjetër penale, ajo e “ngacmimit seksual” e parashikuar nga neni 

108/a i Kodit Penal aktual (Qendra e Botimeve Zyrtare, 2013),  vepër 
e cila në historikun e kodifikimit të së drejtës penale shqiptare kishte 
ekzistuar vetëm në Kodin Penal të Mbretërisë Shqiptare.  
Nga viti 2013 kur janë bërë ndryshimet e fundit përsa i takon seksionit 
të krimeve seksuale, Kodi Penal është amenduar të paktën dhjetë here 
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deri më sot, dhe në asnjë rast ky seksion nuk ka pësuar më ndryshime, 
megjithëse ka patur mendime dhe sugjerime të shumta për të bërë 
ndryshime dhe amendime të tjera (Hysi V., 2014).   
 
4.  NEVOJA E RISHIKIMIT TË LEGJISLACIONIT PENAL 
SHQIPTAR MBI KRIMET SEKSUALE 
 Reformat ligjore të bëra deri më tani në seksionin e krimeve seksuale 
janë të pamjaftueshme për t’iu përgjigjur nevojave dinamike të 

shoqërisë shqiptare dhe veçanërisht, kur të paktën në pesë vitet e fundit 
janë regjistruar mesatarisht 123,6 procedime penale në vit për krime 
seksuale (INSTAT, 2021) dhe janë marrë mesatarisht 89,4 të pandehur 
për vit, nën akuzën e krimeve seksuale (INSTAT, 2021). Megjithatë 
besohet se këto shifra janë shumë herë më të larta (Picari M., 2021).  
Një nga aspektet e Kodit Penal që nevojitet të rishikohet lidhet me 
faktin se nga ana e teknikës legjislative, termat e përdorura në 
ndërtimin e normave penale të ndodhura në seksionin e krimeve 
seksuale janë të vagët, duke lënë vend për interpretime subjektive të 
termave si: “dhuna seksuale”, “ngacmimi seksual” apo “veprime të 

turpshme”.  
Problemit të kuptueshmërisë së shprehjeve dhe termave të përdorura në 
kapitullin e veprave penale kundër integritetit seksual, Kodi Penal i 
Kosovës i ka dhënë përmes parashikimit si dispozitë hyrëse të kapitullit 
një normë shpjeguese, e cila jep përkufizime mbi terma si: pëlqimi, akti 
seksual, prekja, pjesa intime etj. Arsyetimi i ligjvënësit kosovar mbi 
ekzistencën e një norme të tillë shpjeguese lidhet me nevojën për 
zbatimin e drejtë të normave juridiko-penale që mbrojnë integritetin 
seksual përmes kuptimit të drejtë të shprehjeve të përdorura në këto 
norma (Salihu I., et al., 2014).  Një zgjidhje e tillë, në këndvështrimin 
tonë, është e nevojshme të aplikohet edhe në legjislacionin penal 
shqiptar, me qëllim eleminimin e mundësisë për zbatimin e gabuar të 
normave penale që mbrojnë lirinë seksuale.  
Është e udhës që ligjvënësi shqiptar të zhbëjë edhe ndryshimet e bëra 
përmes Ligjit Nr. 8733. datë 24.1.2001, të cilat konsistojnë në 
emërtimin e veprave penale dhe figurat e veprave penale të 
parashikuara nga neni 100 deri në nenin 107 të Kodit Penal. Me 
reformën ligjore të Kodit Penal në vitin 2001, në emërtimin e veprave 
penale u shtua togfjalëshi “ose homoseksuale”, ndërsa në figurat 

konkrete të veprave penale, pas togfjalëshit “kryerja e marrëdhënieve 
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seksuale” u shtua togfjalëshi “ose homoseksuale”. Gjithashtu, kjo 
reformë ligjore parashikoi një dispozitë të veçantë, përmes të cilës 
synohej inkriminimi i marrëdhënieve homoseksuale me dhunë me të 
rritur.  
Ndryshimet e bëra në emërtimin e veprave penale apo në figurat 
konkrete të veprave penale që parashikohen në krimet seksuale, 
aktualisht, kanë humbur kuptimin e tyre duke u bërë të panevojshme. 
Kështu, termi “marrëdhënie seksuale” është një term që nënkupton 

kryerjen e aktit seksual, i cili karakterizohet nga një kontakt fizik sado 
të vogël i një pjese të çfarëdoshme të trupit (Vendimi Nr. 1178, datë 
07.05.2019, i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë) ose të një objekti 
për qëllime seksuale (Zyra për Publikimin e Gazetës Zyrtare të 
Republikës së Kosovës, 2019) të njërit prej partnerëve me një zonë 
gjenitale të partnerit tjetër, pavarësisht nëse kryhet midis dy personave 
të gjinisë së kundërt apo dy personave të gjinisë së njëjtë. Për rrjedhojë, 
duke mbajtur dhe në konsideratë se “homoseksualizmi” është një 

orientim seksual dhe duke mbajtur në konsideratë përkufizimin e këtij 
të fundit (Hyde J., et al., 2018) është e qartë se përdorimi i togfjalëshit 
“marrëdhënie homoseksuale” nga ana e ligjvënësit është jo vetëm i 

pakuptimtë, por edhe nuk i përgjigjet realitetit. 
Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi (Komisioneri për 
Mbrojtjen nga Diskriminimi, 2014; 2017) në rekomandimet për 
projektligjin “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 7895, datë 

27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar” 

drejtuar Kuvendit të Shqipërisë, e cilëson përdorimin e termit 
“marrëdhënie homoseksuale” në seksionin e krimeve seksuale si të 

papërshtatshëm dhe që mbart konotacion negativ dhe paragjykues. Në 
të tilla kushte, por edhe kur marrëdhënia juridike dhe vlerat shoqërore 
që kërkohen të mbrohen nga ligji penal nëpërmjet parashikimeve të 
bëra në seksionin e krimeve seksuale, siç është liria dhe paprekshmëria 
seksuale, arrin të garantohet më së miri edhe pa përdorur togfjalëshin 
“marrëdhënie homoseksuale”, ky i fundit nevojitet që të shfuqizohet.  
Kodi Penal duhet njëherazi të zgjerojë edhe gamën e subjekteve që 
merren në mbrojtje nga veprimet e kundërligjshme që cënojnë lirinë 
seksuale, si edhe sferën e mbrojtjes-juridiko penale përmes 
inkriminimit të veprimeve të tjera që paraqesin rrezikshmëri shoqërore.  
Nga interpretimi i nenit 102 të Kodit Penal (Qendra e Botimeve 
Zyrtare, 2021), rezulton se kur marrëdhëniet seksuale kryhen mes 
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madhorëve dhe me dhunë, subjekti i vetëm pasiv që merret në mbrojtje 
nga kjo sjellje kriminale është femra. Sipas Vendimit Nr. 937, datë 
04.11.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ligjvënësi në këtë 
dipozitë, “ka parashikuar mbrojtje të posaçme juridike të 

marrëdhënieve të vendosura në bazë të ligjit për të siguruar mbrojtjen 
e lirisë seksuale të femrës”, duke përjashtuar në mënyrë diskriminuese 
nga mbrojtja juridiko-penale, lirinë seksuale të mashkullit madhor, kur 
subjekti aktiv është një femër. Çdo përfundim i kundërt që do të 
pranonte dhe mashkullin madhor si subjekt pasiv, kur kjo vepër penale 
kryhet nga një subjekt aktiv femër do të përbënte zbatim të ligjit penal 
me analogji, gjë që vjen ndesh me parimet e Kodit Penal dhe që do të 
cënonte jo vetëm shtetin e së drejtës, por edhe sigurinë e individit për 
liri personale. (Vendimi Nr. 44, datë 10.02.2022, i Kolegjit Penal të 
Gjykatës së Lartë).  
Megjithëse në vitet e fundit është vënë re një tendencë në rritje e 
kryerjeve të marrëdhënieve seksuale përmes kanosjes me zbulimin e 
një fakti që do të dëmtonte rëndë nderin ose reputacionin e viktimës 
ose një personi të lidhur me të, ligjvënësi nuk ka marrë asnjë masë për 
të inkriminuar një veprim të tillë apo për të parashikuar këto veprime 
si rrethana cilësuese.  
Për rrjedhojë, megjithëse kryerja e marrëdhënieve seksuale duke e 
kanosur subjektin pasiv në mënyrën e sipërtreguar paraqet rrezikshmëri 
më të madhe shoqërore, autori i veprës penale do të dënohet brenda të 
njëjtit marzh dënimi që parashikon figura e veprave penale të seksionit 
të krimeve seksuale, nëse asnjë rrethanë cilësuese nuk verifikohet në 
rastin konkret. Të njëjtin qëndrim ka mbajtur dhe Gjykata e Rrethit 
Gjyqësor Tiranë në çështjen Prokuroria pranë Gjykatës Rrethit 
Gjyqësor Tiranë kundër A.D., K.P., F.B. dhe R.O., ku megjithëse u 
vërtetua se marrëdhëniet seksuale me të miturën janë kryer përmes 
kanosjes së kësaj të fundit me zbulimin e fakteve që do të cënonin 
nderin dhe reputacionin e saj, të pandehurit u dënuan vetëm për veprën 
penale të marrëdhënieve seksuale ose homoseksuale me dhunë me të 
mitur të moshës 14 – 18 vjeç” të parashikuar nga neni 101 i  Kodit 

Penal (Vendimi Nr. 31, datë 13.01.2021, i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor 
Tiranë). 
Me qëllim dhënien e drejtësisë dhe respektimin e parimeve të 
legjislacionit tonë penal material dhe atij procedurial, si edhe me 
respektimin e të drejtave të njeriut dhe veçanërisht, të drejtave të 
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viktimës, është e nevojshme që legjislacioni penal në pjesën që lidhet 
me krimet seksuale të ndryshohet duke mbajtur në konsideratë nevojat 
e shoqërisë dhe në përputhje me aktet ndërkombëtare të së drejtës, dhe 
veçanërisht me Konventën e Lanzaretos dhe Direktivën 2011/93/EU të 
Parlamentit Europian dhe të Këshillit. 
   
5. PËRFUNDIMET 
Kodifikimi i parë që iu bë legjislacionit penal shqiptar zëvendësoi të 
drejtën penale otomane si dhe ligjet e posaçme penale që ishin burimi 
kryesor i së drejtës penale në Shqipëri deri më hyrjen në fuqi të Kodit 
Penal të Mbretërisë.  
Në ndryshim nga ligjvënësi penal socialist dhe ai bashkëkohor, 
ligjvënësi gjatë periudhë së Mbretërisë i kushtonte rëndësi të dorës së 
parë, mbrojtjes të zakoneve të mira dhe rregullit familjar duke lënë pas 
dorë individin dhe të drejtën e tij për të disponuar mbi lirinë e tij 
seksuale. Megjithë problemet në drejtim të respektimit të parimit të 
barazisë para ligjit, është interesant fakti që në Kodin e parë Penal 
shqiptar, në Titullin e VIII, ndër të tjera janë inkriminuar edhe vepra 
penale si: ngacmimi seksual apo shtytja në turpënim ose në luksur. 
Në krahasim me të drejtën penale që u aplikua në Shqipërinë e para 
luftës, e drejta penale socialiste, e cila bazohej në ideologjinë 
marksiste-leniniste, megjithëse vendosi theksin tek mbrojtja që duhet 
t’i ofrohej individit nga këto krime, ishte mjaft e cunguar dhe rrethi i 

subjekteve që do të përfitonin nga mbrojtja juridiko-penale do të 
ngushtoheshin. Kështu, Kodi Penal i vitit 1977 do të ishte aq regresiv 
në këtë drejtim, saqë do të merrte në mbrojtje juridike viktimën, vetëm 
në ato raste kur kjo e fundit ishte femër.  
Vetëm pas përmbysjes së regjimit komunist dhe miratimit të Kodit të 
ri Penal, gama e subjekteve që do të merreshin në mbrojtje nga normat 
penale do të mund të zgjerohej. Duke mbajtur parasysh se Kodi i ri 
Penal u miratua para miratimit të Kushtetutës aktuale, lindi nevoja që 
pas miratimit të kësaj të fundit të bëheshin amendime në Kodin Penal, 
ndryshime të cilat synonin të ofronin një mbrojtje më të mirë për 
viktimat e krimeve seksuale. 
Megjithë ndryshimet e herëpashershme të kryera në Kodin Penal, 
ligjvënësi nuk iu është përgjigjur nevojave të shoqërisë në mënyrën më 
të mirë të mundshme. Përsa më sipër, vlerësohen si të nevojshme 
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ndërhyrje legjislative, të cilat duhet të bëhen në përputhje me aktet 
ndërkombëtare të së drejtës, dhe që duhet të synojnë në:  
• parashikimin në hyrje të seksionit të “krimeve seksuale” të një 

norme shpjeguese të termave të përdorura në të, me qëllim zbatimin në 
mënyrë të drejtë të normave juridiko-penale duke shmangur problemet 
që lidhen me kuptueshmërinë e termave; 
• ndryshimin e titujve dhe të përmbajtjes së dispozitave me 
qëllim shmangien e përdorimit të termave që përmbajnë një konotacion 
negativ dhe paragjykues; 
• parashikimin në përmbajtjen e veprave penale ekzistuese në 
seksionin e “krimeve seksuale” të rrethanave cilësuese si: kryerja e 

veprës përmes kanosjes me zbulimin e një fakti që mund të dëmtojë 
rëndë nderin apo reputacionin e viktimës ose një personi të lidhur 
ngushtë me të etj.; 
• zgjerimin e gamës së subjekteve që merren në mbrojtje nga 
veprimet e kundërligjshme të kryera me faj që cënojnë integritetin 
seksual etj.  
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Abstrakt: Formulimi dhe zbatimi i politikës së jashtme nuk përbën një proces 
të thjeshtë dhe automatik. Përkundrazi, nënkupton përpunimin e sinjaleve 
sistemike brenda njësisë së shtetit, proces ky ku përfshihen faktorë të 
ndryshëm, shtetërorë, socialë dhe rajonalë. Një prej faktorëve lidhet me 
personalitetin dhe perceptimet e lidershipit, si lente këto me anën e së cilave 
vëzhgohen, përkthehen dhe përpunohen sinjalet sistemike.   
Qëllimi i këtij punimi është përshkrimi i perceptimeve jo të ngjashme që 
ekzistojnë në tipe të ndryshme lidershipesh, si dhe rolin e këtyre perceptimeve 
në politikën e jashtme. Kjo realizohet duke sjellë si rast studimi ekzaminimin 
e aleancën shqiptaro-kineze gjatë periudhës së Luftës së Ftohtë, dhe 
konkretisht diferencimi që lidershipi i dy vendeve kishte në perceptimin e 
zhvillimeve rajonale dhe ndërkombëtare. Kështu, ideologjia e ngurtë që 
praktikohej prej lidershipit shqiptar, për sa i përket vlerësimit të sinjaleve 
sistemike, në ndryshim nga fleksibiliteti pragmatist dhe racional i udhëheqjes 
kineze përbëjnë fokusin kryesor të rastit të studimit. Impakti i perceptimeve 
tek politika e jashtme ilustrohet nëpërmjet rrugëve të ndryshme që ndoqën më 
vonë të dy vendet, gjë që përbën një prej shkaqeve të prishjes së aleancës 
Shqiptaro-Kineze.  
Ky sudim cilësor në fushën e shkencës politike dhe analizës së politikës së 
jashtme bazohet në literaturë parësore të kërkimit dokumentar, të kryer në 
arkivat e Republikës së Shqipërisë.   
 
Fjalët çelës: perceptime, perceptime të gabuara, Luftë e Ftohtë, 
racionalizëm, ideologji e ngurtë.   
  
 
THE ROLE OF PERCEPTIONS IN FOREIGN POLICY: THE CASE 
OF ALBANIA-CHINA RELATIONS DURING THE COLD WAR 
PERIOD  
  
Abstract: The formulation and implementation of foreign policy is not a 
simple and automatic process. Rather, it is associated with filtering systemic 
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signals within the state agent, a process that involves various features and 
actors, like governmental, social and regional features. One of those is 
related to the personality and perceptions of leadership, as lences through 
which systemic signals are observed, translated and processed.  
The purpose of this paper is to describe dissimilar perceptions that exist in 
different types of leadership, as well as the role of perceptions in foreign 
policy. This is achieved by bringing as a case study the examination of the 
Albanian-Chinese alliance during the Cold War period, and specifically the 
differentiation that the leadership of the two countries has had in interpreting 
regional and international developments. Thus, the rigid ideology practiced 
by the Albanian leadership, in terms of evaluating systemic signals, in 
contrast to the pragmatic and rational flexibility of the Chinese leadership 
constitute the main focus of the present case study. The impact of perceptions 
on foreign policy is illustrated through the different paths followed by the two 
countries later, which is one of the reasons for the breakdown of the 
Albanian-Chinese alliance.  
The present qualitative study in the field of political science and foreign 
policy analysis is based on documentary research, conducted at the archives 
of the Republic of Albania.  
 
Key words: perceptions, misperceptions, Cold War, rationalism, rigid 
ideology.  
 
HYRJE  
Kur studiojmë politikën e jashtme të Shqipërisë gjatë periudhës së 
Luftës së Ftohtë, qoftë nga aspekti historik, por edhe nga ai politik, na 
bën përshtypje se përse marrëdhëniet që një vend i vogël dhe i varfër si 
Shqipëria zhvilloi me superfuqi rajonale dhe deri globale u 
përkeqësuan, kryesisht si pasojë e veprimeve të ndërmarra nga 
lidershipi shqiptar. (Biberaj, E. 1986, 117). Pyetja që lind është se përse 
u prishën marrëdhëniet Shqiptaro-Kineze në vitin 1978, kur Kina kishte 
asistuar Shqiptarët me ndihma të çmuara në momentet më të vështira 
ta dhe kur shteti shqiptar e kishte ende nevojë mbështetjen ekonomike 
dhe politike të Pekinit? Këtij paradoksi vjen ti përgjigjet punimi në 
fjalë, i cili fokusohet në nivelin e raporteve politike ndërmjet lidershipit 
shqiptar dhe atij kinez.  
Së dyti, duke qenë se politika e jashtme implementohet dhe vihet në 
zbatim nga qenie humane, të cilët kanë përvojat e tyre personale dhe 
botëkuptimin e vet filozofik e moral është e nevojshme të merren 
parasysh perceptimet e lidershipit. (Chernobrov, D. 2019, 14). Pra, 
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pyetja tjetër themelore që lind lidhjet me rolin e perceptimeve të 
lidershipit politik në formulimin dhe ushtrimin e politikës së jashtme.  
Të dy pyetjet e trajtuara në këtë punim, ndeshen me rezultate të cila 
konkludojnë se lidershipi shqiptar aplikonte lente perceptimi të 
kundërta nga ato të liderëve të Kinës, dhe ky diferencim botëkuptimesh 
përbënte një shkak të rëndësishëm të ndarjes përfundimtare Shqiptaro-
Kineze.   
Studimi lidhet me fushën e shkencës politike dhe më specifikisht me 
analizën e politikës së jashtme. Hulumtimi është cilësor dhe bazohet në 
ekzaminimin e rastit të studimit, me fokus kryesor kontaktet zyrtare që 
ndërmorën udhëheqësit e Shqipërisë dhe Kinës, në kuadër të takimit të 
zhvilluar në vitin 1963 në Pekin midis Ministrit Shqiptar të Mbrojtjes 
Beqir Balluku dhe zyrtarit të lartë të Partisë Komuniste të Kinës Ten 
Hsiao Pin.    
Niveli i analizës është ai i individit. Kjo, sepse siç thekson edhe eksperti 
i njohur amerikan i shkencës politike, Robert Jervis, përderisa shtetet 
dhe aparatet e tyre administrative kanë pothuajse të njëjtën përmbajtje, 
duke reaguar në mënyrë të ngjashme ndaj sfidave të jashtme, anë 
personaliteti dhe sjellja e udhëheqësve ato që bëjnë ndryshimin 
detajues. (Jervis, R. 2017, 18).   
Përshkrimi i thelluar i rastit të studimit realizohet përmes kërkimit 
dokumentar në dy arkivat kryesore të shtetit shqiptar: në Arkivin 
Qendror Shtetëror (AQSH) dhe në Arkivin e Ministrisë së Punëve të 
Jashtme (AMPJ). Besueshmëria e dokumenteve të konsultuara qëndron 
në faktin se ato janë zyrtare, të papublikuara dhe i referohen 
drejtpërsëdrejti takimeve dhe bisedave të nivelit të lartë të politikës 
shqiptare.   
Në pjesën e parë të punimit shpjegohen koncepte kryesore, si: 
perceptime, lidership, vendimmarrje politike, marrëdhënie 
ndërkombëtare, politikë e jashtme. Gjithashtu, analizohet rëndësia që 
ka individi - në këtë rast lidershipi - në formulimin e politikës së 
jashtme dhe në garantimin e zbatimin të saj. Pra, për sa i përket 
metodologjisë së marrëdhënieve Shqiptaro-Kineze analiza fokusohet 
në nivelin e individit.   
Në pjesën e dytë përshkruhen boshtet kryesore të politikës së jashtme 
të Shqipërisë në periudhën e Luftës së Ftohtë, duke u ndalur në mënyrë 
të veçantë në analizën e marrëdhënieve Shqiptaro-Kineze në vitet 
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1957-1978. Analiza e marrëdhënieve dypalëshe realizohet duke marrë 
parasysh zhvillimet ndërkombëtare dhe rajonale të asaj periudhe.  
Rasti i studimit detajohet në pjesën e tretë, ku diskutohet mbi boshtet 
kryesore të bisedës ndërmjet Ballukut dhe Ten Hsiao Pin në vitin 1963. 
Vëmendja përqendrohet në mungesën e kovergjencës ndërmjet 
lidershipit shqiptar e atij kinez në lidhje me çështje të veçanta 
ndërkombëtare dhe rajonale, por edhe për sa i përket vetë 
marrëdhënieve Shqiptaro-Kineze.  
Studimi mund të ndihmojë në pasurimin e mëtejshëm të kontributeve 
shkencore në fushën e politikës së jashtme, si në literaturën 
universitare, ashtu dhe në atë të shërbimeve diplomatike.   
  
1. PERCEPTIMET DHE ROLI I TYRE NË POLITIKËN E 
JASHTME  
Perceptimet e lidershipit janë procese shoqërore ndërveprimi, që 
formohen dhe shprehen si rezultat i ndërveprimit të liderit me 
audiencën, qoftë ky i fundit një lider tjetër bashkëveprues. Ato 
influencojnë një pjesë të veprimeve politike dhe formohen nga përvojat 
personale të politikanëve, si dhe nga personifikimi i tyre me përvojat e 
kolektivitetit ku ata bëjnë pjesë. (Mutz, D. C. 1988, 111). Gjithashtu, 
perceptimet lidhen me mënyrën e marrjes dhe riprodhimit të 
informacionit, ku ndërgjegja e lidershipit mund të jetë e orientuar drejt 
ngjarjeve të caktuara apo atyre me një rëndësi të veçantë. (Lord, R. G. 
& Maher, K. J. 1993, 27, 29). Një kanal i rëndësishëm i influencimit 
janë Mjetet e Komunikimit Masiv (Mutz, D. C. 1988, 5), ndërkohë që 
forma më e njohur e marrjes së informacionit është modeli racional, 
pra aksesi i palimituar në informacion dhe ndërmarrja e alternativave 
optimale. (Lord, R. G. & Maher, K. J. 1993, 18).  
Perceptimet dhe stereotipet që njerëzit kanë për të tjerët dhe për veten 
e tyre janë pjesë natyrale e sjelljes së njeriut. Ato i shërbejnë 
vetëbesimit, por deri në momentin kur mund të përbëjnë ndikim 
negativ për shëndetin e individit. Sipas Kolakowski, perceptimet dhe 
vetëperceptimet ruajnë brenda tyre një gjysmë të vërtete dhe 
konsolidohen si rezultat i kushteve shoqërore ndër vite, duke u ngritur 
përtej nivelit individual, në atë kombëtar. (Kołakowski, L. 2004, 3-5). 
Me fjalë të tjera, është e pashmangshme që dikush të jetë imun në 
riprodhimin e stereotipeve ndaj fqinjëve, në raport me vende dhe popuj 
të ndryshëm, por edhe për sa i përket popullit dhe kombit ku bën pjesë.   
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Në këndvështrimin e Chernobrov, gjeneza e perceptimeve ndaj të 
tjerëve, pozitive apo negative qofshin, është identifikimi i unit me 
kolektivitetin – përfshirë këtu edhe kombin – dhe marrëdhëniet që 
identiteti kolektiv zhvillon me identitetet e tjera. Pra, lindja e 
perceptimeve ndodh atëherë kur procesi i identifikimit dhe krahasimit 
merr formën e diferencimit apo të konvergjencës ndërmjet subjekteve 
dhe identiteteve të tyre. (Chernobrov, D. 2019, 17 & 22). Në spektrin 
global dhe rajonal të marrëdhënieve ndërkombëtare identifikimet 
dinamike pasohen nga identitete fluide, si rrjedhojë e kushteve të 
përgjithshme që ekzistojnë. Një shembull i tillë lidhet me ndryshimet 
që pësuan perceptimet e vendeve të Evropës lindore në raport me 
Perëndimin fill pas periudhës së Luftës së Ftohtë. Kështu, nëse gjatë 
periudhës në fjalë perceptimet ishin të rezervuara dhe me konotacion 
negativ, ato u përmirësuan ndjeshëm në dhjetëvjeçarin e parë që pasoi 
Luftën e Ftohtë, por u përkeqësuan sërish pas vitit 2010. (Chernobrov, 
D. 2019, 87-88).   
Perceptimet mund të ndryshojnë në bazë të faktorëve apo aktorëve të 
ndryshëm. Një faktor i tillë është ideologjia politike, e cila ndikon në 
formësimin e perceptimeve që shprehin forcat e majta apo të djathta 
politike. Alexander Sergunin sjell shembullin e perceptimeve që 
ekzistojnë në skenën politike të Rusisë në raport me krizën e Ukrainës. 
Kjo e fundit kulmoi në vitin 2014 me ndërhyrjen ushtarake ruse në 
Krime dhe u përshkallëzua në vitin 2022 kur ndërhyrja e përsëritur 
ushtarake u shtri në të gjithë Ukrainën. Linja e ashpër dhe nacionaliste 
e Rusisë mbështet veprimet e presidentit Vladimir Putin për sa i përket 
integrimit territorial të Krimesë në Rusi dhe beson se shteti rus duhet 
të zgjerohet më tej, drejt të gjithë vijës juglindore të Ukrainës. Nga ana 
tjetër, krahu liberal rus e sheh politikën e Putinit në kundërshtim me 
paqen dhe normat ndërkombëtare, dhe beson se ashpërsia e linjës së 
ndjekur justifikon autoritarizmin, nacionalizmin dhe tendencat anti-
perëndimore. (Sergunin, A. 2017, 41-42).  
Duke vazhduar me Rusinë vëmë re se perceptimet kritike të Perëndimit 
marrin jehonë gjatë krizave periodike në marrëdhëniet SHBA-Rusi. 
Kjo ndodhi në vitin 2004, kur vendet perëndimore shfaqën 
pakënaqësinë e tyre për rizgjedhjen e Putinit në postin e Presidentit. 
Perceptimet kritike dhe akuzat u thelluan gjatë agresionit ushtarak të 
Rusisë në Gjeorgji në vitin 2008, pasuar nga njohja e pavarësisë të dy 
krahinave separatiste atje, Abhazisë dhe Osetisë, dhe kryesisht gjatë 
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konfliktit në Ukrainë në vitin 2022. Sipas Feklyunina, perceptimet 
perëndimore ndaj liderishipit autoritarist, agresor dhe deri të 
rrezikshëm të Rusisë, Moska është kujdesur t’i filtrojë në makinerinë e 

saj të propragandës dhe ti shfaqë për publikun rus si një retorikë e pastër 
e Rusofobisë e ardhur nga Perëndimi. (Feklyunina, V. 2013, 100).   
Perceptimet politike ndikohen gjithashtu prej historisë kolektive të 
shtetit dhe të shoqërisë, pra prej peshës të së kaluarës. Robert Jervis 
ofron shembullin e tensionit që ekziston ndërmjet Iranit dhe Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës, tension i cili mes të tjerash lidhet me 
dallimet mes perceptimeve të lidershipit në të dy vendet. Kështu, në 
sytë e Iranit SHBA përbën një kundërshtar të drejtëpërdrejtë dhe 
eminent. Ndihma e Uashingtonit për regjimin e para vitit 1979, si dhe 
sanksionet ekonomike amerikane në dëm të Iranit sot janë faktorë 
thelbësorë që i forcojnë më tepër perceptimet distancuese në Teheran. 
Nga ana tjetër, në sytë e Amerikanëve Irani perceptohet si një shtet që 
investon në ruajtjen e terrorizmit, nëpërmjet hegjemonisë rajonale dhe 
kërcënimeve për prodhimin e armëve nukleare. (Jervis, R. 2014, 15-
16).   
Perceptimet nacionale janë më të pranishme ndaj një fuqie në rritje, 
rajonale apo globale, e cila synon forcimin e pozicionit të saj në lidhje 
me sigurinë, ekonominë dhe politikën e jashtme. Përmendim këtu 
imazhin për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe politikat amerikane. 
Në sontazhin e vitit 2003 u shtrua pyetja mbi rolin ndërkombëtar të 
Uashingtonit, konkretisht nëse prezenca ushtarake amerikane kishte 
ndihmuar apo jo në ndërtimin e paqes dhe të stabilitetit në rajonet ku 
ajo angazhohej? Përkundrejt përgjigjeve konfirmuese që vinin nga 
SHBA, Kanadaja, Britania e Madhe dhe Australia, e kundërta ndodhte 
me qytetarët e vendeve myslimane – Jordanisë dhe Indonezisë – së 
bashku me ata të shteteve që e shihnin me rezerva rolin ushtarak të 
Amerikës pas mbarimit të Luftës së Ftohtë, konkretisht Rusisë dhe 
Francës. (Holsti, O, R. 2008, 17, 27).   
Një shembull tjetër i perceptimeve nacionale është Kina, e cila qysh 
prej viteve ‘70 të shekullit të kaluar ka shënuar rritje të vazhdueshme 

në arenën ndërkombëtare. Perceptimet për rolin e Kinës, si një fuqi e 
re globale, kryesisht në fushën e tregtisë, nuk janë tërësisht 
polemizuese. Kjo ndodh për shkak të dominancës historike të Pekinit 
në Azi dhe përvojave të shumta kulturore dhe historike që ka Kina, në 
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dallim nga vendet perëndimore. (Herrick, C. Gai, Z. Subramaniam, 
S. 2016, 1).  
Perceptimet varen edhe nga kushtet e brendshme të shoqërisë, apo të 
një rajoni të caktuar. Kështu, nëse sistemi politik dhe ekonomia 
funksionojnë me eficiencë të kënaqshme, atëherë perceptimet politike 
do të jenë pozitive. (Rose, J. 2014, 105). Në politikën e jashtme 
perceptimet pozitive i atribuohen kryesisht kushteve rajonale paqësore 
dhe bashkëpunuese.  
Perceptimet e gabuara ose keqkuptimet ekzistojnë paralelisht me 
perceptimet. Kështu, tendencat etnocentrike në gjykimin 
e  udhëheqësve të çdo shteti, të kombinuara me mungesën e 
informacionit dhe dilemat e sigurisë çojnë në ekzistencën e 
interpretimeve të gabuara dhe në (ri)prodhimin e mungesës së besimit 
të ndërsjellët. Për Jervis, vendimmarrësit mund të ndikohen nga 
mënyra se si ata e lexojnë historinë, por dhe në interpretimin e 
zhvillimeve përtej vendit të tyre, duke u kthyer në subjekte shprehëse 
të perceptimeve. (Jervis, R. 2017, 228, 334). Në rastin e keqkuptimeve 
liderët mbivlerësojnë situata apo informacione dhe lënë shteg për 
përkeqësime potenciale në marrëdhëniet ndërmjet shteteve. (Jervis, R. 
2017, 346, 350). Gjithashtu, përceptimet e gabuara mund të lindin si 
rezultat i moskuptimit të mesazheve përmbajtësore të liderëve të tjerë, 
me të cilët zhvillohet një bisedë ose negociatë e caktuar, ndryshe nga 
pritshmëritë fillestare. (Jervis, R. 2017, 359-360).  
Chernobrov mendonte se perceptimet janë negative kur “uni” dhe 

“tjetri” ndajnë më tepër karakteristika të ngjashme mes tyre se sa të 

kundërta. “Lufta brenda llojit” dhe ngjizja e perceptimeve ndikohen 

nga faktorë konjukturialë, rajonalë apo globalë, siç është nacionalizmi, 
ideologjitë e ndryshme apo lëvizjet e superfuqive. Shpërthimi i urrejtjes 
për “fqinjin” në Jugosllavinë multietnike të periudhës pas shembjes së 

Bashkimit Sovietik dhe riforcimit të nacionalizmit përbën një shembull 
të veçantë ilustrues. (Chernobrov, D. 2019, 97-98).  
  
2. POLITIKA E JASHTME SHQIPTARE NË PERIUDHËN E 
LUFTËS SË FTOHTË DHE PRISHJA E ALEANCAVE  
Përfundimi i Luftës së Dytë Botërore solli ndryshime të 
konsiderueshme ndërkombëtare dhe nacionale. Dy luftërat e mëdha 
globale i dhanë fund sistemit multilateral të mbizotërimit të Fuqive të 
Mëdha evropiane, sistem i cili pati zgjatur pothuajse një shekull, dhe 
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bota po hynte në organizimin bipolar të shpërndarjes së fuqisë ndërmjet 
Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike dhe Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës. Madje antagonizmi nuk u kufizua posaçërisht 
tek këto dy fuqi, por u shtri edhe në shtete të tjera, të grupuara përreth 
dy poleve ideologjike-ushtarake të globit. (Dockrill, M, L. & Hopkins, 
M F. 2006, 32).  
Në Shqipëri pushteti politik u rivendikua dhe u mor nga partizanët 
Shqiptarë, pjesa më e madhe e të cilëve aderonte ose kishte simpati për 
partinë e sapoformuar komuniste. Kjo klasë e re politike ndërmori masa 
radikale në politikën e brendshme (Mëhilli, E. 2017, 39), ndërsa në 
politikën e jashtme Shqipëria u rreshtua me vendet e Lindjes. 
Bipolariteti global dhe ekzistenca e pasigurisë në rajonin e Ballkanit – 
për pasojë edhe marrëdhëniet e tensionuara të Shqipërisë me fqinjët – 
e shtyu udhëheqjen shqiptare drejt lidhjes së aleancave të tipit satelit 
me shtete më të fuqishme në rajon, por edhe më gjerë. Aleatet e 
njëpasnjëshme të shtetit shqiptar gjatë periudhës së Luftës së Ftohtë 
ishin Jugosllavia, Bashkimi Sovjetik dhe Kina. (Mëhilli, E. 2017, 230).  
Duke qenë një shtet i vogël dhe i dobët, Shqipëria siguroi nga aleatët 
mbështetje politike në arenën rajonale dhe më gjerë, me qëllim 
mbrojtjen e pavarësisë dhe sovranitetit kombëtar. Politika e jashtme 
shqiptare synoi dhe arriti anëtarësimin e vendit në organizatat 
ndërkombëtare, si Kombet e Bashkuara, Traktati i Varshavës dhe 
Këshilli i Ndihmës Ekonomike Reciproke. Gjithashtu, mbështetja e 
aleatëve për Shqipërinë lidhej me rindërtimin e kësaj të fundit, duke i 
siguruar shtetit shqiptar kredi të mëdha financiare, furnizime ushtarake, 
si dhe asistencë të pashembullt ekonomike-kulturore. (Griffith, W, E. 
1964, 21).  
Megjithatë, nuk munguan problemet në aleancat asimetrike (Mëhilli, 
E. 2017, 42, 48) që një vend i vogël si Shqipëria zhvilloi me fuqi më të 
mëdha se vetja, probleme të cilat ndikuan edhe në prishjen 
përfundimtare të këtyre aleancave. Së pari, marrëdhëniet strategjike të 
Tiranës me Beogradin pas Luftës së Dytë Botërore u përkeqësuan – e 
më tej u ndërprenë – si pasojë e konjukturave më të mëdha, konkretisht 
konfliktit Jugosllav-Sovjetik. (Schnytzer, A. 1982, 10). Si rezultat, 
Shqipëria kaloi në sferën e influencës së Bashkimit Sovjetik, duke nisur 
kështu rrugën e aleancës së re 13-vjeçare Shqiptarosovjetike. Për herë 
të parë, shteti Shqiptar po zhvillonte kontakte dhe marrëdhënie të 
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drejtpërdrejta me një fuqi globale, tendencë e cila vazhdoi edhe në vitet 
e mëvonshme, madje vazhdon edhe në ditët kur po shkruhet ky punim.   
Së dyti, “aleancat e mëdha” të Shqipërisë u dobësuan për arsye të 

mungesës së barazisë dhe demokracisë në marrëdhëniet e ngushta 
ndërshtetërore që ekzistonin në vendet komuniste. Duke qenë se në 
realitet pushteti politik zotërohej nga një njeri i vetëm, sekretari i parë 
i partisë ose nga një oligarki partiakësh në disa raste (Hermann, M, G. 
& Hermann, C, F. 1989, 361-366), marrëdhëniet shtetërore me vendet 
ideologjikisht simotra shpesh herë influencoheshin nga kontaktet që 
ekzistonin midis udhëheqësve, si dhe nga perceptimet që ata kishin për 
njëri-tjetrin, edhe pse kjo nuk zëvendësonte aspak rëndësinë e 
mosmarrëveshjeve politike të trashëguara. Një shembull konkret i 
relatave personale të udhëheqësve ishin ato midis liderit Shqiptar Enver 
Hoxha dhe atij Sovjetik Nikita Hrushov, relata të cilat u udhëhoqën nga 
tensioni i vazhdueshëm ndër-personal, që më vonë gjeneroi në tension 
ndërpartiak e ndërshtetëror. (Griffith, W, E. 1964, 54; Crampton, R, J. 
2002, 160; Khrushchev, S. 2006, 232). Impakti negativ i perceptimeve 
të lidershipit do të përsëritet më vonë tek aleanca Shqiptaro-Kineze.  
  
3. IMPAKTI I PERCEPTIMEVE NË MARRËDHËNIET 
SHQIPTARO-KINEZE  
Aleanca që Tirana zhvilloi me Pekinin pas ndarjes Shqiptaro-Sovjetike 
ishte rezultat i afrimit të interesave kombëtare dhe bashkërendimit 
ideologjik komunist. Kina përbën fuqinë që e ka mbështetur Shqipërinë 
më shumë se kushdo tjetër në periudhën e Luftës së Ftohtë. Rëndësia e 
ndihmës kineze ishte kryesisht materiale, duke i siguruar vendit të 
vogël të Ballkanit ndihmë të konsiderueshme financiare, ushtarake dhe 
teknike. Tregtia Shqiptaro-Kineze u rrit ndjeshëm, nga 3 milion dollarë 
në vitin 1957 në 115 milion dollarë në vitin 1969. (Intelligence 
Memorandum 1971, 2-16).   
Marrëdhëniet e mira ndërmjet Shqipërisë dhe Kinës zgjatën plot dy 
dhjetëvjeçarë, nga viti 1956 deri në 1977. Një nga shkaqet kryesore të 
ndarjes përfundimtare të aleatëve të largët ishin perceptimet e 
udhëheqësve, veçanërisht impakti përcaktues që kishin mendimet e 
lidershipit shqiptar në vendimmarrjen e politikës së jashtme respektive. 
Përballë njëri-tjetrit u vunë Enver Hoxha nga njëra anë dhe Çu En Lai 
me Ten Hsiao Pin-in nga ana tjetër. Këta të fundit – së bashku dhe me 
Li Hsien Nien – kishin marrëdhënie më të shpeshta me udhëheqjen 
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shqiptare, ndërsa Mao Ce Dun si lideri suprem i Kinës përqendrohej 
më tepër tek politika me shtetet e mëdha të arenës globale.   
Nëse do të bënim një panoramë karakteresh të personaliteteve të 
mësipërme, do ti gruponim ata në të paktën dy kategori kryesore. Enver 
Hoxha dhe Mao Ce Dun si udhëheqës më tepër të ideologjizuar, në 
dallim nga Çu En Lai dhe Ten Hsia Pin të cilët anonin nga pragmatizmi 
politik. Gjithashtu, të parët ishin karaktere luftarakë ndërsa të dytët 
preferonin gjykimet më të ftohta, të matura e diplomatike. (Feng, H. 
2007, 44-48 & 57-62). Më konkretisht, lentet me të cilat lidershipi i dy 
vendeve perceptonte dhe analizonte zhvillimet ndërkombëtare duken 
më së miri në bisedën zyrtare që ministri i mbrojtjes i Shqipërisë, Beqir 
Balluku, pati me udhëheqjen kineze në Shtator të vitit 1963 në Pekin. 
Biseda u zhvillua në kuadrin e tre takimeve periodike që z. Balluku pati 
me personalitetin e rëndësishëm të Partisë Komuniste të Kinës, Ten 
Hsiao Pin, më 10, 12 dhe 24 Shtator 1963.   
Tematika kryesore e takimit ishte shqetësimi i palës shqiptare mbi 
afrimin midis Uashingtonit dhe Moskës, që po ndodhte në kuadrin e 
politikës së ‘bashkekzistencës paqësore’ të enoncuar Nikita Hroshov. 

Në atë kohë, si pala shqiptare dhe ajo kineze kundërshtonin 
marrëveshjen për ndalimin e provave bërthamore që ishte arritur po atë 
vit nga SHBA, Bashkimi Sovjetik dhe Mbretëria e Bashkuar. 
Marrëveshja u interpretua si përpjekje e dy ‘të mëdhenjve’ për t’i 

ndaluar Pekinit posedimin e armëve bërthamore dhe si pasojë pengimin 
e fuqizimit të mëtejshëm global të Kinës. Në vazhdim, Moska pati 
propozuar nënshkrimin e një traktati mossulmimi midis vendeve-
anëtare të Traktatit të Varshavës dhe atyre të NATO-s, propozim i cili 
nxiti pasigurinë e udhëheqjes shqiptare, si dhe vetë takimin midis 
Ballukut dhe Ten-it.   
Në këtë kuadër, ministri shqiptar i propozoi palës kineze nënshkrimin 
e dy marrëveshjeve të rëndësishme: nënshkrimin e një traktati miqësie, 
bashkëpunimi dhe ndihme reciproke midis Republikës Popullore të 
Shqipërisë dhe Republikës Popullore të Kinës; nënshkrimin e një pakti 
ushtarak midis Kinës, Koresë, Vietnamit, Shqipërisë dhe Kubës. Sipas 
Ballukut, traktati i parë do të kishte kryesisht efekt politik, me qëllim 
parandalimin e synimeve të mundshme të fqinjëve dhe të dy 
superfuqive në dëm të sovranitetit territorial shqiptar, ndërsa pakti i 
dytë do të shërbente si aleancë politiko-ushtarake përkundrejt Traktatit 
të Varshavës, NATO-s dhe pakteve të tjera rajonale, të tipit SEATO, 
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ANZUS. Një realizim i mundshëm i dy propozimeve shqiptare 
nënkuptonte praktikisht daljen e Shqipërisë nga Traktati i Varshavës 
qysh në vitin 1963.   
Pasi dëgjoi dhe analizoi propozimet shqiptare, pala kineze i bëri të ditur 
ministrit shqiptar mosdakordësinë e Pekinit në lidhje me nënshkrimin 
e dy aleancave ushtarake. Refuzimi i propozimeve shqiptare bëhej 
kryesisht për arsye pragmatiste dhe racionale, Ten Hsiao Pin shprehej 
në mënyrë karakteristike se: “Ne e shikojmë këtë çështje nga pikëpamja 

e përgjithshme, domethënë sa dobi dhe sa dëm do të ketë”. (AQSH, viti 

1963, dosja 7, fq. 80-81). Ten Hsiao Pin, i cili më vonë u bë 
kryeministër i vendit, u përpoq të qetësonte Ballukun, duke theksuar se 
probabiliteti i nënshkrimit të një traktati mossulmimi midis vendeve të 
aleancës ushtarake të Varshavës dhe NATO-s ishte minimal ose 
pothuajse inekzistent. Kjo, sepse rrezikoheshin interesa kombëtare dhe 
ndërkombëtare që lidheshin me të gjithë kampin socialist dhe kryesisht 
me prestigjin e vetë Bashkimit Sovjetik si superfuqi globale.   
Sipas Tenit, një afrimitet i tillë juridik midis dy superfuqive do të hidhte 
praktikisht në diskutim çështje komplekse, siç ishte problemi i Berlinit 
dhe ai i Gjermanisë në tërësi, por edhe çështja e kufirit të Polonisë me 
Bashkimin Sovjetik. Në këtë mënyrë, qasja Sovjetikoamerikane nuk 
mund të shkonte në pafundësi vetëm e vetëm sepse kjo politikë 
përkrahej nga Hrushovi. Në këndvështrimin e lidershipit kinez, 
mbrojtja e interesave kombëtare dhe interesave të kampit socialist në 
përgjithësi, mbizotëronte ndaj qasjes ideologjike të zhvillimeve 
ndërkombëtare.   
Megjithatë, ky diskutim nuk e bindi përfaqësuesin shqiptar, i cili 
besonte dhe këmbëngulte se mundësia e nënshkrimit të një traktati 
mossulmimi ishte reale, për vetë arsyen se Hrushovi dhe udhëheqësit e 
shteteve të tjera ishin mësuar tashmë të tradhtojnë parimet e 
socializmit: “Hroshovi dhe ata që e pasojnë janë duke i bërë lëshime të 
mëdha e të vazhdueshme imperializmit amerikan. Ata kanë dalë hapur 
si tregtarë parimesh. Është shumë vështirë të mendosh se ata do të 
ndalen në rrugën e tyre të afrimit me imperializmin”. (AQSH, viti 

1963, dosja 7, fq. 73-75).  
Ngurtësia ideologjike e përfaqësuesit shqiptar shprehte edhe një aspekt 
tjetër të lenteve me anë të së cilave perceptoheshin zhvillimet 
ndërkombëtare. Niveli i këndvështrimit dhe analizimit të sinjaleve 
sistemike nga ana e udhëheqjes shqiptare bazohej kryesisht tek 
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individi. Kështu, besohej se kërcënimet që mund ti vinin Shqipërisë 
vareshin ndjeshëm prej vullnetit që tregonte udhëheqësi sovjetik për t’u 

afruar më shumë me Perëndimin, se sa prej ekuilibrit të forcave në nivel 
rajonal dhe ndërkombëtar.   
Nga ana tjetër, lidershipi kinez i perceptonte dhe analizonte sinjalet 
sistemike nga këndvështrimi i lidhur fort me shtetin dhe sistemin 
ndërkombëtar. Për Kinezët nuk janë liderët ata që vendosin fatin e 
shteteve të mëdha dhe të vogla, por natyra anarkike e sistemit 
ndërkombëtar së bashku me shpërndarjen e fuqisë relative. Pikërisht 
mbi këtë bazë shoqërizohen shtetet-kombe, të cilat veprojnë duke 
nuhatur dhe marrë parasysh ekuilibrin e forcave. Kështu, Ten Hsiao Pin 
i përgjigjet Beqir Ballukut: “Por, tregtia me parimet ka lidhje edhe me 
disa çështje praktike, ka lidhje me marrëdhëniet midis shteteve. Unë 
shtrova këto çështje duke marrë parasysh pozitën e Bashkimit Sovjetik 
si Fuqi e Madhe dhe Valter Ulbrihtin e Vladislav Gomulkën jo si 
persona, por si dy shtete”. (AQSH, viti 1963, dosja 7, fq. 73-75).   
Në vazhdim, Ten-i përpiqet pa sukses t’i shpjegojë ministrit shqiptar se 

nënshkrimi i një traktati mossulmimi ndryshon thelbësisht nga traktati 
tripalësh për ndalimin e provave bërthamore që u arrit në vitin 1963. 
Ky i fundit erdhi si rezultat i dakordësisë racionale midis dy 
superfuqive dhe Mbretërisë së Bashkuar si palë e tretë, sepse fuqia 
bërthamore e Moskës ishte inferiore ndaj fuqisë amerikane. (AQSH, 
viti 1963, dosja 7, fq. 65-70).  
Diferencimi i perceptimeve të Shqiptarëve dhe Kinezëve vërehet 
gjithashtu në momentin kur në bisedë preket problemi i pasigurisë së 
Shqipërisë nga fqinjët. Kështu, Beqir Balluku shprehu bindjen e 
udhëheqjes shqiptare se ekzistonte plotësisht mundësia e një 
ndërhyrjeje ushtarake në Shqipëri nga ana e fqinjëve, me mbështetjen 
politike ose ushtarake të dy superfuqive. Jugosllavia dhe Bullgaria do 
të ndërhynin pas nxitjes së tyre nga ana e Traktatit të Varshavës, ndërsa 
i njëjti veprim mund të kryej nga NATO me Greqinë dhe Italinë, me 
qëllim rrëzimin e regjimit komunist ose të paktën përmbysjen e 
lidershipit të Enver Hoxhës. Pasiguria e lartë e shtyu ministrin shqiptar 
të mbrojtjes të kërkojë me ngut nga pala kineze dërgimin e 
menjëhershëm të armatimit shtesë për forcimin e mbrojtjes kundër-
ajrore, bregdetare dhe tokësore. (AQSH, viti 1963, dosja 7, fq. 23-26).  
Nga ana e tij, zyrtari kinez u përpoq të bindë Ballukun se në realitet 
nuk ekzistonte ndonjë rrezik imediat për Shqipërinë nga ana e fqinjëve, 
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por vetëm kërcënime subversive dhe të përballueshme. Ten Hsiao Pin 
theksoi nevojën e vlerësimit të situatës ndërkombëtare, përpara se të 
gjykohej dinamika e fqinjëve kundër Shqipërisë. Kështu, Shqipëria 
mund të shqetësohej vërtet për ndonjë ndërhyrje ushtarake nga ana e 
Jugosllavisë, Greqisë, Italisë apo Bullgarisë – ose të gjithë së bashku – 
vetëm në rast të ndonjë zhvendosjeje sistemike në shpërndarjen e fuqisë 
relative. E thënë më qartë vetëm nëse do të ndodhte një lufte e gjerë 
kontinentale ose botërore. Në të kundërt, asnjë fuqi rajonale apo 
globale nuk kishte interes të drejtpërdrejtë të sulmonte ushtarakisht 
Shqipërinë. (AQSH, viti 1963, dosja 7, fq. 76-79).  
Diferencimi i lenteve perceptuese të lidershipit shqiptar dhe atij kinez 
demonstrohet edhe kur në diskutim u prekën marrëdhënieve midis 
Koresë – fjala është për Korenë e Veriut – dhe Bashkimit Sovjetik. 
Ministri shqiptar i mbrojtjes shfaqi pakënaqësinë e tij në lidhje me 
politikën e partive komuniste të Koresë dhe Vietnamit, ku këto të fundit 
nuk kishin denoncuar hapur Partinë Komuniste të Bashkimit Sovjetik 
dhe Hrushovin në veçanti si revizionistë. Gjithashtu, Balluku shprehu 
nevojën që Pekini dhe Tirana të investonin më shumë tek partitë 
komuniste të Evropës, që këto të dëbonin Hrushovin dhe elementët 
hrushovianë nga lidershipi i tyre.   
Megjithatë, Ten Hsiao Pini e quajti të drejtë qëndrimin që mbanin 
partitë komuniste të Koresë dhe Vietnamit, të cilat për arsye politike të 
konfliktit të drejtpërdrejtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës 
hezitonin të provokonin një izolim të tyre nga Bashkimi Sovjetik dhe 
vendet e tjera të kampit socialist. Gjithashtu, Teni këshilloi zyrtarin 
shqiptar të mos provokoheshin tensione të mëtejshme ndërshtetërore 
me Bashkimin Sovjetik dhe vendet e tjera të kampit socialist. Interesant 
është fakti se në analizën e tij racionale, Ten Hsiao Pin parashikoi 
ndërhyrjen e forcave të Traktatit të Varshavës në Çekosllovaki, 
zhvillim i cili do të ndodhte 5 vite më vonë. Kështu ai deklaroi në 
mënyrë karakteristike se pas ndërhyrjes në Hungari në vitin 1956, pritej 
që një gjë e tillë të përsëritej edhe në vende të tjera të kampit, për 
shembull në Çekosllovaki. (AQSH, viti 1963, dosja 7, fq. 47-54, 59-
62).   
  
PËRFUNDIME   
Personaliteti i liderit si dhe perceptimet që e karakterizojnë atë ndikojnë 
– drejtpërsëdrejti ose në mënyrë të tërthorë – procesin e përpunimit të 
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sinjaleve sistemike dhe sub-sistemike, duke lënë gjurmët e tyre në 
përpilimin e politikës së jashtme. Personaliteti dhe perceptimet që 
karakterizonin lidershipin në Tiranë ishin të ndryshme nga ato të 
Pekinit, pavarësisht se të dy vendet i bashkonte ideologjia marksiste. 
Këndvështrimi i udhëheqjes kineze bazohej tek analiza racionale që u 
bëhej sinjaleve sistemike, ndërsa lidershipi shqiptar ndiqte një rrugë 
komplekse të perceptimit të zhvillimeve ndërkombëtare dhe rajonale. 
Më konkretisht, Tirana zyrtare ndërthurte në mënyrë të ngurtë dhe 
amorfe këndvështrimin neomarksist nga njëra anë, me komplekset 
psikosociale të shoqërive ballkanike nga ana tjetër. Madje, anatemimi 
personal shtrihej më pas në nivelin e marrëdhënieve ndërpartiake dhe 
ndërshtetërore.  
Përveç perceptimit të ndryshëm të zhvillimeve ndërkombëtare, 
diferencimi i lenteve të udhëheqësve politikë ndikoi tek vetë ecuria e 
marrëdhënieve Shqiptare-Kineze, si dhe në pozicionimin që secili vend 
pati më vonë në arenën ndërkombëtare. Duke qenë se liderë si Çu En 
Lai dhe më pas Ten Hsiao Pin aplikonin racionalizëm dhe pragmatizëm 
në këndvështrimin e tyre mbi zhvillimet ndërkombëtare, Kina filloi të 
dalë nga guaska e izolimit qysh prej mesit të viteve 1960. Lidhja e 
marrëdhënieve diplomatike me shumë vende të Perëndimit kulmoi me 
pranverën Kinezo-Amerikane, e cila u inaugurua në nivelin më të lartë 
politik, me vizitat në Pekin të Sekretarit Amerikan të Sigurisë 
Kombëtare Henry Kissinger në vitin 1971 dhe të presidentit Richard 
Nixon një vit më vonë. Gjithashtu, Kina vazhdoi shtrirjen e influencës 
së saj në Ballkan dhe në Evropën lindore, duke thelluar bashkëpunimin 
me shtete si Jugosllavia, Rumania, Çekosllovakia, Greqia, Turqia, etj. 
Në skenën e brendshme të Kinës, zgjerimi i kontakteve diplomatike u 
pasua me mbizotërimin e elementëve pragmatistë në hierarkinë e 
partisë komuniste, përkundrejt lidershipit ngurtësisht të ideologjizuar. 
(Pollack, J, D. 1991, 407; Perkins, D, H. 1991, 478).  
Nga ana tjetër, totalitarizmi i Partisë së Punës së Shqipërisë, si brenda 
vendit, ashtu dhe brenda vetë partisë, nuk solli ndonjë përplasje të 
mundshme midis ekstremistëve dhe pragmatistëve. Enver Hoxha 
vazhdoi të mbajë nën kontroll politikë-bërjen e Shqipërisë deri në vitin 
1985. Si pasojë, Tirana në politikën e saj të jashtme demonstroi një 
drejtim krejt të ndryshëm nga politika që ndoqi diplomacia kineze. 
Shqipëria nuk hodhi asnjë hap konkret në përmirësimin e 
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marrëdhënieve diplomatike, politike apo ekonomike me vendet e 
Evropës perëndimore ose asaj lindore.   
Madje edhe aleanca që ajo kishte zhvilluar me Kinën e largët që prej 
fundit të viteve 1950 filloi të ‘helmohej’ me ritme të shpejta. Një prej 

shkaqeve kryesore ishte indinjata e thellë e lidershipit shqiptar në lidhje 
me afrimitetin midis Pekinit dhe Uashingtonit. Ndikimi tek Enver 
Hoxha i ideologjisë së ngurtë, nacionalizmit dhe temperamentit 
emocional, e bënte të vështirë pranimin e fleksibilitetit politik dhe 
largpamësisë, të cilën demonstroi udhëheqja kineze në lidhje me të 
ardhmen e vendit të vet. Në sajë të lenteve racionale dhe pragmatiste 
Kinezët arritën të hedhin gradualisht hapa konkretë në politikën globale 
të Kinës, politikë e cila lidhej me shtrirjen e marrëdhënieve ekonomike 
dhe politike të Pekinit tek të gjitha kontinentet.   
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Abstrakt: Ndërhyrja e një pale të tretë, historikisht ka shërbyer për të zgjidhur 
konfliktet ndërkombëtare. Pavarësisht ndryshimeve që pësoi sistemi 
ndërkombëtar me përfundimin e Luftës së Ftohtë u evidentua se frekuenca e 
konflikteve mbeti e lartë, sikundër edhe tendencat ndërmjetësuese. Në këtë 
mënyrë menaxhimi i situatave konfliktuale nëpërmjet ndërmjetësimit, ka marr 
një shtrirje gjithmonë e  më të madhe veçanërisht pas periudhës së Luftës së 
Ftohtë. Ndërhyrja e një pale të tretë, për të ndihmuar në zgjidhjen e 
konflikteve kryesisht atyre me natyrë ndërkombëtare, në shumicën e rasteve 
ka rezultuar e sukseshme duke e bërë ndërmjetësimin një nga metodat më të 
preferuara për palët konfliktuale, në funksion të menaxhimit të konflikteve. 
Nëpërmjet këtij punimi evidentohen se cilat janë karakteristikat dominante që 
e bëjnë një palë të tretë ndërmjetësuese të suksesshme. Analiza përqëndrohet 
në mënyrë specifike, te roli i shteteve si aktorë ndërmjetësues në konfliktet 
ndërkombëtare. Marrja në konsideratë e qasjes teorike që e konsideron 
ndërmjetësimin “si pjesë të politikës së jashtme”, na krijon bazën e duhur  

për të analizuar më konkretisht korrelacionin midis ndërmjetësimit si pjesë e 
politikës dhe sjelljes strategjike të shtetit Turk në zgjidhjen e konflikteve 
ndërkombëtare. 

Fjalë kyçe: ndërmjetësim, shtete, konflikt ndërkombëtar, interesa, politikë e 
jashtme 

INTERCESSION OF INTERNATIONAL CONFLICT AND STATE 
ROLE AS THIRD PARTIES 

Abstract: The intervention of a third party has historically served to resolve 
international conflicts. Despite the changes that the international system 
underwent with the end of the Cold War, it was evident that the frequency of 
conflicts remained high, as did mediation tendencies. In this way, the 
management of conflict situations through mediation has taken on an ever 
greater scope, especially after the Cold War period. The intervention of a 
third party, to help resolve conflicts, mainly those of an international nature, 
has in most cases been successful, making mediation one of the most preferred 
methods for conflicting parties, in terms of conflict management. For this 
purpose, the paper highlights the dominant characteristics that make a 
successful third party mediator. The analysis focuses specifically on the role 
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of states as mediating actors in international conflicts. Taking into 
consideration the theoretical approach that considers mediation "as part of 
foreign policy", creates the right basis for us to analyze more concretely the 
correlation between mediation as part of politics and the strategic behavior 
of the Turkish state in solving international conflicts. 

Keywords: mediation, states, international conflict, interests, foreign policy 

HYRJE 
Menaxhimi i konflikteve, kryesisht konflikteve të armatosura 
nëpërmjet ndërmjetësimit ka filluar të evidentohet gjithmonë e më 
shumë në marrëdhëniet ndërkombëtare  në fillim të shekullit të njëzet. 
Preferencat e palëve konfliktuale  për të aplikuar ndërmjetësimin si një 
mënyrë të zgjidhjes së konflikteve të tyre është e lidhur ngushtësisht 
edhe me krijimin e strukturave të rëndësishme në sistemin 
ndërkombëtar të tilla si;  Lidhja e Kombeve dhe Kombet e Bashkuara 
(Wilkenfeld J., etj.al. 2005) 
Përgjatë periudhës së Luftës së Ftohtë, midis viteve 1945-1984 nga 77 
situata të konflikteve ndërkombëtare, metoda e ndërmjetësimit është 
përdorur në 44 prej tyre. Në disa situata ndërmjetësimi është përdorur 
më shumë se një herë  (Bercovitch J. 1986: 155). 
Megjithëse pritshmëritë e shumë studiuesve ishin se me përfundimin e 
Luftës së Ftohtë bota do të ishte më e paqtë, lufta e Gjirit në fillimin e 
viteve 1990 dëshmonte se po niste një epokë e re, me luftra të reja. 
Ndryshimi i natyrës së sistemit ndërkombëtar ‘nuk ka reduktuar as 
incidencën e konflikteve ndërkombëtare dhe as tendencën e palëve të 
treta për të ndërmjetësuar..’ (Zartman I. 2008). Të gjitha këto zhvillime 

përforcuan qëndrimet e studiuesve në lidhje me faktin se ‘konfliktet i 

kanë rrënjët në strukturën e sistemit ndërkombëtar’  
Me përfundimin e Luftës së Ftohë studimet mbi mënyrat e zgjidhjes 
paqësore të konflikteve të armatosura morën një dimension të 
rëndësishëm. Sfida e studiuesve mbetej strukturimi i teorive që të mund 
të shpjegonin jo vetëm situatat konfliktuale të së shkuarës, por mbi të 
gjitha të mund të arrinin të parashikonin edhe evoluimin e tyre në të 
ardhmen.  
Vëmendja kryesore është përqëndruar te eksplorimi i metodave 
paqësore të menaxhimit të konflikteve, ku një ndër më kryesoret 
padyshim mbetet ndërmjetësimi. 
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Në këtë pikë të trajtesës vlen të nënvizojmë se, edhe në Kapitullin VI 
(Zgjidhja Paqësore e Mosmarrëveshjeve) / neni 33 / fraksion 1,  të 
Kartës së Kombeve të Bashkuara, theksohet se, “në të gjitha rastet e 

mosmarrëveshjeve vazhdimësia e të cilave mund të rrezikojë paqen dhe 
sigurinë ndërkombëtare palët e përfshira duhet të synojnë pikësëpari 
gjetjen e një zgjidhjeje nëpërmjet metodave paqësore të zgjidhjes së 
konflikteve të tilla si: negociimit, ndërmjetësimit, arbitrazhi, zgjidhje 
gjyqësore, etj.  
Menaxhimi i suksesshëm i  konflikteve, veçanërisht atyre të 
armatosura, përgjithësisht mund të rezultojë me: ‘(a) një zgjidhje të 

plotë të çështjeve në konflikt (që reflektohen në ndryshimet në sjellje 
dhe qëndrime të palëve të përfshira), ose me (b) arritjen e një zgjidhje 
të pranueshme, armëpushimi apo marrëveshjeje të pjesshme’ 

(Bercovitch  J.  Regan M. 1999: 4). 
Metodologjikisht ky punim bazohet në metodën e kërkimit cilësor. 
Nëpërmjet analizës së kuadrit teorik të referuar evitentohen konceptet 
kryesore dhe përcaktimet relevante të procesit të ndërmjetësimit në 
funksion të qëllimit të punimit. Përqëndrimi i analizës në 
ndwrmjetwsimin  e aktorit shtetëror, përvec dimensionit të trajtimit 
teorik të fokusuar në një qasje që e konsideron ndërmjetësimin si pjesë 
të politikës së jashtme, fokusohet edhe në studimin e një rasti specifik 
sikundër është Turqia. Janë marrë për shqyrtim dokumenta zyrtarë, 
artikuj gazetash dhe intervista të dhëna nga përfaqësues të lartë në 
funksion të analizës në thellësi të këtij procesi. 

VEÇORITË E NDËRMJETËSIMIT TË SUKSESSHËM 
Zgjidhja e një situate konfliktuale mund të vij nëpërmjet ndryshimit të 
qëndrimit të njërës palë të përfshirë në konflikt, nëpërmjet përdorimit 
të forcës së armatosur pra luftës, dhe në mënyrë paqësore. 
Ndërmjetësimi mbetet një nga format më të preferuara për zgjidhjen 
paqësore të konflikteve ndërkombëtare. Përgjithësisht palët 
konfliktuale preferojnë ta zgjidhin konfliktin me ndërmjetësim, kur 
kanë arritur në përfundimin se kostoja e vazhdimit të konfliktiti është 
më e madhe se përfitimet e një marrëveshjeje të mundshme. 
Tradicionalisht ndërmjetësimi sikundër e përcakton edhe Bercovitch 
(1992: 7) konsiderohet ‘një proces i menaxhimit të konfliktit  i lidhur 
por i dallueshëm nga përpjekjet e vetë palëve konfliktuale, ku palët ose 
përfaqësuesit e tyre kërkojnë asistencën, ose pranojnë një ofertë 
ndihme, nga një individ, shtet apo organizatë për të ndryshuar, ndikuar 
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ose influencuar perceptimet apo sjelljet e tyre, pa iu drejtuar forcës 
fizike apo pa përshirë autoritetin e ligjit’. Duke pasur parasysh 
dinamikën komplekse të marrëdhënieve ndërkombëtare, të cilat 
mbizotërohen nga parimet e ruajtjes së pavarësisë dhe autonomisë së 
aktorëve, ndërmjetësimi konsiderohet  një veprim vullnetar, jo 
shtrëngues dhe juridikisht jo detyrues (Bercovitch J. 2009).  Këto janë 
disa nga avantazhet kryesore që mbart ky process që e bën edhe më të 
preferueshëm përkundrejt metodave gjyqësore (gjykatat dhe 
arbitrazhi). Sipas një tjetër këndvështrimi, ‘ndërmjetësimi konsiderohet 
një zgjatim i negociatave ku palët e përfshira në mosmarrëveshje 
kërkojne ndihmën apo pranojnë një oferte ndihme nga nje palë që nuk 
është e përfshirë direkt në konflikt për të zgjidhur dallimet pa 
ndwrhyrjen e autoritetit ligjor. Transformimi i marrëdhënies nga 
dypalëshe (negociatat) në trepalëshe krijon një hapësirë të gjerë për 
influencimin e marredhenies midis paleve konfliktuale’ (Kleiboer M. 
1996: 360).  Në këtë kuptim, ndërhyrja e një pale të tretë në funksion 
të thyerjes së barrierave që ndajnë palët në konflikt dhe ndihmesës për 
arritjen në një zgjidhje të pranueshme nga të gjitha palët, ndodh në të 
gjitha ato raste kur palët e përfshira në një mosmarrëveshje 
ndërkombëtare e kanë të pamundur zgjidhjen nëpërmjet 
negociatave.Ndërmjetësimi u mundëson palëve të ruajnë pavarësinë e 
tyre gjatë gjithë procesit të vendimmarrjes për shkak të nivelit të ulët të 
ndërhyrjes dhe natyrës ad hoc. Në këto kushte, arsyeja kryesore e 
preferimit të kësaj metode është se palët konfliktuale e kontrollojnë 
vetë përfundimin në të cilën arrihet duke mbetur protagonistët kryesorë 
përgjatë gjithë procesit. Kjo përbën edhe një nga avantazhet kryesore 
të ndërmjetësimit, që e bën edhe më të preferueshëm përkundrejt 
metodave gjyqësore (gjykatat dhe arbitrazhi), në të cilin palët 
konfliktuale nuk e kontrollojnë dot të gjithë procesin dhe vendimi për 
zgjidhjen. Kjo nënkupton se ndërmjetësi kurrsesi nuk mund të ketë 
kompetenca vendimmarrëse në raport me marrëveshjen përfundimtare 
që mund të arrihet (nëse arrihet) midis palëve të përfshira në konflikt. 
Roli i tij është të asistoj  palët në konflikt të arrijnë një marrëveshje të 
cilën nuk janë në gjendje ta arrijnë vetë (Touval S.  Zartman I W. 
2006)).  Synimi kryesor është që të arrihet një zgjidhje e shumës jo zero 
(fito-fito), duke nënkuptuar se të gjitha palët duhet të kenë përfitime.  
Në këtë mënyrë, sikundër nënvizon studiuesi Zartman (2008), 
‘ndërmjetësimi konsiderohet një proces politik që nuk u imponon 
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palëve qëndrime apo sjellje të caktuara. Megjithëse ka ndikim thuajse 
të pakonsiderueshëm në arritjen e një marrëveshjeje, ndërmjetësuesi 
nga ana tjerër ushtron një kontroll të lartë mbi mbarëvajtjen e procesit 
në funksion të arritjes së një marrëveshjeje. Kjo nënkupton se nëse 
rezultati përfundimtar përcaktohet vetëm nga palët konfliktuale, 
mbarëvajtja e procesit të ndërmjetësimit është kompetencë e palës së 
tretë’. Në funksion të përmbushjes së këtij synimi, ndërmjetesuesi ka 
si angazhim kryesor (Horowitz S. 2007) rritjen e besimit të palëve 
konfliktuale të njeri-tjetri në funksion të krijimit të një klime 
bashkëpunimi. Thyerja e barrierrave subjektive që ndan palët në 
konflikt mbetet një nga sfidat kryesore të ndërmjetësuesit. Në të gjitha 
situatat konfliktuale të armatosura dhe të gjata në kohë, mosbesimi që 
palët konfliktuale kanë të njëra tjetra është shumë i lartë, duke e 
vështirësuar në këtë mënyrë procesin e gjetjes së një zgjidhjeje. Për 
këtë arsye detyra kryesore e një ndërmjetësuesi mbetet përmirësimi i 
komunikimit midis palëve konfliktuale dhe ti siguroj ato që të gjitha 
pretendimet dhe sygjerimet e tyre do të merren në konsideratë. Dhënia 
prioritet e konfidencialitetit mbetet gjithashtu një nga sfidat kryesore 
në funksion të arritjes së një marrëveshjeje të pranueshme nga të gjitha 
palët konfliktuale. 
Sipas studiueses Horowitz (2007), detyra e një ndërmjetësuesi është 
krijimi i kushteve për zhvillimin e një dialogu të hapur  konstruktiv dhe 
mbi të gjitha të sigurohet se palët e përfshira në konflikt të kenë  lirinë 
e fjalës dhe mbi të gjitha autonomi në vendimmarrje. Duke nënvizuar 
se ndërmjetësuesi është në rolin e një lehtësuesi, instruktori apo 
komunikuesi që ndihmon në sqarimin e mosmarrëveshjeve, në 
identifikimin dhe menaxhimin e emocioneve (dimensioni subjektiv), të 
gjitha këto në funksion të krijimit të kushteve të favorshme për të 
mundësuar arritjen e një marrëveshjeje. 
Duke e konsideruar ‘ndërmjetësimin një proces vullnetar’ (Bercovitch 
J. 1986), kjo evidenton një karakteristikë tjetër shumë të rëndësishme 
që lidhet me besimin që palët në konflikt kanë të ndërmjetësuesi. Palët 
konfliktuale dakortësohen për një ose disa ndërmjetësues specifik për 
shkak edhe të besimit që kanë tek ta. Niveli i lartë i besueshmërisë është 
i lidhur ngushtësisht edhe me paanshmërinë e ndërmjetësuesit, një 
karakteristikë shumë e rëndësishme kjo, në mungesë të të cilit nuk 
mund të flitet për ndërmjetësim. Palët konfliktuale dakortësohen për 
aktorin ndërmjetësues vetëm nëse kanë bindjen se nuk do të mbajë anën 
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e palës kundërshtare. Ndërmjetësuesi gjatë gjithë procesit do duhet  të 
tregojë një pozicionim të ekuilibruar duke garantuar  mbështetje të 
njëjtë për palët në konflikt, me qëllim arritjen e një zgjidhjeje të shumës 
jo zero (fito-fito).  
E rëndësishme është që ndërmjetësuesi duke pasur si karakteristika 
faktin që është i besueshëm, i paanshëm dhe  bindës, i lind si detyrë të 
garantojë një mjedis favorizues për negociatat duke i lejuar aktorët të 
dëgjojnë dhe kuptojnë veten dhe njëri-tjetrin, të pranojnë dhe 
vlerësojnë interesat dhe nevojat e tyre duke i renditur sipas rëndësisë 
dhe të ndërtojnë sëbashku me ndërmjetësuesin – opsionet që ekzistojnë 
në funksion të arritjes së një marrëveshjeje të realizueshme, të drejtë 
dhe të qëndrueshme, në mënyrë që të jetë mjaftueshëm fleksibël duke 
marrë në konsideratë mundësinë e rregullimeve të klauzolave të saj në 
të ardhmen (Horowitz  2007: 54). 
Në mënyrë që ndërmjetësimi të jetë i sukseshsëm është domosdoshmëri 
që aktorët ndërmjetësues të kenë aftësinë dhe gjykimin e nevojshëm 
për të zbatuar me sukses ndërmjetësimin. Ndonëse është një proces 
serioz dhe që kërkon kohë, ndërmjetësimi rrallë rezulton të jetë i 
dëmshëm më shume sesa i dobishëm, dhe shpesh çon përpara kauzën e 
zgjidhjes konstruktive të konfliktit dhe sigurisht  interesat e vetë 
ndërmjetësit  (Bercovitch , J  1992 )  

QASJA E SHTETEVE NË NDËRMJETËSIMIN E  
KONFLIKTEVE 
Shtetet përfaqësojnë aktorin politik më të zakonshëm (më të shpeshtë) 
të përgatitur për të ndërmjetësuar konflikte ndërkombëtare. Megjithatë, 
jo të gjitha shtetet ofrojnë shërbimet e tyre si ndërmjetësues, ashtu 
sikundër jo të gjitha konfliktet asistohen nga ndërmjetës. Theksojmë 
gjithashtu, se edhe motivet që shtyjnë shtetet të bëhen pjesë e proceseve 
ndërmjetësuese janë të ndryshme nga motivet e aktorëve të tjerw 
(Mellin M. 2013). Studimet tregojnë se në pjesën më të madhe të 
rasteve përfshirja e shteteve si palë të treta është e ndikuar nga motive 
të natyrës humanitare, por në çdo rast përmbushja e interesave të 
shteteve ndërmjetësuese përbën një  tjetër motiv kryesor të ndërhyrjes. 
Përfshirja në menaxhimin e konflikteve në të gjitha situatat ( kur ftohen 
nga palët konfliktuale, kur vetëofrohen apo kur ekzistojnë marrrëveshje 
të mëparshme për aktorë të tretë specifikë), mbart një kosto të caktuar. 
Për këtë arsye vendimi i përfshirjes së shteteve është i bazuar edhe në 
një analizë kosto-përfitim (Vuković  S. 2016).  Kjo për faktin se, 
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sikundër e përcakton edhe Bercovitch, (2009)   ndërmjetësimi ‘të 

konsumon kohë, mbart risqe, pasiguri dhe që shpesh mund të rezultojë 
edhe me dështim’. Rrallëherë ndërmjetësit nuk tregojnë interes për 
termat që diskutohen. Pavarësisht nga fakti se interesat e 
ndërmjetësuesve zakonisht lejojnë një gamë më të madhe rezultatesh 
të pranueshme sesa interesat e palëve, ata përpiqen të shmangin termat 
që janë në konflikt me interesat e tyre. Ndërmjetësimi shihet si rezultat 
i të kuptuarit të sistemit global nga ndërmjetësi, kërkesave të tij të 
brendshme dhe qëllimeve dhe taktikave të politikës së jashtme. Sipas 
këtij këndvështrimi, ndërmjetësimi nuk shihet si një veprim i veçantë 
që ndodh “brenda mjedisit” të politikës ndërkombëtare, por më tepër si 
një komponent i politikw së brendshme dhe politikë së jashtme. Nga 
pikëpamja e politikës së jashtme, ndërmjetësimi shihet si një 
instrument i politikës së jashtme. Për këtë arsye, ai mund të krahasohet 
me mjete të tjera të politikës, duke përfshirë ato diplomatike, ushtarake 
dhe ekonomike (Touval S.  2003: 92-95)  
Duke i konceptuar shtetet si aktorë racionalë, veprimet e të cilëve 
bazohen në kalkulime strategjike, me synimin kryesor përmbushjen e 
interesave vetjak, motivet që influencojnë vendimin e tyre për të 
ndërmjetësuar, duke përdorur terminologjinë e Zartman (2008: 156-
157), ndahen në mbrojtëse dhe sulmuese (defensive dhe offensive). Për 
efekt analize këto trajtohen të veçuara, por  në shumicën e situatave 
ndërmjetësuese këto dy motive dominante ndërthuren me njëra-tjetrën. 
Kështu, motivet mbrojtëse ilustrohen nga të gjitha ato raste kur 
konflikti  cënon interesat e një ose disa shteteve të tjera. Shtetet 
interesat e të cilave preken nga vazhdimi i konfliktit shpesh shfaqin 
interes të ndërmjetësojnë zgjidhjen e tij.  
Për shkak se konflikti ka një ndikim në marrëdhëniet e ndërmjetësit me 
palët konfliktuale, zgjidhja është vendimtare për ndërmjetësuesin. 
Propabiliteti që konfliktet ndërkombëtare midis dy ose më shumë 
shteteve të prishin ekuilibrat rajonal dhe ato ndërkombëtar duke u 
krijuar njëkohësisht hapësira fuqive rivale të rrisin influencën e tyre 
nga mbështetja që mund t’i ofrojnë njërës prej palëve në konflikt, është 

gjithmonë i pranishëm. Për këtë arsye, roli i shtetit (apo shteteve) 
ndërmjetësues merr një rëndësi të veçantë. Shtetet kryesisht ato të 
fuqishme (superfuqitë apo fuqitë rajonale) janë të prirura të 
ndërmjetësojnë edhe për të frenuar shtrirjen e influencës së fuqive 
rivale. Psh. roli i Rusisë si ndërmjetësues në konflikte si ato të: 
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Nagorno-Karabakut, Armenisë dhe Azerbajxhanit,  konfliktet midis 
Gjeorgjisë dhe rajoneve separatiste të Abkhazisë dhe Osetisë së Jugut  
etj, është një tregues i demarkacionit nga Moska të zonës së saj të 
ndikimit. Në të njëjtën perspektivë të politikës së jashtme mund të 
themi se edhe në situatën e luftës në Bosnje, pasi Komuniteti Evropian 
dështoi të ndërmjetësonte një zgjidhje paqësore, përfshirja e SHBA-së 
në menaxhimin e luftës konsiderohet si një mwnyrw për të demonstruar 
rëndësinë e saj (influencën) në Kontinentin Evropian etj. (Vuković  S. 

2016: 20). Motivi tjetër sipas Zartman (2008: 157) në funksion të 
përmbushjes së interesave  të shteteve ndërmjetësuese është ai që 
përcaktohet si sulmues (offensive), që nënkupton se në këtë rast shtetet 
e përdorin ndërmjetësimin për të zgjeruar  influencën apo ndikimin e 
tyre në rajon dhe më gjerë (në varësi të kontekstit të konfliktit). Procesi 
i ndërmjetësimit  ka për qëllim thjesht të ndihmojë njërën ose të dyja 
palët (ose më shumë) konfliktuale dhe nuk ka asnjë ndikim të 
drejtpërdrejtë në aftësinë e ndërmjetësit për të zgjidhur problemin. Për 
këtë arsye shteti ndërmjetësues do të synonte të fitonte mirënjohjen e 
palëve konfliktuale, ose të paktën të njërës prej tyre, duke dhënë 
kontributin e tij në zgjidhjen e konfliktit. Në këtë kuptim, shtetet në 
mënyrë individuale apo kolektive mund të ndërhyjnë në një 
mosmarrëveshje nëse një veprim i tillë do të çonte përpara objektivat e 
tyre politike, apo e thënë ndryshe do të rriste ndikimin e tyre. Duke e 
konceptuar ndërmjetësimin në perspektivën e politikës së jashtme, 
nwnvizojmw se edhe përpjekjet për ndërmjetësim të Turqisë, Katarit 
dhe Iranit përgjatë Pranverës Arabe ishin në përputhje me prioritetet e 
politikës së tyre të jashtme, me qëllim shtrirjen e influencës në rajon. 
(Akpınar P. 2015). Rritja e influencës përveç të tjerave konsiderohet e 

lidhur ngushtësisht  edhe me faktin e të vepruarit si garantues të 
marrëveshjeve të arritura. Mund të përmendim rolin e Shtetet e 
Bashkuara, Argjentinës, Brazilit dhe Kilit që vepruan si garantues të 
Protokollit të Rios të vitit 1942 për të kontrolluar krizat midis Ekuadorit 
dhe Perusë në  vitet 1935, 1941, 1981, 1991 dhe 1995  (Jeong  Ho W. 
2010: 188).    
Në këto kushte shtetet që ofrohen të ndërmjetësojnë apo që u bëhet 
ftesa të ndërmjetësojnë në varësi të karakteristikave të konfliktit 
synojnë të përmbushin një ose disa qëllime të tyre që mund të jenë: të 
fitojnë simpatinë e palëve konfliktuale, të rrisin mundësinë e ndikimit 
dhe marrëdhënieve të mira pas përfundimit të konfliktit me palët e 
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përfshira në konflikt, të ruajnë zonat e tyre të influencës dhe sigurisht 
të ofrojnë stabilitet në rajon dhe më gjerë. 
Kur flasim për ndërmjetësimin e shteteve duhet të specifikojmë se në 
të gjitha rastet e ndërhyrjeve shtetet përgjithësisht angazhojnë 
përfaqësuesit e tyre më të rëndësishëm në vendimmarrje. Mund të 
veçojmë figura si: Kissinger, Presidenti Carter, Lordi Carrington etj. 
Aftësia e personave të tillë për të ndërmjetësuar konfliktet 
ndërkombëtare varet nga (a) pozicioni që ata kanë brenda vendit të tyre, 
(b) hapësira që u është dhënë në formulimin e politikave dhe (c) 
burimet, kapacitetet dhe filozofitë e ndryshme politike të shteteve që 
përfaqësojnë (Bercovitch , J  1992: 12). 
 
RASTI I TURQISË 
Gjithmonë e më shumë shtetet po e konceptojnë ndërmjetësimin si 
‘pjesë të politikës së jashtme’ (Touval S. 2003: 91). Në këtë pikë të 

trajtesës vlen të ilustrojmë rastin e Turqisë dhe rolit të saj si 
ndërmjetësues. Turqia paraqet një nga rastet tipike të shtetit që e sheh 
të lidhur ngushtësisht ndërmjetesimin me politikën e saj të jashtme, e 
cila me një synim të qartë për të institucionalizuar këtë aktivitet, ka 
ndërmarrë hapa për ta konsideruar ndërmjetësimin ndërkombëtar si një 
"diplomaci të veçantë" (Dieckhoff, M 2014 ; 107).  Politika rajonale e 
Turqisë bazohet në sigurinë për të gjithë, dialogun politik të nivelit të 
lartë, integrimin ekonomik dhe ndërvarësinë, dhe bashkëjetesën 
multikulturore. Në funksion të këtij qëllimi ka implementuar principin 
e ‘zero probleme me fqinjët’ (Davutoglu  A. 2010,  MFA 2022b). 
Turqia është i vetmi vend që shërben si bashkëkryetar i Friends of 
Mediation Groups në OKB, OSBE, dhe që luan një rol të rëndësishëm  
në zgjidhjen e konflikteve dhe  ndërmjetësimin,  duke përcaktuar 
orientimin e politikës së jashtme drejt rezultateve dhe një politike 
realiste (MFA 2022c) Në përcaktimin që i bën Davutoğlu “Turqia 

përfaqëson një rast unik të një vendi që ka ushqyer partneritete të gjata 
me perëndimin dhe njëkohësisht ka lidhje të forta qytetërimore dhe 
kulturore me shumë vende të tjera të botës” (Aras B. 2012).  Ky 

pozicionim i jep një status të veçantë. Afërsia me vendet e  perëndimit 
dhe vendeve kryesisht të botës myslimane, përbën një avantazh të 
rëndësishëm që favorizon përfshirjen e Turqisë si palë ndërmjetësuese.  
Sipas të dhënave të Ministrisë së Jashtme të Turqisë për zgjidhjen e 
konflikteve dhe ndërmjetësimin (MFA 2022a), Turqia ka qënë e 

https://foreignpolicy.com/author/ahmet-davutoglu/


193 
 

pranishme me përpjekjet e saj për ndërmjetësimin e konflikteve në 
rajone tw ndryshme. Këtu përfshihen përpjekjet për të sjellë pajtimin e 
brendshëm në Irak, Liban dhe Kirgistan; dy procese të veçanta 
bashkëpunimi trepalësh të nisura me pjesëmarrjen e Serbisë dhe 
Kroacisë për të arritur paqen dhe stabilitetin e qëndrueshëm në Bosnje-
Hercegovinë; një mekanizëm bashkëpunimi trepalësh i nisur me 
Afganistanin dhe Pakistanin, i cili ka një rol të rëndësishëm në 
sigurimin e paqes dhe sigurisë në Afganistan, si dhe iniciativën "Zemra 
e Azisë - Procesi i Stambollit" e krijuar për të promovuar pronësinë 
rajonale; përpjekjet për zgjidhjen paqësore përmes dialogut të çështjes 
së programit bërthamor të Iranit; mbështetje për procesin e paqes në 
Filipinet e Jugut dhe hapat për të lehtësuar dialogun midis Ukrainës dhe 
Federatës Ruse. 
Në të gjitha situatat e përfshira Turqia karakterizohet nga një pozicion 
neutral lehtësisht të pranueshëm nga palët konfliktuale dhe 
përgjithësisht ka përdorur strategjinë e lehtësimit të komunikimit. Vlen 
të theksojmë se neutraliteti është i lidhur ngushtësisht me besimin që 
palët konfliktuale kanë te shteti ndërmjetësues, në këtë rast Turqisë. 
Kur bëhet fjalë për të vepruar si ndërmjetëse në Lindjen e Mesme, 
Turqia ka shumë burime dhe potencial real. Sigurisht, afërsia në 
aspektin e kulturës dhe vendndodhjes është vendimtare. Më shumë se 
çdo komb tjetër, Turqia i njeh dhe i kupton shoqëritë e rajonit, duke 
përfshirë mentalitetet, mënyrat e të menduarit dhe modelet e sjelljes së 
tyre. Politikanët kryesorë turq njohin drejtpërdrejt shumë politikanë të 
Lindjes së Mesme (si nga qeveria ashtu edhe nga opozita); kjo është 
veçanërisht e rëndësishme në kontekstin e çështjes së ndërmjetësimit 
dhe ka qenë një përfitim i madh në diskutimet me të dyja palët në 
konfliktet dhe tensionet që shpërthyen në 2011. (Szymański A. 2011; 

80).  
Së fundmi janë përpjekjet e saj për të ndërmjetësuar luftën Rusi-
Ukrainë.. Turqia është një vend anëtar i Natos që furnizon me armë  
Ukrainën, por ndërkohë nuk i është bashkuar sanksioneve të perëndimit 
ndaj Rusisë. Krahas pozicionimit gjeografik, kufijtë detarë që e lidhin 
si me Ukrainën ashtu edhe me Rusinë, Turqia është partneri më i madh 
tregtar i Rusisë në rajonin e Lindjes së Mesme dhe Afrikës së Veriut. 
Ka konkurruar dhe bashkëpunuar me Rusinë përmes zonave të 
konfliktit në Siri, Libi dhe Nagorno-Karabakh në vitet e fundit. Ky lloj 
pozicionimi bashkangjitur me qëllimet e politikës së jashtme turke në 
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funksion të zgjidhjes së konflikteve ,e bën Turqinë të jetë 
ndërmjetësuesi ideal në këtë konflikt. 
Vlen të nënvizojmë se, ‘ndërmjetësimi funksionon mirë për interesat e 

Turqisë. Ajo ngre profilin e saj në arenën ndërkombëtare, e bën Turqinë 
një nga pikat kryesore diplomatike në këtë krizë dhe shtyn të bëjë disa 
nga zgjedhjet sfiduese që mund t'i duhet të bëjë përfundimisht’ (Dalay 

G 2022). Ose referuar analizës në the Guardian (2022), ndërmjetësimi  
i ka shërbyer Turqisë për ‘rritjen e staturës së dipllomacisë’. Përcaktimi 

i ndërmjetësimit si pjesë e politikës së jashtme, në shumë raste 
karakterizohet nga histori suksesi jo vetëm për shtetin ndërmjetësues, 
por edhe për paqen dhe stabilitetin e rajonit dhe botës në përgjithësi. 
Në këtë kontekst theksojme se, nënshkrimi në Stamboll i marrëveshjes 
për eksportin e grurit në korrik 2022, e negociuar nga Turqia nën 
monitorimin e Kombeve të Bashkuara, është marrëveshja e parë e 
sukseshme që arrin Turqia që nga fillimi i konfliktit Rusi-Ukrainë duke 
u konsideruar një fitore historike dhe humanitare që padyshim ndikon 
në forcimin dhe rritjen e besimit te roli ndërmjetësues i Turqisë, që 
sikurse e përcakton presidenti i Turëisë Erdogan (Global News 2022); 
“sido që të zhvillohen luftimet ne terren, lufta përfundimisht do të 
përfundojë në tryezën negociuese”. Një deklaratë e tillë reflekton 

besimin dhe vendosmërinë e shtetit turk si ndërmjetësues, që në 
situatën kur lufta ‘po ndryshon në mënyrë thelbësore gjeopolitikën dhe 

balancën e fuqisë në rajonin e Detit të Zi, Turqia mbetet një fuqi 
dominante e saj’ (Dalay G. 2022). 
 
PËRFUNDIME 
Ndërmjetësimi si një nga metodat politike më të preferuara në zgjidhjen 
e konflikteve si nga palët konfliktuale, ashtu edhe nga aktorët 
ndërmjetësues rezulton të jetë një proces kompleks dhe mbi të gjitha 
delikat. Kjo për faktin se palët e treta do duhet që paralelisht të mund 
t’i japin fund luftimeve dhe gjithashtu të mund të arrijnë një 

marrëveshjeje paqeje të cilën palët në konflikt nuk mund ta realizojnë 
në mungesë të ndërmjetësuesit. Për shkak të karakteristikave që duhet 
të mbart ky proces të tilla si: mospërdorimi i forcës, liria që palët 
konfliktuale kanë për të vendosur mbi rrjedhën e bisedimeve me 
ndërmjetësim, besimi që kanë te ndërmjetësuesi, paanshmëria  dhe 
aftësia bindëse e ndërmjetësuesit janë vendimtare për suksesin e 
ndërmjetësimit. Kjo marrëdhënie që krijohet sigurisht që mbart kosto, 
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përfshin strategji të caktuara dhe padyshim edhe interesa. Analizimi në 
mënyrë specifike i shteteve si ndërmjetësues dhe i qasjes teorike që e 
konsideron ndërmjetësimin jo thjesht të ndikuar nga politika, por si 
pjesë integrale të politikës së jashtme evidenton se shtetet si aktorë 
racionalë i bazojnë veprimet në kalkulime strategjike. Nga analizimi i 
rastit të Turqisë  evidentohet se,  pavarësisht rolit tejet aktiv dhe 
përpjekjeve të saj për t’u përfshirë në zgjidhjen e konflikteve duke i 
mëshuar strategjisë dhe rolit të ndërmjetësimit në politikën e jashtme, 
Turqia karakterizohet nga një politikë realiste e bazuar në analizën e 
kosto – përfitimeve. Konsiderimi i ndërmjetësimit si  ‘instrument 

politik, pjesë të politikës së jashtme’, ashtu sikundër të gjithë 

instrumentat e tjerë politik që shtetet kanë në dispozicion, vë në një 
plan më prioritar përmbushjen e interesave të shteteve, krahas 
qëllimeve humanitare që karakterizojnë veprimet e tyre në funksion të 
zgjidhjes së konflikteve.  
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Përmbledhje: Në literaturën e botuar nga autorë të ndryshëm nga Britania e 
Madhe ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët e vizituan apo e studiuan 
Shqipërinë në periudhën e viteve 1920-1939, janë të shumtë mendimet që 
nxitin perceptime të ndryshme rreth personalitetit dhe mënyrës se si Ahmet 
Zogu ia doli të qëndronte në krye të shtetit shqiptar. Në pjesën më të madhe 
të rasteve, figura e tij personifikon historinë e kësaj periudhe të Shqipërisë. 
Duket sikur shkrimet biografike dhe kritikat për qeverisjen e tij, mbizotërojnë 
faqet e librave, artikujt e gazetave dhe dokumentacionin zyrtar në atë pikë sa 
figurat e tjera, qoftë dhe jo më pak të shquara se ai, përmenden kalimthi. 
Fotot e Ahmet Zogut dhe të familjes mbretërore u mbivendosen fotografive të 
personazheve të tjerë të politikës shqiptare. Artikujt e gazetave të botuara në 
Amerikë dhe Britani i referohen vendit tonë në atë periudhë si “Shqipëria e 

Mbretit Zog”. Me një fjalë Ahmet Zogu mori përsipër të bënte një pjesë jo të 

vogël të historisë shqiptare dhe la gjurmë të çuditshme në të, studimi i të 
cilave bëhet herë pas here shkak mospajtimesh dhe mendimesh që varen 
shumë nga njohja apo qëndrimi personal i vetë autorëve. Punimi synon të 
nxjerrë në pah këto këndvështrime, fokusi i të cilave shpjegon kontekstin e 
cilësisë së qeverisjes së kësaj figure politike.  
 
Fjalë kyçe: studiues, udhëtarë britanikë/amerikanë, qeverisje, mbretëri 
shqiptare. 

 
THE OPINION OF BRITISH AND AMERICAN AUTHORS 

REGARDIN KING ZOG GOVERNANCE 
 
Abstract: In the published works of various British and American travelers 
and historians, who visited or wrote about Albania in the ‘20s and ‘30s of the 

last century, there are various perceptions of the personality and the way 
Ahmet Zog managed his political career. In most cases, his image personifies 
the country’s history of the period. Biographic writings, royal family photos, 

and critical reviews on his governing attitude cover book pages, newspaper 
articles, and official documentation to the point that other significant national 
characters are left in shadow and the country is referred to as “King Zog’s 
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Albania”. Ahmet Zog, in fact, endeavored to write a significant part of 

Albanian history. The article tries to outline the study of the outlandish traces 
he left in it, depending on the attitude of the writers who tried to display his 
image in the political, social, economic, and international context in which 
King Zog exercised his power. The paper aims to highlight such perspectives, 
whose focus defines the contextual quality of the governing skills of this 
political figure. 
 
Key words: British/ American travelers, government, Albanian kingdom.  
 
HYRJE 

“Shumë mbretër, ashtu si dhe malet,  
mund të vlerësohen më mirë nëse 

këqyren nga larg.  
Si miqtë ashtu edhe kundërshtarët e tij  

Mund të japin vlerësime më objektive  
pas një gjysëm shekulli.” 
Edvin Xhaks (1995, 441) 

 
Në periudhën e viteve 1920 dhe 1930, Shqipëria sapo kishte kapërcyer 
pragun e të qenit një shprehje gjeografike, me domethënie thuajse 
minimale në qenësinë e saj si një shtet-komb. Edhe pse, në dekadën e 
dytë të pavarësisë, stabiliteti politik dhe shoqëror ishte ende në hapat e 
veta të para, diplomacia botërore filloi të dëgjonte zërin e këtij shteti. 
Britania e madhe dërgoi përfaqësuesin e saj të parë në vitin 1922, i cili 
u pasua dy muaj me vonë nga përfaqësuesi i diplomacisë shqiptare në 
selinë e tij në Londër. Departamenti Amerikan i Shtetit, nuk vonoi dhe 
në dhjetor të po atij viti Ministri i pare Amerikan filloi punë si 
përfaqësuesi i qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në 
Shqipëri. Që prej atij viti, Shqipëria krijoi lidhje jo të parëndësishme 
me të dy shtete.  
Duke qenë se shteti shqiptar ishte i dobët në thuajse të gjitha aspektet 
e jetës, ekonomisë, arsimit, dhe shërbimit shëndetësor, atij i nevojitej 
ndihmesa e një shteti tjetër. Kjo kërkesë iu drejtua më së shumti 
Britanisë së madhe. Shumë herë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të 
tërthortë, kjo kërkesë u refuzua, megjithatë kjo mund të quhet një 
periudhë në të cilën numri i britanikëve apo amerikanëve që e kanë 
prekur realitetin shqiptar nuk ka qenë i vogël. Madje numri i atyre që 
kanë dashur të analizojnë aspektet të ndryshme të zhvillimit të saj 
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politik ka qënë i konsiderueshëm. Marrëdhëniet e para diplomatike dhe 
konsullore, u ndoqën nga përpjektjet për të reformuar xhandarmërinë 
shqiptare sipas modelit britanik, nga përpjekje për të krijuar lidhje të 
qëndrueshme ekonomike me shoqëri koncesionare për nxjerrjen e 
naftës, si dhe me kontributin e fondacioneve humanitare (kryesisht ne 
fushën e arsimit). Këto sollën jo pak vëmendje të britanikëve dhe 
amerikanëve në Shqipëri dhe, si rrjedhim, edhe mjaft shkrime për këtë 
vend të vogël, ndërmarrjet modeste të të cilit për të krijuar njz shteg 
drejt perëndimit tërhiqnin jo pak vëmendje.  
Në literaturën e botuar nga autorë të ndryshëm nga Britania e Madhe 
ose Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët e vizituan apo e studiuan 
Shqipërinë në periudhën e viteve 1920-1939, janë të shumtë mendimet 
që nxitin perceptime të ndryshme rreth personalitetit dhe mënyrës se si 
Ahmet Zogu ia doli të qëndronte në krye të shtetit shqiptar. Në pjesën 
më të madhe të rasteve, figura e tij personifikon historinë e kësaj 
periudhe të Shqipërisë. Duket sikur shkrimet biografike dhe kritikat për 
qeverisjen e tij, mbizotërojnë faqet e librave, artikujt e gazetave dhe 
dokumentacionin zyrtar në atë pikë sa figurat e tjera, qoftë dhe jo më 
pak të shquara se ai, përmenden kalimthi. Fotot e Ahmet Zogut dhe të 
familjes mbretërore u mbivendosen fotografive të personazheve të tjerë 
të politikës shqiptare. Artikujt e gazetave të botuara në Amerikë dhe 
Britani i referohen vendit tonë në atë periudhë si “Shqipëria e Mbretit 
Zog”. Me një fjalë Ahmet Zogu mori përsipër të bënte një pjesë jo të 

vogël të historisë shqiptare dhe la gjurmë të çuditshme në të, studimi i 
të cilave bëhet herë pas here shkak mospajtimesh dhe mendimesh që 
varen shumë nga njohja apo qëndrimi personal i vetë autorëve.  
 
Cilësime rreth figurës së Ahmet Zogut 
Figura e tij personifikon një konglomerat cilësish ku herë spikatin 
sqima, nuhatja dhe dinakëria e tij politike dhe, herë të tjera, paaftësia 
për të dalë nga rrethi i ngushtë i mentaliteteve të vjetra dhe politikave 
orientale. Në hyrje të librit të tij biografik “Mbret Zog i Shqipërisë: 

Mbreti musliman i vetëshpallur në Evropë”, Xheizn Toms (Jason 

Tomes) (2003) shkruan: “Bashkëkohësit nuk mund ta përcaktonin qartë 

mendimin që kishin për të. Epitetet që përdorën për të janë të shumtë 
dhe mjaft të ndryshëm: “mbreti i fundit i romancave”, “kusar tiran”, 

“gangster i urryer”, “monark piktoresk”, “Napoleoni i kohëve të 

sotme”, “lakeu i Musolinit”, “ndoshta patrioti më i mprehtë nga të 
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gjithë”, “sundimtar lindor i dobët dhe shtatvogël”, “lexues i Shekspirit 

dhe një luftëtar i zoti”, (…) “një produkt tipik ballkanik” (…)” (v). Ata 
që e njohën drejtpërdrejt, qoftë diplomatë, vizitorë apo gazetarë e 
përshkruajnë të zhytur në një re tymi të vazhdueshme që i shtonte 
mjegull atmosferës së zymtë të zyrës së tij. Zyra ishte një ekspozitë 
mobiljesh dhe tapetesh orientale dhe nëpër muret e saj apo në tryezën 
e punës ekspozoheshin me krenari pjesë të një arsenali armësh si trofe 
të një kaluare jo të qetë dhe një ardhmeje po aq të pasigurt të Shqipërisë. 
Prapa tij qëndron shpesh varur portreti i Nënës Mbretëreshë, prania e 
së cilës reflektohet jo rrallë në konceptin që Mbreti kishte për aftësitë 
organizative të një femre tipike shqiptare. Vetë Mbreti shfaqet 
gjithmonë serioz, me veshje të dizenjuara kujdesshëm dhe mjaft të 
kushtueshme (me përjashtim të rasteve kur uniforma e tij të bardhë i 
linte shumë për të dëshiruar syrit të një perëndimori). Pavarësisht 
seriozitetit solemn dhe të qenit “i pashëm, i sjellshëm, i kujdesshëm 
dhe i paskrupullt”, Ahmet Zogu përshkruhet shpesh si “një duhanxhi të 

cilit i pëlqenin muzika dhe filmat klasikë perëndimorë” (Caventish, 
2008). Një vit para se të shpallej mbret ai dha një intervistë për 
gazetaren e The New York Times-it, An O’Hare Mekormik (Ann 

O’Hare Macormic). Në shkrimin e saj ndihet ndjeshëm admirimi për 

figurën dhe aftësitë drejtuese që Ahmet Zogu kishte mundur t’i 

shpaloste deri atëherë në Shqipëri. Gazetarja shkruan: “Ai është një 

Shkëlqesi, një djalë i ri, por serioz, që flet me zë të ulët dhe në një 
mënyrë modeste. Asnjë person që e takon nuk mendon se ai është nga 
ata luftëtarë që kanë luftuar që në moshën 18-vjeçare; një diktator i 
hekurt, i rregullt dhe progresist, burrë shteti që “ka tërhequr një 

kontinent për veshi” dhe që ka zhndërruar vendin e tij pothuaj në 

qendrën e gravitetit për Evropën” (The New York Times, March 20, 
1927).  
Nisur nga sa këndvështirmi i gazetares Mekormik, duket qartë se 
studiuesit e huaj të historisë shqiptare, dhe sidomos biografët e Ahmet 
Zogut, e kanë kapur figurën e tij në një dimension më të gjerë, në atë 
të kontekstit të kohës dhe rrethanave në të cilat ai u rrit, dhe në të cilat 
iu desh të formonte karakterin e tij. Të gjithë bien dakord në faktin që 
dobësitë në reformat politike ishin pasojë e edukimit të tij të cunguar. 
Vitet që kaloi në aktivitet të plotë në politikën shqiptare pavarësisht 
moshës së re nuk e kompesuan dot boshllëkun që krijuan tek ai 
studimet e lëna përgjysëm në Stamboll. Liceu Perandorak i Galata 
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Sarajit ishte një nga shkollat shtetërore më prestigjoze në Turqi. Aty 
kishin ndjekur studimet me pagesë shumë prej politikanëve, 
diplomatëve, shkrimtarëve të njohur turq. Sipas Toms, ai ia doli shumë 
mirë në një pjesë të mirë të lëndëve gjatë kohës që studioi aty, sidomos 
në lëndët që kishin të bënin me karrierën ushtarake. Qëndrimi në Turqi 
gjatë revolucionit të xhonturqve e pajisi me këndvështrime moderniste 
në lidhje me botën myslimane, pikëpamje të cilat ai i përdori në 
hartimin e Kodit Civil shqiptar gjatë mbretërimit të tij. Megjithatë 
Ahmet Zogu nuk mundi ta rrokë të plotë morinë e kësaj bote njohurish 
dhe përvojash. Ai vendosi të kthehej në Shqipëri për t’u vënë në krye 

të revoltës që fiset veriore të Shqipërisë po bënin kundër sundimit turk 
në vend. Largimi i tij nga bota e qytetëruar e la të cunguar botëkuptimin 
e tij rreth politikanit modern, botëkuptim i cili nuk shkoi përtej ideve 
glorifikuese me të cilat ai kishte rrethuar imazhin e Napoleon 
Bonapardit apo imazhit të Sulltanit në oborrin e Abdul Hamid II.  
Ai nuk e njohu në kohën e duhur diplomacinë e politikës evropiane dhe 
as nuk mundi ta kuptonte tërësinë e interesave që e karakterizonin; kur 
e bëri këtë ishte tashmë shumë vonë. Zogu e kuptoi që shpëtimi i 
Shqipërisë, si një vend ballkanik duhej të ishte i lidhur me mbrojtjen e 
një fuqie evropiane. A nuk i mbështeste Franca interesat jugosllave dhe 
Anglia ato greke? Fatkeqësisht në rastin e Shqipërisë, shtetet evropiane 
nuk dëshironin ta përfshinin veten në mënyrë të drejtpërdrejtë, sepse 
kjo i kompromentonte po aq drejpërdrejt interesat e tyre me ato të një 
vendi tjetër ballkanik dhe fuqinë që e mbështeste respektivisht këtë të 
fundit. Ky ishte një çmim që Shqipëria e kishte paguar shpesh, por që 
e shndërroi Ahmet Zogun në një drejtues shteti që duhej të kujdesej 
njëkohësisht që interesat e përtej kufijve të mos ndikonin në interesat, 
ekonominë dhe qetësinë publike brenda kufijve. Pra, përveç shumë 
çështjeve problematike që ai i sheshoi -apo mendoi se i sheshoi- midis 
shtresave shoqërore, përkatësive fetare dhe hapësirave gjeografike, 
Mbreti duhej të kujdesej që format sado të vogla të pakënaqësive në 
vend të mos mbështeteshin nga ndonjë ndikim i jashtëm që do t’u jepte 

atyre përmasa edhe më të mëdha se ç’duhej. Me fjalët e Xhozef Rousek 
(Joseph Rouseck): “Në këtë realitet të çuditshëm Zogu I kreu detyrën 
që fati i kishte ngarkuar të bënte, me zell, qytetari dhe qetësi - të 
kombinuara me dozën e duhur të paskruptullsisë. Cilësitë e tij 
personale e ndihmuan të qëndronte i papërkulur në një mbretëri ku fiton 
ai që ka këmbëzën të armës më të shpejtë” (Roucek, 1939, 96).  
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Që regjimi i Ahmet Zogut ishte “një përzjerje interesash mes një 

kryetari fisi, një banditi luftëtar, një pashai otoman dhe një despoti të 
moderuar” (360) këtë e pranon edhe Xhozef Rothsçaild (Joseph 
Rothschild). Në librin e tij “Evropa Lindore Qëndrore mes dy Luftrave 

Botërore”, ai analizon mënyrën e çuditshme të qeverisjes së Ahmet 

Zogut dhe arrin në përfundimin se vetë personaliteti i ashpër i këtij të 
fundit e zhndërronte në një autoritarist në politikën e brendshme, por e 
bënte të kujdesshëm dhe pragmatik në pozitën e lëkundur të interesave 
ndërkombëtare të kohës. “Në analizë të fundit”, shkruan Rothsçaild, “të 

kesh arritur në vetëm dhjetë vjet konsolidimin e shtetit të ri shqiptar 
përballë ndikimeve të regjinalizmit dhe tribalizmit, përballë traditës së 
rebelimit dhe banditizmit, përballë gërryerjeve të varfërisë dhe 
analfabetizmit masiv (…) ishte një arritje politike për t’u lavdëruar.” 

(Rothschild, 2004, 360)  
E gjykuar thjesht në një realitet shqiptar, sipas Edvin Xhaks (Edwin 
Jacques), qeverisja e Mbretit Zog kishte të metat e saj, por këto 
gjykohen si mjete me të cilat ai menaxhonte një realitet të vështirë 
shqiptar. Ai e kufizoi mbajtjen e armëve për një pjesë të mirë të fiseve 
“duke bërë kujdes që nga ky rregull të përjashtoheshin burrat e fisit të 
tij dhe të disa fiseve nga besnikëria e të cilëve ai varej drejtperdrejt.” 

Kryetarët e fiseve që bashkëpunuan me të u shpërblyen me ndere dhe 
para (të cilat studiuesi Bernd Fisher i quajti “paratë e paqes” duke qenë 

se me to iu desh të mbante shtruar shpirtin e tyre rebel QSA, 2011, 25). 
Kjo ishte një lëvizje që kufizonte në të njëjtën kohë si gjakmarrjen 
ashtu edhe kusarinë, dy fenomene të cilat vetë Mbreti i shpalli të 
jashtëligjshme. Ai ia doli të bindte pjesën më të mirë të shqiptarëve të 
zakonshëm se nëse nuk kishte lidhje me politikën, vrasja e dikujt do të 
konsiderohej krim.  Kjo e ndihmonte edhe të krijonte bazat e një shteti 
duke zvogëluar përçarjen fisnore dhe duke rritur ndërgjegjësimin 
kombëtar. “Pavarësisht nga kritikat e ashpra dhe opozita e hapur, 

gjakderdhje të mëdha nuk pati kurrë,” përfundon autori. “Ai hodhi 

themelet e ingranazhit qeveritar, arsimit, shenjat e qytetërimit larg 
prapambetjes së theksuar, transportin dhe madje përdorimin e 
avionëve” (Jacques, 1995, 442). Rendi që ai vendosi në vend dhe 
reformat për çarmatimin e popullsisë ulën nivelin e gjakmarrjes dhe i 
hapën rrugë përdorimit të ligjit të shtetit edhe në zona të largëta ku 
përfaqësuesi i shtetit shqiptar e kishte të vështirë t’u bënte të ditur të 
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gjithëve se ishin shtetas të një kombi dhe i bindeshin rregullit të një 
qeverie qëndrore.   
Në këto vise koncepti i kombësisë nuk i kalonte caqet e fisit dhe të 
bajrakut dhe ligji i vetëm të cilit i bindeshin ishte Kanuni. Qeveritë e 
Tiranës, edhe ato më të hershmet, i kishin konsideruar këto vise një 
ishull malesh ku vigjilonte ashpër gjakmarrja dhe ku çdo përjekje për 
nënshtrim nga ana e tyre do të zbehej dhe shpejt do të zhdukej nën 
presionin që ligji i pashkruar ushtronte mbi atë të shkruarin. Mbreti Zog 
(qoftë edhe gjatë periudhës kur Ahmet Zogu ishte president) u përpoq 
t’i bënte krerët e palëkundur të malësisë shqiptare t’i jepnin besën atij 

dhe qeverisë së tij në Tiranë në shumë mënyra. Në të gjitha shkrimet e 
kohës përmendet fakti që ai kishte përdorur metodën e vjetër të turqve 
për t’i nënshtruar butësisht bajraktarët e pabindur të veriut. Ata merrnin 

gjysmën e rrogës së një oficeri në rezervë dhe djemtë apo nipërit e tyre 
kishin të drejtë të merrnin bursa studimi për jashtë shtetit për përgatitje 
ushtarake. Në rast se bajraktari vazhdonte të mos joshej nga këto ofiqe, 
atëherë Mbreti zgjodhi ose ta dyfishonte rrogën e tij ose t’i ofronte një 

gradë më të lartë në ushtri. Pasardhësit e tij vërtet mund të 
shkolloheshin jashtë vendit, por kur ktheheshin në Shqipëri, qeveria 
kujdesej që ata ta ofronin shërbimin e tyre të kualifikuar nëpër “krahina 

të humbura, në vende “të sigurta” (Hasluck, 2005, 140). Në këtë 
mënyrë ata mbaheshin të izoluar nga ndjenjat kryengritëse që i kishin 
karakterizuar parardhësit e tyre.  
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Margaret Heslak (Margaret Hasluck), udhëtare që qëndroi në Shqipëri 
për trembëdhjetë vjet, vuri re që 
kishte edhe një mënyrë tjetër disi 
më dinake me të cilën qeveria e 
Tiranës përpiqej ta barazpeshonte 
pushtetin e pakufizuar të disa prej 
krerëve të fuqishëm në veri. 
Mbreti zgjodhi t’u ofronte favore 

të konsiderueshme një numri 
burrash që në të kaluarën kishin 
dhënë prova besnikërie ndaj 
rregjimit të ri dhe “ishin tepër “të 

fortë” ushtarakisht për të luftuar 

ndikimin e bajraktarëve 
kryeneçë” (Po aty, 141). Në këtë 
mënyrë këta të fundit u përdorën 
si gur kundërpeshe për të kaluar 
një pjesë të pushtetit të 
bajraktarëve te këta funksionarë të 
qeverisë që ruanin statusin e 
nënpunësit të saj.  Edhe pse këto 
mjete ironizohen në pjesën më të 
madhe të studimeve historike apo 
materialet e biografive, autorët 
ndajnë mendimin se për sa kohë 
që kjo i dha mundësinë shtetit të 
përqëndronte vëmendjen në 
hartimin e strategjive të zhvillimit 
të vendit si një i tërë, ky mjet 
informal qeverisjeje dha rezultatet 
e duhura. Duhet kuptuar se kjo 
strategji ishte një ndër arsyet që 
Ahmet Zogu e pëmendte shpesh 
nëpër intervistat e dhëna, për të 
justifikuar kalimin e formës 
qeverisëse në Monarki. Malësorët 
i kishin dhënë besën atij si një 
individ dhe jo qeverisë në 

Kur fiton besimin e shqiptarëve, ti fillon e 

ndërgjegjësohesh që në fakt në Shqipëri ka të 

paktën tre Mbretër Zog. I pari është Mbreti 

zyrtar, portreti i të cilit varet edhe në dyqanet më 

të humbura (…) dhe për të cilin zëdhënësit thonë 

se është shpëtimtari i kombit dhe se është një 

monark me të drejta hyjnore. Asnjë xhandar nuk 

mund të emërohet, asnjë mësues nuk mund të 

pushohet pa dijeninë e tij. (…) Pak më vonë 

mëson se portretet e kudogjendshëm nuk janë 

provë bindëse e popullaritetit që gëzon 

Monarkia, sepse tregëtarët që nuk kanë një të 

tillë gjobiten me 50 franga. Dhe ti fillon e sheh 

se ky monark i respektuar nga të gjithë thuajse 

nuk del fare nga Pallati i tij (…) për të marrë 

mirënjohjen e shtetasve të tij. Pikërisht këtu fillon 

të njohësh Mbretin e dytë Zog, një udhëheqës të 

lindur, një gjeni, por që s’ka pasur asnjëherë fat 

me miqtë që e rrethonin.(…) Dikush të 

përshpërit se Abdurrahman Mati ka mbledhur 

një dorë të paskrupullt rreth vetes, që ka zënë 

vendet më kyçe në qeveri dhe e ka izoluar 

Mbretin nga nënshtetasit e tij. Ata janë gati 

edhe të provokojnë revolta për ta mbajtur atë 

brenda dyerve të Pallatit dhe për të mos lëshuar 

pe në pushtetin e tyre. Në këtë pikë – megjithëse 

kjo kërkon shumë besim- ty mund të të 

prezantojnë Mbretin e tretë (…) që nuk 

kujdeset fare për shtetasit e tij. Një mërgimtar i 

dëbuar të pëshpërit se Mbretin e ushqen ambicia 

dhe kopracia. Ai dhe Oborri i tij i kushtojnë 

Shqipërisë një million franga ari dhe (…) ai vetë 

ka një pasuri prej katër million frangash ari nga 

“mirësitë” e italjanëve. (…) “A e di se ç’do t’i 

kishin bërë Zogut kryengritësit e Fierit po të 

kishin fituar?” më pyeti me zë të mbytur një prej 

kritikëve të mësipërm (…). “Ta them unë. Ata 

do t’i kishin kërkuar t’u merrte kokën e të 

logjikonte me mentë e tyre.”          

Ronald Mathjus  (1937, 188-190)  
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konceptin modern të një institucioni që vazhdon të jetë në shërbim të 
shtetasve të vet, pavarësisht anëtarëve të kabinetit të ministrave dhe 
përfaqësuesve të administratës. Me një fjalë, sipas tij, nëse Ahmet Zogu 
largohej nga qeveria, malësorët shkëpusnin çdo lidhje bese me qeverinë 
e Tiranës dhe përfaqësuesit e saj(Swire, 2005, 409). Në këtë 
këndvështrim Mbreti Zog vlerësohet për aftësinë që pati në njohjen e 
thellë të realitetit shqiptar dhe në njehsimin e kombit dhe shtetasve 
shqiptarë nën një rregull dhe ligj të përbashkët. “Mbreti Zog,” shkruan 

Toms, “e përdori dhunën, por nuk e ngriti atë në piedestal dhe as nuk e 
reklamoi politikën e tij mbi bazë dhune. Mbretëria e tij qëndronte veç 
shumë shteteve autoritariane në Evropën lindore në faktin që ushtria 
nuk luajti rol të rëndësishëm politik në mbajtjen e shtetit më këmbë, 
por arsyeja ishte që ushtria ishte më e dobëta e të gjitha organeve të 
tjera qeverisjeje” (Tomes, 2003, 147). Rezultati më i pritshëm i kësaj 
strategjie ishte, sipas të njëjtit autor, që Mbreti Zog ia doli ta mbante 
fronin për një kohë aq të gjatë. Kjo nuk erdhi nga “mbështetja 

popullore, as edhe nga frika, por kryesisht nga apatia dhe ndjenja e 
fatalizmit që mbretëronte në popull. Ata pak, që shpresonin se politika 
do të sillte diçka të mirë, e dëshironin këtë vetëm për veten e tyre dhe 
menduan se në këtë drejtim do të ishte më mirë të bashkëvepronin me 
Zogun sesa ta kundërshtonin atë. Të tjerët që ishin shumica dhe që 
kishin hequr dorë nga shpresat e duronin Mbretin sepse e dinin që 
kushdo tjetër në vend të tij nuk do të ishte më i mirë se ai” (Po aty, 
187). 
Në vitin 1935 Sër Eduard Boil (Sir Edward Boyle), shkruante në 
cilësinë e Kryetarit të Komitetit Ballkanik në Londër: “Nuk mund të 

shprehem për zhvillimet materiale, për ato të prekshmet; ndryshimet në 
rrugë, ura, xhandarmëri, toka që u vu në përdorim (…). Qëllimi im 

është të theksoj unitetin shpirtëror mbi arritjet materiale (…)” (Pearson 
2004, 391). Në strategjinë politike që përzgjodhi, Zogu iu kundërvu 
parimit të parlamentarizmit modern, të cilin Fuqitë e Mëdha e aspironin 
për Shqipërinë; ky ishte një sistem që nuk i përshtatej gjendjes 
primitive në të cilën ndodhej politika shqiptare dhe sidomos asaj që ajo 
ende mbartte të trashëguar ndër bejlerët myslimanë dhe kryeparët e 
fiseve të veriut (Fischer, 1999).   Administrata e Zogut ia doli deri në 
një farë mase të unifikonte shtetin shqiptar dhe t’i mbante kufijtë 

shqiptarë larg pikësynimeve gjithpërfshirëse të fqinjëve të saj (Vickers, 
2001, 136). Ahmet Zogu aspiroi të mbretëronte në formën e një 
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monarkie të qytetëruar, perëndimore dhe të pavarur, megjithatë nuk ia 
doli të largonte dritshkurtësinë dhe egoizmin që karakterizonte 
politikën shqiptare prej vitesh.  
 
Mendime përmbyllëse 
Reformat e karakterit politik, ekonomik, bujqësor, arsimor dhe 
shoqëror që Mbreti Zog ndërmori ishin mjaft ambicioze, por vënia e 
tyre në jetë kërkonte një hamonizim më të plotë me mentalitetin e 
popullit shqiptar. Nevoja për t’i vënë ato shpejt në jetë e detyroi 

administratën e Mbretit të përdorte modele perëndimore në hartimin e 
ligjeve dhe programeve të reja. Teorikisht këto do të ishin modele 
shumë të mira duke qenë se kishin funksionuar për breza të tërë nëpër 
shtete tashmë të zhvilluara perëndimore. Megjithatë zbatimi i tyre në 
Shqipëri u përball me një botëkuptim që ende qëndronte i lidhur me ide 
dhe qëndrime të pandryshuara prej shekujsh. Era e ndryshimeve ishte 
ende e dobët për t’i lëkundur këto parime të ngulitura thellë (Fischer, 
2004, 188). Reformat kërkonin njerëz të aftë dhe këta ishin shumë të 
paktë në Shqipërinë e viteve 1930. Madje dhe ata që vërtet mund t’i 

sillnin shtetit shqiptar qoftë edhe një grimë njohurish falë shkollimit 
dhe aftësive që kishin fituar jashtë shtetit nuk u përshtatën dot me 
burokracinë që kokëfortësisht ruante pozita të forta në vend. Ahmet 
Zogu nuk diti sesi t’i jepte shtysë mendimit të ri në Shqipëri dhe shpejt 

e gjeti veten në krye të një rrethi vicioz drejtuesish të paaftë, pa të cilët 
e kishte të vështirë të qeveriste. Nëse anëtarët e kabinetit dhe 
rrjedhimisht punonjësit e administratës do të kishin marrë përsipër 
përgjegjësitë përkatëse falë aftësive profesionale (që në fakt në 
Shqipëri nuk mungonin gjatë gjithë qeverisjes së Mbretit Zog), Zogu 
ndoshta do të kishte pasur këshilltarët e duhur për të kuptuar drejtimin 
e përshtatshëm nga duhet të ecnin reformat ekonomike në Shqipëri. Kjo 
do ta kishte bërë më të prekshëm problemin e fshatarësisë që në atë 
periudhë mbartte peshën kryesore të zhvillimit të ekonomisë shqiptare.  
Për më tepër kjo ndoshta do ta kishte zvogëluar edhe sferën e ndikimit 
ekonomik italjan brenda Shqipërisë. Xh. Swire, V. Robinson, N. 
Hezeltain, Xh.Toms dhe B. Fisher ndajnë të njëjtin mendim se varësia 
ekonomike ndaj Italisë nuk kishte qenë qëllimi kryesor i politikave të 
Mbretit Zog. Ajo erdhi si pasojë e pamundësisë që një vend i vogël si 
Shqipëria me një ekonomi të brendshme të rrënuar prej shekujsh kishte 
për t’u mbështetur ekonomikisht nga njëra prej fuqive të mëdha. Lidhja 
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e Kombeve, si institucion, dhe shtetet e tjera evropiane e anashkaluan 
mbështetjen finaciare të Shqipërisë. Këtë e bënë për të mos shkaktuar 
turbullira të mëtejshme që, në Ballkan, kishin dhënë prova të forta 
paqëndrueshmërie. Këtë e arritën duke sakrifikuar zhvillimin e 
brendshëm ekonomik të saj për hir të interesave më gjithëpërfshirëse 
në Ballkan dhe në Evropë.  
Në mbyllje mund të thuhet se përshkrimet e mësipërme dhe 
këndvështrimet në të cilat ato u trajtuan e bëjnë edhe më të qartë 
vështirësinë që kishte në përgjithësi politika shqiptare për të ecur 
përpara. Të qenit dikush në të varej drejtpërdrejt nga sasia e tokave që 
trashëgoje, nga vendi ku kishe lindur dhe nga doza e konformizmit me 
të cilën i shoqëroje veprimet e tua publike. Fatkeqësisht këto u bënë 
shprehje e qartë e primitivizmit dhe vetkënaqësisë në rang politik. Kjo 
ishte kritika më e ashpër që administrimi i Mretit i Zog ka marrë nga 
studiuesit anglezë. Thuajse të gjithë përpiqen apo gjejnë arsye për të 
justifikuar centralizimin e shtetit dhe përdorimin e një forme të 
diktaturës së moderuar si një mjet për të ruajtur pozita të qëndrueshme 
në një vend ku lëkundjet politike kishin shkaktuar tërmete të fuqishme. 
“Zogu ishte një prej të paktëve politikanë shqiptarë që mendonte sipas 

modeleve shtetërore moderne”, shkroi Bernd Fisheri. Ishte ai që hodhi 

hapin e madh të kalimit në Monarki si formën më të sigurt për ruajtjen 
e shtetit të pavarur shqiptar. Momentet në të cilat monarkia e ndiente 
veten në rrezik, mbartnin në vend edhe ndjenjën e pasigurisë sepse 
cilado formë tjetër politike e drejtuar nga cilido fraksion politik, nuk do 
të mund të mbante gjatë të lidhur me njëri-tjetrin fragmentarizimet 
shqiptare. Këto të fundit kishin dhënë prova edhe më parë se dinin sesi 
të ngrinin krye kundër njëri –tjetrit; kjo shpejt kishte të ngjarë të 
përfundonte në një luftë civile. Paqëndrueshmëria e brendshme do të 
bëhej shkak për ndërhyrjen e jashtme, synimi kryesor i të cilës ishte 
politika proteksioniste mbi territore të caktuara në vend.  Nëse para 
Ahmet Zogut, ajo që i bashkonte shqiptarët kishte qenë thjesht një “lloj 

sedre kombëtare” si “e vetmja formë nacionalizmi në vend”, të paktën 

“ata që erdhën në pushtet pas tij, e gjetën vendin të përgatitur në rang 

kombëtar” (Fischer, 2004, 321). 
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Abstrakt: Polena është një nga vendbanimet më të hershme në zonën e 
Korçës, me gjurmë arkeologjike, tradita dhe zakone të hershme.  
Qëllimi i këtij punimi është që të identifikojë elementë të historisë, të kulturës, 
aspekteve ekonomike, fetare, gjuhës së folur, sjelljes brenda dhe jashtë 
komunitetit polenak, zakoneve e traditave si dhe elementëve të jetës së 
përditshme.  
Metodologjia e përdorur në këtë punim është kombimin i studimeve të 
mëparshme dhe të dhënave të shkruara dhe intervistave të terren të realizuara 
me banorët e zonës. Teknika e intervistimit në këtë studim shërben si mjet për 
identifikimin e elementëve që janë në qëllim të studimit.  
Përmes të dhënave të grumbulluara nga dokumentat paraprake, intervistat e 
kryera në mënyrë të drejtëpërdrejtë qartësohet se në historinë e Polenës ka 
një shumësi ngjarjesh për të cilat duhet të shkruhet dhe hulumtohet më tej, 
duke u nisur nga parimi që Polena paraqet një vendbanim të hershëm e të 
dëshmuar përmes gjetjeve arkeologjike në të dhe rreth saj. Polena nga ana 
tjetër paraqet një komunitetet me vlera kulturore, vlera të gjuhës, të traditës, 
të jetës në komunitet për të cilat pak ose aspak është shkruar në punime ose 
rreferime shkencore. Për të gjitha këto, ky punim kërkimor paraqet edhe një 
thirrje për institucionet e trashëgiminive kulturore, arkeologjike, vendore e 
qëndrore me qëllim identifikimin dhe dokumentimin e vlerave që mbart 
komuniteti polenak.  
 
Fjalë kyçe: historike, kulturore, përsiatje, Polena, tradita. 

 
HISTORICAL AND CULTURAL APPROACH  

OF POLENA VILLAGE 
 
Abstract: Polena is one of the earliest settlements in the Korça area, with 
archeological traces, traditions and early customs. 
The purpose of this paper is to identify the elements of history, culture, 
economic aspects, religion, spoken language, behavior inside and outside the 
Polena community, customs and traditions as well as elements of daily life. 
The methodology used in this paper is a combination of previous studies and 
written data and field interviews conducted with residents of the area. The 
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interviewing technique in this study serves as a tool to identify the elements 
that are the purpose of the study. 
Through the data collected through the preliminary documents, the interviews 
conducted directly clarify that in the history of Polena there are a number of 
events that need to be written and further researched, starting from the fact 
that Polena represents an early settlement, established through 
archaeological finds around it. Polena, on the other hand, represents a 
community with cultural and linguistic values, tradition, community life, 
which little or nothing has been written in scientific works or references. For 
all the above, this research paper is a call for cultural, archaeological, local 
and central heritage institutions in order to identify and document the values 
carried by the Polena community. 
 
Key words: historical, cultural, research, Polena, tradition. 
 
HYRJE 
Në Fjalorin Enciklopedik Shqiptar (Akademia e Shkencave e 
Shqipërisë, f. 2056), Polena përcaktohet si një nga fshatrat e Korçës, 
pjesë e ish-komunës së Voskop (sot, njësia administrative Voskop, 
Bashkia Korçë), e cila shtrihet në perëndim të qytetit të Korçës, 860-
900m lartësi mbi nivelin e detit. Polena kufizohet në lindje me 
Dvoranin dhe Qatromin, në perëndim me Lavdarin, në veri me 
Zaradishtin dhe Voskopin, në jug me Dërsinkun (Papa Kostandin 
Tollkuçi 1927, f. 2). Theksohet se në Polenë gjenden gjurmët 
arkeologjike të një vendbanimi ilir të shek. VIII-VII p.e.r. (Akademia 
e Shkencave e Shqipërisë, f. 2056). Gjatë sundimit osman Polena u 
zhvendos dy herë më në perëndim.  
Gjatë Luftës ANÇ u dogj nga pushtuesit e vendit dhe përsëri u rindërtua 
në truallin e mëparshëm. Këshilli NÇ u ngrit në tetor 1942. Celula e 
Partisë u formua më 30.6.1942. Më 1-3 mars 1943 u mbajt Konferenca 
e qarkut të PKSH për Korçën. Rreth Polenës janë bërë mjaft përpjekje 
midis forcave partizane dhe pushtuesve. Polena është qendër e 
kooperativës së bashkuar. (Fjalorin Enciklopedik Shqiptar 1985).  
Tokat e fshtati prodhojnë misër, elb, tërshërë, urov, thekër, fasule, 
qiqra, thjerrëza dhe rrush të shkëlqyer (ibidem).Veprimtarinë kryesore 
ekonomike kishin kultivimin e grurit, panxharsheqerit, rritjes së 
gjedhëve dhe dhenëve. Pranë fshatit gjenden shtresa gëlqerorësh të 
mermerizuar, me vlerë të veçantë për ndërtime. Mjeshtërit polenakë 
janë shquar për punimet në gur. Popullsia përllogaritet në 678 banorë 
në vitin 2005, ndaj 610 banorëve në vitin 1926. Popullsia e fshatit ka 
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emigruar vazhdimisht brenda e sidomos jashtë vendit (Akademia e 
Shkencave e Shqipërisë, f. 2057). 
Përmes dokumentave të shkruara (pak të gjendshme), hulumtimit 
paraprak dhe intervistave të kryera më banorët e Polenës (përmes të 
cilave janë mbledhur të dhënat parësore) evidentohen materiale të 
shumta por pak të strukturuara të një vendbanimi të hershëm, me të 
dhëna të shumta historike e kulturore, të veprimtarisë ekonomike, 
zakoneve e traditave dhe jetës së përditshme të një prej zonave që ka 
kontribuar si për zhvillimin e zonës ashtu edhe për zhvillimin e qytetit 
të Korçës. Nisur nga të dhënat e grumbulluara në vijim të këtij punimi 
do të evidentohen aspekte të tilla, si:  

• Ngjarjet që shënjuan historinë e Polenës. 
• Vështrim mbi aspektet kulturore dhe traditës.  
• Vështrim mbi aspekte të veçanta, të gjuhës së folur, sjelljes 

brenda dhe jashtë komunitetit polenak. 
Materialet e paraqitura nuk janë shteruese, në kuptimin e plotë, por janë 
një përpjekje për të strukturuar informacionet e mbledhura pëmes 
dokumentave dhe rrëfimeve të disa dhjetra burimeve përgjatë 
periudhës janar-prill 2022.  
 
QËLLIMI DHE METODA E STUDIMIT 
Kjo përsiatje historike u nis me një referencë shkencore për të treguar 
disa karakteristika të besueshme e të vërtetueshme për lexuesit. Ky 
punim ka në bosht të tij fshatin Polenë duke dëshmuar përmes 
rrëfimeve aspekte historike, tradita, doke e zakone të njërit prej 
fshatrave më të rëndësishëm në zonën e Korçës. Qëllimi i këtij punimi 
është përshkrimi i elementëve historike, kulturore, ekonomike, fetare, 
gjuhës së folur, sjelljes brenda dhe jashtë komunitetit polenak, 
zakoneve e traditave si dhe elementëve të jetës së përditshme.  
Të gjitha sa më sipër, do të realizohen bazuar në dorëshkrimet e 
mbledhura, të dhënat e shkruara, si dhe në bazë të teknikës së 
intervistimit (Azemi & Bujari 2013, f. 32) të marra nga banorët e zonës, 
në terren. Të dhënat parësore në këtë punim do të prezantohen përmes 
intervistave të kryera në terren me banorë të komunitetit polenak. 
“Intervista është një mjet mjaft efikas për mbledhjen e të dhënave në 

këtë studim. Kërkues të ndryshëm kanë përcaktuar formate të ndryshme 
duke përfshirë këtu intervista etnografike, intervista të thelluara e 
kështu me rradhë” (Le Compte & Preissle, f. 58). Matthews dhe Ross 
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(2012, f. 219) theksojnë se intervista është një metodë e mbledhjes së 
të dhënave që zakonisht: 

- Lehtëson komunikimin e drejtpërdrejtë midis dy njerëzve, 
ose ballë për ballë, osë në distancë nëpërmjet telefonit ose 
internetit.  

- I lejon intervistuesit të marrë informacion, ndjenja dhe 
opinione nga i intervistuari duke përdorur pyetje dhe dialog 
ndërveprues. 

Modeli i intervistës së përzgjedhur është modeli i intervistës gjysmë të 
strukturuar. Autorët (Ivi, f.220) theksojnë se “njihen disa struktura të 

ndryshme të intervistave, të cilat variojnë nga intervistat gjysmë të 
strukturuara në intervistat e pastrukturuara”. Në një intervistë gjysmë 
të strukturuar, kërkuesit zakonisht përgatisin të njëjtin grup pyetjesh 
për çdo intervistë por i lejojnë vetes dhe pjesëmarrësve mundësinë për 
të dalë jashtë protokollit” (Lodico et al 2006, f.124). Për këtë arsye, që 
në krye të herës përmes të dhënave të grumbulluara nga hulumtimi 
paraprak është hartuar një intervistë me një bosht pyetjesh, por përgjatë 
intervistave pjesëmarrësve i’u është lejuar mundësia për të diskutuar 
dhe për çështjeve të tjera. Intervistat e kryera me banorët e zonës së 
Polenës janë rregjistruar me zë (duke marrë dakortësinë e tyre) me 
qëllim e vetëm që të mbrohet integriteti i të dhënave. Përzgjedhja e 
banorëve të intervistuar është bërë bazuar në:  

- Klasifikimin bazuar në moshat e ndryshme të individëve të 
intervistuar.  

- Klasifikimin bazur në njohuritë paraprake mbi zonën e 
Polenës.  

- Klasifikimin bazuar mbi rolin personal e profesional që 
kanë patur e kanë në fshatin e Polenës.  

 
NGJARJET QË SHËNJUAN HISTORINË E POLENËS 
Polena është një krahinë që dëshmon për një vendbanim të hershëm, 
ashtu si përcaktohet në Fjalorin Enciklopedik të Shqipërisë, 
dorëshkrimit të Papa Kostandini Tollkuçit (tani e tutje, Papa Sotiri) dhe 
intervistave të kryera me banorët e zonës (A. K., K. Sh., N. T., P.C, 
V.V.). Të dhënat historike shkencore mungojnë për disa arsye si: 
kërkimet e pakta të arkeologëve, studimet e mungura në drejtim të 
shkrimit të historisë për këtë zonë dhe rrëfimeve të pakta të shkruara, 



214 
 

të cilat më shumë se objekt studimesh janë përpjekje për të mbajtur 
gjallë historinë e Polenës dhe figurave të shquara polenake.  
Në rrëfimet e Papa Sotirit (Historia e fshtatit Polenë 1927 f.4) theksohet 
se për historinë e hershme të Polenës nuk ka ndonjë dokument të 
shkruar por rrëfimet e banorëve janë të përafërta dhe përfundimet që 
dalin përmes tyre ofrojnë të njëjtën qasje mbi historinë e zonës. Këtë 
qëndrim e gjejmë edhe në intervistat me banorët e zonës si Petro 
Theodhor (Todi) Cinako6 i cili shprehet se “Polena është një vend me 
histori të shumtë por të pashkruar, informacionet janë trashëguar 
përmes rrëfimeve të më të vjetërve në brezat e rinj” (intervistë 
personale, 10 mars 2022) apo Andrea Koroveshi7 i cili shprehet se 
“Polena është një vendbanim që daton prej shek. VI p.e.r, gjetjet 
arkeologjike e dëshmojnë këtë, materialet historike të shkruara janë të 
cunguara” (intervistë personale 22 mars 2022). Sa i takon gjetjeve 
arkeologjike banorët (ibidem) shprehen se në zonë janë bërë kërkime 
të cilat kanë zbuluar heshta, armë dhe stoli të cilat janë zhvendosur në 
qytetin e Tiranës. Në kujtimet e Petro Ciankos, Vasil Velos8 dhe 
Andrea Koroveshit në vitin 1983 janë kryer kërkime të tjera 
arkeologjike në pjesën e Zaradishtit. Mozaiku i Polenës (Damko 1988, 
f. 226) është zbuluar përmes gërmimeve në vitin 1986. Autori (Ivi, 
f.227-232) përshkruan me detaje procesin e identifikimit, sondazheve 
paraprake, gjetjet arkeologjike, strukturën e mozaikut, si dhe 
kompozimin e tij. Përfundimet e gjetjeve të mozaikut dëshmojnë për 
një vendbanim të hershëm. Ky përfundim përforcohet dhe në studimin 
e autorit për zhvillimin e vendbanimit antik e bazilikës së Zaradishtës 
(Damko 1993, f. 259-271). Të dhënat arkeologjike të gjetura në zonë 
dëshmojnë për një vendbanim më një zhvillim të dukshëm që në kohën 
e antikitetit.  
Zhvendosjen më të madhe të popullsisë, thënë ndryshe shpërnguljen 
më të madhe Polena e ka patur rreth viteve 1400, që lidhet me 
pushtimin Osman në Shqipëri (A. Koroveshi, intervistë personale, mars 
2022). Një pjesë e popullisë u detyrua të emigrojë drejt Greqisë dhe 

 
6 Petro Theodhor (Todi) Cinako, i datëlindjes qeshor 1930, sot 92 vjet, një nga 
banorët më të vjetër në fshatin Polenë.   
7 Andrea (Theodhor) Koroveshi, i datëlindjes 19 korrik 1970, një nga pasardhësit e 
fisit Koroveshi.  
8 Vasil (Naum) Velo, i datëlindjes 9 gusht 1963, pasardhës i fisit Velo, mjeshtër në 
punimin e gurit e sidomos gurit të kuq të Polenës.  
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Italisë më pak, ndërsa pjesa më e madhe e popullsisë u zhvendos në 
pjesën e sipërme të Polenës së sotme, e cila njihet si Polena e Sipërme. 
Në Polenën e Sipërme rreth viteve 1400-1700 u krijua një strukturë 
bashkëjetese, ngjashëm me modelin e Voskopojës ku kishte zejtarë, 
tregëtarë, përpunues të gurit, poçerisë etj. Në aspektin administrativ 
Polena e Sipërme ishte në varësinë e Voskopojës ndërkohë që kisha 
ishte e varur nga Kisha e Shën Prodhomit me një status të veçantë 
(ibidem). Familjet më të njohura të zonës ishin: Zguro, Koroveshi, 
Tollkuçi, Cianko, Manço, Gogoli, Tanço e Shore (Cianko, intervistë 
personale, mars 2022).  
Një fakt i rëndësishëm historik për Polenën e Sipërme është vrasja e të 
dërguarit të Ali Pashë Tepelenës. Ngjarja lidhet me fuqizimin, 
zgjerimit dhe ushtrimin e kontrollit të Ali Pashës Tepelenës gjatë 
sundimit të tij. Qëllimi i të dërguarit të Ali Pashës, komandant Mersin 
(Isuf) Arapit ishte së pari, kthimi i popullisë nga orthodhokse në 
muslimane dhe së dyti, marrja e sa më shumë burrave dhe djemve të 
zonës si ustallarë për ndërtimin e kalave të Ali Pashë Tepelenës. 
Rezistenca e banorëve çoi në vrasjen e komandatit Mersin Arapi, 
varrosjen e tij në vendin e vrasjes dhe vendosjen e një guri i cili 
identifikohet edhe sot (intervistat me Petro Cianko, Andrea 
Koroveshin, Nuçi Tomço9 dhe Kristaq Shore10). Për shkak të këtij 
konflikti, këshilli i fshatit kërkoi ndihmë për mbrojtje në familjen e 
Frashërinjve, të cilët si këmbim për shërbimet e tyre do të merrnin një 
pagesë (ibidem). Në kujtimet e Papa Sotirit  theksohet: “fshati i’u 

paguante atyre 1500 grosh dhe ushqime për dy vetë, një për Qehajanë 
dhe një për ndihmësin e tij, si edhe lëndë djegse. Vendbanimi për dy 
njerëzit e Beut u lëshuan përkohësisht banesat e fshatit, por më vonë u 
ndërtuan me themeli kulla, në një vend të tillë që nga lart të 
vrojtoheshin të gjitha shtëpitë dhe rrugët e fshatit”(Historia e fshatit 
Polenë 1927 f.4). Me kalimin e kohës të dërguarit e familjes Frashërlliu 
u zhvendosen totalisht në fshat duke kontrolluar gjithë veprimtarinë e 
banorëve. Kjo situatë nxiti pakënaqësi tek banorët, të cilët të gjendur 
përballë mungesës së drejtësisë u larguan drejt Ohrit, Megarovës dhe 
Krushovës të Manastirit, ndërsa pjesa e popullsisë së mbetur u pajtua 

 
9 Nuçi (Sotir) Tomço, i datëlindjes 20 tetor 1942, me profesion inxhinier mekanik, 
pasardhës i familjes Tomço.  
10 Kristaq (Stavre) Shore, i datëlindjes 8 dhjetor 1944, me profesion inxhinier pyjesh, 
pasardhës i familjes Shore. 
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me politikën e ndjekur nga të dërgurit e Frashëllinjve. Kjo shënon 
zhvendosjen e dytë të madhe të popullsisë polenake ku prej rreth 300 
familjesh, në fshat mbetën 25-20 familje. Këtë situatë bejlerët e 
shfrytëzuan që të bëheshin “zyrtarisht” pronarë të tokave të Polenës 

(ivi. f. 5-6). Mirpo, të gjendur në kushtet e pamundësisë për punimin e 
tokave bejlerët ranë dakort që popullsia polenake të kthehej në territoret 
e veta duke ndjekur një politike bashkëpunuese. Kjo ngjarje ka ndodhur 
rreth viteve 1840. Edhe pas kthimit të një pjese të madhe të popullisë 
gjendja në fshat nuk pati ndryshime të theksuara. Banorët vazhdonin të 
ishin të shtypur e të shfrytëzuar nga bejlerët. Për këtë arsye, këshilli i 
fshatit me qëllim kthimin e tokave në familjet polenake i hodhi në gjyq 
bejlerët (sipas juridiksionit të kohës çështja duhet të trajtohej nga 
gjykata e Korçës). Gjykata e Korçës në viti 1876 vendosi në favor të 
bejlerëve për shkak të ndikimit që kishin ata në administratën e kohës 
(intervistat me banorët). Për këtë arsye, u caktuan tre përfaqësues, të 
cilët e ndoqën çështjen deri në gjykatën e Manastirit. Në kujtimet e 
Papa Sotirit përfaqësuesit ishin: Nikolla Duro, Vangjel Kacidhja dhe 
Thimjo Petre Zguro (Historia e fshatit Polenë 1927, f.8). Në gjykatën e 
Manastirit u anullua vendimi i Gjykatës së Korçës dhe pronat do t’i 

ktheheshin polenakëve. Kjo ngjalli pakënaqësi tek bejlerët të cilët këtë 
çështje pretenduan ta dërgonin deri në Stamboll. Sipas dokumentave të 
kohës të Stambollit bejlerëve i’u njohën vetëm 472 dynym arë, livadh 

dhe vreshta. Ekzekutimin e dokumentave dhe urdhërave të gjykatave e 
kreu Kadiu i Korçës. Për largimin tërrësor të bejlerëve nga tokat e tyre 
banorët e Polenës mblodhën para në çdo shtëpi dhe i’a dorëzuan 

bejlerëve duke e riblerë Polenën. Pas largimit përfundimtar të bejlerëve 
jeta në komunitet paraqitej e qetë, e mirë ekonomikisht, festoheshin 
festat fetare dhe pagane, si edhe u ruajt lidhja e fortë mes banorëve të 
zonës, duke dëshmuar për një komunitet homogjen (historia e fshatit 
Polenë 1927 & intervistat me banorët e zonës). 
Nga pavarësia e Shqipërisë deri në periudhën e Mbretit Zog dallohen 
disa ndryshime të lehta në jetën e banorëve. E veçanta e kësaj periudhe 
ishte regjistrimi për herë të parë e popullsisë ku sipas të dhënave 
rezulton me 130 shtëpi dhe 600 banorë (intervista personale N. Tomço 
& K. Shore, mars 2022). Pati disa zhvillime të profesioneve të kohës 
si: zejtarët, këpucarët, samarxhinjtë, gurëgëdhendësit, etj. Puna dhe 
shkëmbimet tregëtare të kohës ishin të përqëndruara kryesisht në 
qytetin e Korçës (ibidem). 
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Përgjatë Luftës Nacional-Çlirimtare polenakët u dalluan për një 
angazhim të qënësishëm si në mbështetjen e luftës me burime 
financiare ashtu edhe me trupa partizane. Ky angazhim pati edhe një 
numër të madh dëshmorësh. Ngjarje e errët për historinë e Polenës 
është djegia nga forcat e Ballit Kombëtar në vitin 1943. Rindërtimi i 
shtëpive të djegura u realizua nga popullsia vendase dhe nga mbështetja 
me të ardhura nga shoqata e polenakëve të Amerikës. Mbështetja që 
fshati dha për luftën Nacional-Çlirimtare u reflektua përgjatë kohës së 
komunizimit ku Polena shumë vonë pranoi të kthehej në kooperative 
bujqësore, duke mos patur asnjë penalitet për pranimin me vonesë të 
sistemit ekonomik të aplikuar përgjatë regjimit komunist (intervista 
personale N. Tomço & K. Shore, mars 2022).  
 
VËSHTRIM MBI ASPEKTET KULTURORE DHE TRADITËS  
Polena është një zonë e cila në kohë ka ditur të dëshmojë kulturën, 
traditat, zakonet, organizimet festive, ritualet, si dhe të ndikojë përmes 
njerëzve të shquar në jetën shoqërore, ekonomike, politike të zonës por 
edhe më tej.  Në këtë pjesë të punimit do të prezantohen katër elementë 
të kulturës dhe traditës polenake: karnavalet, festat fetare, muzika dhe 
arsimi. 

• Karnavalet 
Karnavalet janë një nga festat tradicionale të zonës të Korçës në 
përgjithësi por edhe të zonës së Polenës në veçanti, që në fakt kjo festë 
në zonë njihet si festa e “Arapëve”. Festa e “Arapëve” ose e njohur 
ndryshe si festa e “Rrogeçëve” është një festë pagane, e cila zhvillohet 
gjithmonë pas Krishtlindjeve. Në studimin e saj, Sela (2019, f.152) 
thekson se: “Ky rit ështe kremtuar gjërësisht ndër fshatrat me banorë 
të krishterë dhe kryesisht fshatra me pakica kombëtare arumune…Në 
fakt, organizimi i këtij rriti është i ngjashëm me Karnavalet në Bullgari, 
por edhe në Greqi”. I njëti fakt është dëshmuar edhe nga bisedat e 
kryera me banorë të zonës, të cilët flasin për një origjinë të hershme të 
zhvillimit të kësaj feste pagane e ndikuar dhe nga lëvizjet e popullsisë 
drejt zonave migratore e më tej rikthimit në Polenë. Festa e “Arapëve” 

përkon me një festë tjetër shumë të rëndësishme e që festohet 
rregullisht nga banorët e zonës, festën e “Ujit të Bekuar”. Si rregull, 

“festa e arapëve” zhvillohet gjithmonë pas ceremonisë kishtare 
(meshës) të “Ujit të Bekuar”. Madje aq shumë janë munduar ta 
ndërthurin ceremoninë fetare me festën pagane, saqë “Arapët” në 



218 
 

përfundim të meshës shkojnë ashtu të maskuar (me veshjet 
karakteristike) dhe i “vjedhin” bukët rituale priftit (Ivi, f.154). 

• Festat fetare 
Duke qënë që popullsia e Polenës i përket besimit orthodhoks festat 
fetare kryhen në mënyrë të rregullt nga banorët vendas. Në rend 
kronologjik disa nga festat më të rëndësishmë janë: në datën 1 janar 
festohet “Shën Vasili i Madh”, në datën 6 janar festohet “Uji i Bekuar” 

dhe festa e “Arapëve”, në datën 17 janar festohet “Shën Andoni”, në 

18 janar festohet “Shën Thanasi”, në prill festohen “Pashkët”, në 9 maj 

festohet “Shën Kristofori”, në qeshor festohet “Shën Prodhomi”, në 

datën 25 dhjetor “Krishtlindjet”. Këto festa janë një manifestim jo 
vetëm fetar por edhe i lidhjes së ngushtë që ka komuniteti polenak me 
njëri-tjetrin. Festat fetare janë zhvilluar edhe përgjatë periudhës së 
komunizmit kur ishin të ndaluara me ligj (intervista personale N. 
Tomço, mars 2022). Festat e tilla si “pashkët” dhe “lyerja e vezëve me 

ngjyrën e kuqe” janë zhvilluar pavarësisht kohës dhe mundësive. 

Traditën e festave të tilla nuk e ndaloi as ligji i atëherëshëm i cili 
zvendësoi festat fetare me festa të ideologjisë komuniste (Qazimi 2012, 
f.12). Lidhja e fortë me festat fetare dhe përkatësinë orthodhokëse të 
komunitetit polenak lidhet edhe me faktin që pavarësisht prishjes së 
kishave të fshatit, kremtimet e festave fetare janë ruajtur në kohë si dhe 
duke u trashëguar brez pas brezi (intervista personale N. Tomço, mars 
2022). Në kujtimet e Papa Sotirit (Historia e fshatit Polenë 1927 f.3) 
theksohet se: “çdo familje, çdo vit përkujton një shenjtor dhe presin 
vizita nga miqtë dhe të afërmit e tyre…luten për shëndetin e tyre, 
familjeve të tyre, të afërmve, bashkëfshatarëve brenda dhe jashtë 
vendlindjes”. Kjo ngjarje dëshmon për lidhjen e fortë mes komunitetit 
polenak dhe përkatësinë e ngushtë me festat fetare.  
 

• Muzika 
Këngët polenake, serenatat e Polenës janë nga më të njohurat në zonën 
e Korçës. Serenatat e kënduara në Polenë janë sjellë kryesisht rreth 
viteve 1900 nga emigrantët polenakë në Greqi. Tekstet janë gërshetime 
këngësh të përkthyera nga greqishtja dhe sllavishtja. Më tej, tekstet e 
këngëve janë përshtatur, ruajtur dhe trashëguar brez pas brezi 
(intervista personale K. Shore, mars 2022). Këngët e vjetra polenake 
janë formësuar nga dy intelektualë polenakë si Sotir Koroveshi dhe 
Rafail Minka (intervista personale A. Koroveshi, mars 2022). 
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Fillimisht serenatat polenake janë kënduar edhe në Korçë, por më së 
shumti ato janë zhvilluar e përshtatur në Polenë. Krahas këngëvë në 
fshat ka patur edhe një grup që njihej si “grupi i teatrit”, i angazhuar 

kryesisht në përgatitjen e pjesëve teatrale të cilat luheshin në “shkollën 

e fshtatit”. Shpesh këto pjesë teatrale shoqëroheshin edhe me muzike, 

kënge e serenata polenake dhe me vegla muzikore. Vegla muzikorë që 
më shumti gjendej në atë kohë ishte mandolina. Tradita muzikore e 
Polenës është ruajtuar edhe në ditët e sotme. Grupi i Polenës është një 
nga më të njohurit në zonë. Ndërkohë që tradita e këngës është 
trasmetuar dhe në brezat më të rinj (intervista personale N. Tomço, 
mars 2022). 

• Arsimi 
Zona e Polenës dallohet si një nga zonat më arsimdashëse në qarkun e 
Korçës. Kjo lidhet më së tepërmi me ndërtimin e shkollës së parë në 
fshat që në fund të viteve 1890. Ndikim të theksuar në arsimin kanë 
luajtur dhe klerikët që kanë shërbyer në kishat e zonës përmes mësimit 
të gjuhës greke për banorët vendas. Pandi Cianko në kujtimet e tij 
shprehet se: “geqishten e kam mësuar që në klasë të tretë, mësuesit e 
tjerë të shkollave ishin kryesisht nga fshati por kishte edhe nga vende 
të tjera. Edhe babai im e ka bërë shkollën në Greqi” (intervista 
personale P. Cianko, mars 2022). Shkolla shqipe në fshat ka patur që 
në vitin 1887. Dedja et al (2003, f.16) thekson se: “…dy javë më vonë 

u çel shkolla shqipe në Pogradec, pastaj me radhë në Ohër, Rekë, 
Ersekë, Leskovik, Polenë, Luaras, Elbasan”. Për ndërtimin e shkollave 
në fshat ka kontribuar edhe shoqata e polenakëve. Shkolla e vajzave ka 
qënë e ndërtuar me gurë madhorë të kuq, e organizuar me dy kate. Në 
hyrje të shkollës ishte vendosur edhe një gur ku shkruhej “shoqëria 

djalëria polenare” (intervista personale N. Tomço & K. Shore, mars 
2022). Ndikimi që luajti arsimi në zonën e Polenës i solli rajonit të 
Korçës në veçanti por dhe Shqipërisë në përgjithësi një numër të madh 
intelektualësh të cilët kanë kontribuar në fusha të ndryshme të 
shoqërisë si në mjekësi, aviacion, arsim, sport, ekonomi, teatër, muzikë 
etj. (ibidem).   
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VËSHTRIM MBI ASPEKTE TË VEÇANTA, TË GJUHËS SË 
FOLUR, SJELLJES BRENDA DHE JASHTË KOMUNITETIT 
POLENAK 

• Aspekte të veçanta 
Martesat kanë qënë një nga elementët dallues dhe të veçantë të 
komunitetit polenak. Përgjithësisht martesat janë kryer sipas riteve dhe 
praktikave të besimit orthodhoks. Në disa raste, martesat kryheshin 
brenda fshatit me qëllim përforcimin e marrëdhënieve mes komunitetit. 
Pjesa tjetër e martesa janë kryer në zona që popullsia i përkiste besimit 
orthodhoks siç ishin: Shipska, Gjançi, Vithkuqi, Bellovoda, Rëmbeci, 
Çifligu. Martesat brenda të njëjtin besim fetar kanë qënë traditë dhe një 
rit i aplikuar deri vonë (intervistat me banorët e zonës). 
Në aspektin ekonomik gjuetia është një traditë e zonës e cila është 
zhvilluar si për mjet jetese. Më vonë, gjuetia u pa dhe si sport. 
(intervista personale N. Tomço & A. Koroveshi, mars 2022). Mjetet e 
përdorura për gjueti kanë qënë “çarqet” dhe “leqet” në fillesat e më 

vonë janë përdorur armët e zjarrit. Si sport, armët e gjahut janë përdor 
në garat me piatel, ku nga zona e Polenës ka patur pjesëmarrës në nivel 
kombëtar e ballkanik në këto gara (ibidem). 
Në prodhimtari, krahas kulturave bujqësore të zonës së Korçës, Polena 
është e dalluar për kultivimin e varieteteve autoktone të rrushit të zonës. 
Zona e Polenës ka traditë të hershme në kultivimin e vreshtave dhe 
prodhimin artizanal të verës dhe rakisë (intervistat me banorët e zonës).  
Gurëgëdhendja është një nga elementët që e bën të veçantë zonën e 
Polenës. Më së shumti, gurëgëdhendja lidhet me familjen e Vasil Velo 
dhe Kristaq Papargjirit. Këtë traditë këto familje e kanë trashëguar 
përmes pasardhësve të tyre dhe dhjetra punimeve në gur të cilat gjenden 
edhe sot. Gurëgëdhendësit polenakë dallohen më së shumti për 
përpunimin e gurit të kuq i cili gjendet në këtë zonë. Disa nga veprat të 
cilat gjenden edhe sot në qytetin e Korçës janë: “Ikona në kishën e Shën 

Gjegjit” e punuar në vitin 1885, “çezma në fshatin e vjetër e njohur me 

emrin kashen” e punuar në vitin 1877, “këmbanarja e kishës së Shën 

Thanasit e punuar në vitin 1906, “shatërvani në Lëndina e Lotëve në 

qytetin e Korçës”, “shkronja A në vepra e ABC-së e Mësenjtores së 
parë Shqipe”,  si dhe punime të tjera në banesat e vjetra tipike korçare 
(intervista personale V. Velo, mars 2022). 
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• Gjuha e folur 
Gjuha e folur në zonën e Polenës është gjuha kombëtare, gjuha shqipe. 
E veçanta e këtij komuniteti lidhet me përdorimin dhe të folurit edhe të 
gjuhës greke. Gjuha greke lidhet së pari me përdorimin e saj në 
liturgjinë dhe në kremtimet festive në kishë. Petro Cianko (intervistë 
personale, mars 2022) thekson se: “gjuhën greke e kam nisur që në 
klasën e tretë nga Pandi Minka. Pandi Minka kryente seminarin për 
prift dhe në këtë mënyrë ja u mësoi edhe fëmijëvë të fshatit në Polenë”. 
Një aspekt tjetër përmes së cilit u mësua gjuha greke ishin levizjet 
migruese dhe afërsia gjeografike me Greqinë. Pjesa më e madhe e 
polenakëve kanë punuar në Greqi si ustallarë duke mësuar në mënyrë 
autodidakte edhe gjuhën greke. Tregëtia ishte një faktor me rëndësi që 
ndikoi në mësimin e gjuhës greke. Rrugët tregëtare që përdorin 
polenakët drejt Greqisë kanë ndikuar në mësimin e kësaj gjuhe 
(intervista personale V. Velo & A. Koroveshi, mars 2022). 

• Emigrimi 
Krahas dy zhvendosjeve të mëdha të popullsisë (të paraqitura në sipër), 
drejt Greqisë e Italisë e mandej drejt Ohrit e Manastirit, të cilat ishin të 
detyruara, polenakët emigruan edhe drejt shteteve më të largëta si 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Argjentina dhe Australia. Papa Sotiri 
në kujtimet e tij shkruan se i pari që emigroi drejt Amerikës ishte Ilia 
Kallço në maj të vitit 1904 i cili gjendej në Rumani në atë periudhë. 
Brenda dy viteve në SHBA emigruan rreth 70-80 polenakë të tjerë, të 
cilët krijuan të ashtuquajturën “Vëllazëria mirëbërëse e fshatit Polenë” 

(Historia e fshatit Polenë 1927, f. 14). Qëllimi i kësaj shoqate ishte 
mbledhja e të ardhurave të emigrantëve dhe investimi i tyre në Polenë 
me qëllim përmirësimin e jetës së banorëve që jetonin aty. Fillimisht, 
të ardhurat e para u përdorën për largimin e bejlerëve nga tokat e 
Polenës kurse pjesa tjetër u përdor për shkollën, kishën, ndërtimet, 
veprat publike etj.  
Një pjesë tjetër e Polenakëve kanë emigruar në Greqi. Kjo zhvendosje 
ka të bëjë edhe me lidhjen e ngushtë që këta banorë kanë patur me 
kishë, mësimin e gjuhës greke, afërsinë gjeografike me Greqinë dhe 
rrugët e shumta tregëtare përmes të cilave polenakët zhvilluan 
ekonominë e tyre.  

• Komuniteti polenak  
Krijimi i shoqatës polenake “Vëllazëria mirëbërëse e fshatit Polenë” 

dëshmon për lidhjen e ngushtë dhe vetëdijësimin për mbrojtjen e 
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vlerave, traditës dhe kulturës të Polenës. Shoqata në krye të herës u 
krijua me qëllim rikthimin e territoreve polenake në banorët vendas por 
më vonë ajo e shtriu më tej veprimtarinë e saj duke ndërtuar vepra 
publike në zonë, duke ndihmuar në ndërtimin e kishave dhe shtëpive, 
zhvillimin e jetës në komunitet si edhe duke promovuar vlerat e këtij 
komuniteti kudo ku kishte emigrantë nga Polena. Lidhja e ngushtë me 
vlerat fetare, angazhimi i përbashkët në festat festive, mbështetja për 
njëri-tjetrin, ruajtja e traditave të festave pagane si karnavalet si dhe 
ruajtja e muzikës dhe trashëgimin i tyre brez pas brezi dëshmon për 
qëndrueshmërinë, mirëkuptimin, besimin dhe lidhjet e forta që 
ekzistojnë mes komunitetit polenak (intervistat me banorët e zonës). 
 
PËRFUNDIME 
Polena paraqet një zonë me rëndësi të veçantë historike e kulturore. 
Gjurmët arkeologjike të gjetura në Polenë dhe në zonat rreth saj 
dëshmojnë për ekzistencën e një vendbanimi të hershëm. Mozaiku i 
Polenës është një dëshmi tjetër shumë e rëndësishme se në kuptimin 
historik zona paraqet interest të veçantë.  
Historia e Polenës është e larmishme për shkak të ngjarjeve historike 
të ndodhura në territoret e saj. Popullsia e Polenës ka patur dy 
zhvendosje të mëdha në historinë e saj. E para, lidhet me pushtimin 
Osman, ku popullsia vendase për t’i shpëtuar rrezikut të asimilimit u 

vendos në atë vend që njihet si “Polena e Sipërme”, kurse zhvendosja 

e dytë ka ndodhur përgjatë përiudhës së kontrollit të territoreve 
polenake nga familja e Frashëllinjve. Një lëvizje që lindi si rezultat i 
pakënaqësisë së politikave të familjes bejlere në raport me popullsinë 
vendase.  
Periudhë pa zhvillime të rëndësishme paraqitet ajo prej pavarsisë deri 
në periudhën e Mbretit Zog, ku dallohet regjistrimi i parë i popullsisë 
dhe zhvillimi tregëtar që merr hov me qytetin e Korçës.  
Përgjatë Luftës Nacional-Çlimtare veçohet angazhimi domethënës i 
polenakëve duke dëshmuar mbështetje si në aspektin financiar ashtu 
dhe me trupa partizane. Ngjarje në kuptimin negativ mbetet djegia e 
fshtatit nga Balli Kombëtar në vitin 1943.  
Në periudhën e sistemit komunist Polena dallohet si një nga zonat që 
merr mbështetje të gjërë nga sistemi i kohës, edhe pse shumë vonë 
banorët polenakë pranuan të bëheshin pjesë e sistemit ekonomik të 
aplikuar në atë kohë, kooperativës bujqësore.  
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Nga ana tjetër, Polena paraqet një zonë që ka dëshmuar brez pas brezi 
kulturën, traditat, zakonet dhe organizimet festive e të ritualeve. 
Banorët polenakë ruajnë një lidhje të ngushtë me besimin orthodhoks. 
Vlerat, traditat dhe kremtimet festive janë ruajtuar dhe përcjellë deri në 
ditët e sotme. Festat fetare janë të shumta e të përmuajshme. Angazhimi 
për organizimin dhe kremtimin e tyre janë një dëshmi e ruajtjes së 
festave fetare deri në ditët e sotme. Traditat dhe kremtimet fetare janë 
zhvilluar edhe në periudhën e sistemit komunist kur këto të fundit u 
ndaluan me ligj. Ndër festat më të rëndësishme pagane veçohen 
karnavalet dhe “festa e arapëve” ose e njohur ndryshe si “rrogeçëve”, 

e cila zhvillohet gjithmonë pas Krishtlindjeve. Polena dallohet për 
këngët me tekste karakteristike ose të njohura ndryshe si serenatat e 
Polenës. Kjo zonë ka një shumësi vlerash të veçanta si gjuha e foluar, 
martesat, gjuetia, gurëgëdhendja, prodhimi i verës dhe rakisë, si dhe 
lidhja e ngushtë me komunitetit polenak në emigrim. Të gjitha sa më 
sipër e bëjnë Polenën dhe banorët e saj një nga zonat më të veçanta për 
vlerat që mbart e që ka mundur t’i trashëgojë deri në ditët e sotme.  
Evidentimi i këtyre vlerave sidomos në formë të shkruar është 
domosdoshmëri në kushtet kur shumica prej fakteve historike, 
zakoneve, traditave dhe vlerave të zonës më së shumti janë trasmetuar 
gojarisht sesa janë dokumentar shkresërisht. Prej këtu lind edhe detyra 
e institucioneve publike që merren me ruajtjen e vlerave dhe 
trashëgimisë kulturore, si dhe institucioneve qëndrore e vendore për 
anagazhimin e tyre në identifikimin dhe dokumentin e vlerave që mbart 
komunitetit polenak. 
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Abstrakt: Ky artikull trajton temën e varfërisë që është një plagë e shoqërisë, 
prek shumë familje në mbarë botën dhe pa dyshim zvogëlimi i saj përbën një 
objektiv të rëndësishëm për çdo qeveri. Në fillim jepet një rishikim literature 
mbi konceptin e varfërisë duke u ndalur në autorë të ndryshëm dhe mënyrën 
se si ata e trajtojnë varfërinë. E rëndësishme është gjithashtu dhe matja e 
varfërisë. Edhe lidhur me matjen e saj ka këndvështrime të ndyshme, por dy 
më kryesoret kanë të bëjnë me përdorimin e treguesit të varfërisë absolute 
dhe të varfërisë relative. Si është gjendja e varfërisë në Shqipëri dhe si është 
bërë matja e saj në periudha të ndryshme kohore dhe nëpërmjet treguesve të 
ndryshëm, është objektivi kryesor i studimit. Në fund jepet një vlerësim për 
minimumin jetik dhe rëndësinë që ai ka si tregues i mirëqënies dhe kufirit të 
varfërisë. Për Shqipërinë do të ishte e rëndësishme llogaritja e kufirit të 
varfërisë apo minimumit jetik si referenca kryesore për vlerësimin e 
politikave kundër varfërisë. 

Fjalët kyçe: varfëri absolute, varfëri relative, politika sociale, minimumi 
jetik, të ardhurat për fryme 

 
POVERTY AND ITS MEASUREMENT. POVERTY IN ALBANIA 

 
Abstract: This article deals with the topic of poverty which is a scourge of 
society, it affects many families around the world and without doubt its 
reduction is an important objective for any government. At the beginning, a 
literature review is given on the concept of poverty, focusing on different 
authors and the way they treat poverty. Measuring poverty is also important. 
Regarding its measurement, there are different points of view, but the two 
most important are related to the use of absolute poverty and relative poverty 
indicators. What is the state of poverty in Albania and how was it measured 
in different periods of time and through different indicators, is the main 
objective of the study. At the end, an assessment is given for the vital minimum 
and the importance it has as an indicator of well-being and the poverty line. 
For Albania, it would be important to calculate the poverty line or the vital 
minimum as the main reference for evaluating anti-poverty policies. 
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SHQYRTIM LITERATURE 
Kuptimi dhe matja e varfërisë është një temë shumë e kontestuar. 
Literatura që diskuton mbi kuptimin/ përkufizimin ose matjen e 
varfërisë është shumë voluminoze dhe gjithnjë e lidhur me kontekstin 
e një vendi apo shoqërie të veçantë. 
Ndër të parët që është marrë me këtë tematikë është Adam Smith (Sen 
A. 2009). Smith citohet shumë lidhur me këtë dukuri dhe mbetet 
kontribues i rëndësishëm lidhur me konceptimin e varfërisë. Studiuesit 
shkëpusin nga ai perifrazimin lidhur me qasjen se varfëria është ndjesia 
e turpit për të dalë në publik. Studimet e shumta për jetën dhe varfërinë 
përmbajnë kryesisht referenca për vendet perendimore, ku ndër më të 
spikaturit në mesin e tyre përfshijnë Rowntree (1902), Townsend 
(1979), Mack dhe Lansley (1985). Këta kanë përdorur prezencën e 
varfërisë në kontekstin e mjediseve të jetës reale në Angli për të kuptuar 
dhe më pas konceptuar kuptimin e privimit në një perspektivë absolute 
ose relative. 
Masa absolute e varfërisë e sheh atë në terma të një referimi që shpesh 
citohet në aspektin e kërkesave të energjisë ose niveleve të të ardhurave 
për të përmbushur të parën. Kjo gjen përkrahje me studimet e hershme 
mbi varfërinë si Rowntree (1902) dhe është e theksuar në punën e 
Amartya Sen (1981, 1983). Duke paraqitur një mekanizëm për matjen 
e varfërisë, Doyal dhe Gough (1991) i referohen qartë një grupi 
objektivisht të përcaktuar të nevojave njerëzore që janë përgjithësisht 
të zakonshme. Ravallion (1992) gjithashtu beson në ruajtjen e 
karakterit absolut të linjave të varfërisë për të siguruar vlerësime 
krahasuese. 
Edhe perspektiva relative e varfërisë ka gjithashtu një grup të madh 
mbështetësish. Komuniteti ndërkombëtar i intelektualëve për studimin 
e varfërisë me këtë mendim është udhëhequr nga Townsend (1979, 
1985) dhe i miratuar nga shumë të tjerë (Mack J. dhe Lansley S. 1985). 
Diskutimet dhe kundërshtimet interesante zënë një pjesë të mirë të 
hapësirës akademike në studimet zhvillimore dhe të mirëqenies në vitet 
1980 dhe 1990 me Sen (1983) dhe Townsend (1985) që justifikonin 
pikëpamjet e tyre për arsye filozofike dhe praktike. Analiza e Senit 
shtrohet në aspektin konceptual të varfërisë, duke bërë thirrje që 
varfëria të trajtohet jo vetëm në aspektin e mungesës apo nivelit të ulët 
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të të ardhurave. Sistemi i vlerave është sidomos një koncept i zhvilluar 
shumë nga Sen. Me mjedis apo sistem të vlerave nënkuptohet shkalla 
e mobilitetit shoqëror, mundësia që dikush të arrijë sukses, duke 
shfrytëzuar vetëm aftësitë/virtytet e tij. Sistemi i vlerave është i lidhur 
ngushtë me arritjen e standardeve të jetesës. Sen (1983) shprehu 
pikëpamjen e vështrimit të varfërisë si privim ose mungesë aftësish. 
Kjo ide është marrë nga Nussbaum (2000) i cili ka renditur dhjetë 
aftësitë kryesore që duhet të ofrohen për të gjithë individët në një 
shoqëri demokratike. Mungesa e një ose më shumë prej tyre 
interpretohet për të krijuar një dimension të identifikueshëm të 
varfërisë.  
Varfëria nuk është konsideruar më vetëm si mungesë e pasurisë 
materiale apo mungesë e ushqimit për mbijetesë. Duke u bazuar në 
punën e Sen (Anand S. dhe Sen A. 1997) varfëria tani njihet si një 
çështje shumë dimensionale. Anand dhe Sen thanë se, "Nevoja për një 
pikëpamje shumë-dimensionale të varfërisë dhe privimit drejton 
kërkimet për një tregues të përshtashëm të varfërisë njerëzore." 
Përhapja e përkufizimit të varfërisë për të parë përtej privimit të 
ushqimit dhe të ardhurave është mirëpritur nga Deaton (2004). 
Kështu, literatura mbi konceptin dhe matjen e varfërisë ka mendime të 
fragmentuara, por ato kanë evoluar me kalimin e kohës. 
 
Si matet varfëria 
Në terma të thjeshtë, varfëria do të thotë që individi nuk ka të holla të 
mjaftueshme ose qasje në burime për të gëzuar një standard të denjë 
jetese; mungesë e qasjes në institucionet shëndetësore, arsimore, 
ujësjellës dhe kanalizime etj. 
Varfëria absolute është kur të ardhurat e familjes janë nën një nivel të 
caktuar, gjë që e bën të pamundur që personi apo familja të plotësojë 
nevojat themelore të jetës duke përfshirë ushqimin, strehimin, ujin e 
pijshëm të sigurt, arsimin, kujdesin shëndetësor etj. Varfëria absolute 
tregon numrin total të njerëzve që jetojnë poshtë një linje të fiksuar dhe 
reale të varfërisë. Ajo përshkruan kërkesat më kryesore të nevojshme 
për të patur një jetesë minimale. Kjo linjë duhet të jetë e njejtë për të 
gjithë vendet në mënyrë që të bëhet i mundur krahasimi. Avantazhi i 
saj është se krijon mundësinë e aplikimit të të njejtave standarte në çdo 
kohë dhe në vende të ndryshme të botës, duke e bërë krahasimin më të 
lehtë. Disavantazhi kryesor i saj është se ai është shumë arbitrar: 
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pasuria e nevojshme për të jetuar nuk është e njejtë në vende të 
ndryshme të botës dhe në periudha të ndryshme.  
Varfëria relative i referohet rastit kur një person është poshtë disa 
niveleve të përcaktuara të varfërisë. Për shembull nëse një person ka 
një të ardhur që është më pak se 60% e nivelit mesatar të të ardhurave, 
atëhere ai thuhet se jeton në varfëri. Pra varfëria relative mund të quhet 
edhe një varfëri e moderuar. EUROSTAT-i përllogarit kufirin e 
varfërisë duke iu referuar pragut të 60% të të ardhurave mesatare. 
OECD-ja ka përdorur për të llogaritur këtë prag nivelin 50% të të 
ardhurave mesatare. Në të dyja këto raste përllogaritja bazohet në vlerë 
mesatare, e cila konsiderohet jo shumë bindëse (Bradshaw J. 2001). 
Varfëria relative është një formë e përjashtimit social. Në tërësi, 
varfëria ka të bëjë me përjashtimin. Varfëria relative varet nga niveli i 
zhvillimit të vendit. Ka të bëjë me dhënien e mundësisë të gjithëve për 
të gëzuar të njëjtat standarde të jetesës në mënyrë që secili të ketë një 
mundësi të barabartë për të jetuar jetën e tyre me potencialin e tyre të 
plotë. Në këtë kuptim, lufta kundër varfërisë ka të bëjë me zhbllokimin 
e potencialit të madh dhe të pashfrytëzuar ekonomik brenda secilit 
vend. 
Përsa i përket metodave të matjes së varfërisë, vlerësimi përbëhet nga 
dy faza: në fazën e parë, të varfrit identifikohen dhe në fazën e dytë 
përllogaritet indeksi i varfërisë, duke përdorur informacionin e 
disponueshëm (Sen A. 1976). Pavarësisht nga një gamë e gjerë e 
metodave për të matur varfërinë e të ardhurave, një metodë dominon 
fushën. Varfëria është diskutuar si pjesë e njerëzve, te të cilët të 
ardhurat bazë bien nën nivelin e një vije të varfërisë. Njerëzit, të 
ardhurat e të cilëve mbeten nën këtë kufi minimal, konsiderohen të 
varfër dhe në pamundësi për t’u integruar në shoqëri (Shanaham dhe 

Tuma 1994). Masa që tregon përqindjen e popullsisë që janë të varfër, 
është e njohur si etalon për të matur varfërinë. 
Vështirësia praktike e matjes së varfërisë shumëdimensionale është 
studiuar nga Asselin (2009) i cili ka sugjeruar mekanizmin për 
zhvillimin e indeksit të përbërë të varfërisë që përfshin natyrën e tij 
multi-dimensionale. Përpjekjet e hulumtuesve për të vënë në praktikë 
përdorimin e masave shumëdimensionale të varfërisë u finalizuan  me 
zhvillimin dhe adoptimin e Indeksit të Varfërisë Shumëdimensionale 
(MPI) në vitin 2010 (Alkire S. dhe Santos M.E. 2010).  
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Indeksi përdor tre dimensione të varfërisë - shëndetësia, arsimi dhe 
standardi i jetesës. Këto mund të arrihen përmes dhjetë treguesve, 
përkatësisht të ushqyerit dhe vdekshmërisë së fëmijëve për 
dimensionin e parë, vitet e shkollimit dhe fëmijët e regjistruar për 
dimensionin e dytë dhe karburanti, higjiena, uji, energjia elektrike, 
asetet për dimensionin e tretë. Metodologjia Alkire-Foster e zhvilluar 
nga OPHI (Iniciativa e Oksfordit për varfërinë dhe zhvillimin njerëzor) 
kombinon incidencën e varfërisë me intensitetin e varfërisë. Vlen të 
përmendet se MPI ka aftësinë për të vepruar si një mjet për krijimin e 
politikave, si dhe zbutjen e varfërisë (Alkire S. dhe Santos M.E. 2010). 
Përbërja e indeksit të varfërisë mund t'u mundësojë hartuesve të 
politikave të identifikojnë arsyet specifike që shkaktojnë varfërinë dhe 
të marrin masa konkrete korrigjuese për të kontrolluar privimin në ato 
aspekte. Gjithashtu, vlerësimi i ndërhyrjeve të shtetit në këtë drejtim 
mund të monitorohet me shpejtësi nëpërmjet MPI në krahasim me 
nivelet e të ardhurave ose të konsumit.  

Varfëria në Shqipëri 
Shqipëria i është nënshtruar një procesi ndryshimesh të mëdha 
ekonomike dhe sociale pas rënies së rregjimit komunist. Në aspektin 
ekonomik, menjëherë pas një tkurrjeje të madhe gjatë viteve të para të 
tranzicionit, PBB (Prodhimi i brendshëm bruto) u rrit në terma realë, 
inflacioni u ul në mënyrë thelbësore dhe si gjendja e llogarisë rrjedhëse 
ashtu edhe defiçiti fiskal u përmirësuan në mënyrë të dukshme. 
Shqipëria bën pjesë në vendet më pak të zhvilluara të botës, ku për 
shkak të mosllogaritjes të kufirit zyrtar të varfërisë sipas një metodike 
shkencore, matja e varfërisë bëhet me tregues ndërkombëtarë jo realë, 
“një dollar në ditë” për varfërinë ekstreme dhe “dy dollarë në ditë” për 

varfërinë e moderuar, ndonëse nuk kanë munguar nismat për llogaritjen 
e këtij treguesi nga studiues të pavarur. Kufiri i varfërisë  është i pari 
kufi absolut i varfërisë i mbështetur në të dhënat për shpenzimet në 
nivel përfaqësues familje që janë matur ndonjëherë në Shqipëri dhe 
mbështetet në shportën reale të konsumit të një popullate me zgjedhje 
të marrë nga një studim, çka pastaj është konvertuar në një masë 
monetare duke përdorur metodikën e kostos së nevojave bazë. Kjo ka 
çuar në zgjedhjen e një kufiri varfërie absolut prej 4.891 Lek për frymë 
në muaj. INSTAT ka llogaritur si kufi të varfërisë për një person 
shumën e mësipërme dhe për një familje me 4 persona nevojiten 19.564 
lekë mesatarisht në muaj. 
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Një prej përpjekjeve të para për të matur varfërinë në Shqipëri ka qënë 
një studim i kryer nga Banka Botërore në vitin 1996 që përdorte të 
dhënat e një Vëzhgimi të Buxhetit Familjar të kryer në Tiranë. Varfëria 
në vitin 1996 ka qënë një fenomen shumë  i përhapur në zonat rurale. 
Përqindja e varfërisë fshatare ishte pesë herë më e madhe se varfëria 
qytetare dhe ishte më e lartë në veri të Shqipërisë, ku një pjesë e madhe  
e familjeve kishin në pronësi më pak se 0.5 hektarë tokë. Mundësia e 
kufizuar për të përdorur shërbimet publike, shpesh e rënduar nga 
infrastruktura e dobët fshatare, sidomos rrugët, ka qënë një faktor që ka 
kontribuar në varfërinë fshatare. 
Shumica e informacioneve më të fundit mbi varfërinë dhe standartet e 
jetesës vijnë nga Vëzhgimi i Kushteve të Jetesës (VKJ) i kryer nga 
INSTAT në vitin 1998. VKJ ka qënë përpjekja e parë në vend për të 
matur varfërinë mbështetur në një grup zgjedhje përfaqësues kombëtar 
.Vëzhgimi VKJ u hartua për të pasur shumë qëllime. Objektivat e tij 
qenë të jepte një pamje reale të strukturës së kushteve të jetesës në vend 
dhe një grup të dhënash për një analizë shumëqëllimëshe në fushën e 
zhvillimit social, varfërisë dhe çmimeve. VKJ jep informacion mbi 
nivelin dhe burimet e të ardhurave familjare, duke përfshirë të ardhurat 
nga puna si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat, vetëpunësimi, 
sektori i bujqësisë, pagesat e asistencës sociale, si edhe të ardhurat nga 
prona dhe transfertat private. Sipas përllogaritjeve të mbështetura në 
VKJ, varfëria e të ardhurave në Shqipëri ka qënë shumë e lartë, si në 
nivel ashtu edhe në thellësi, ku një nga çdo tre shqiptarë është nën 
nivelin (relativ) të varfërisë dhe mbi një e dyta e tyre jetojnë në varfëri 
të tejskajshme. Varfëria përkufizohet kur familja ka një të ardhur nën 
60% të të ardhurave mesatare, ndërsa varfëria e tejskajshme 
përkufizohet kur familja ka një të ardhur nën 40% të të ardhurave 
mesatare. Përdoren edhe norma të ngjashme të varfërisë të përftuara 
për varfërinë absolute (psh 2$/ditë dhe 1$/ditë). Normat e varfërisë 
fshatare janë  më të larta sesa normat e varfërisë qytetëse. Rezultatet e 
vëzhgimit të vitit 1998 tregojnë se familjet që kanë më shumë mundësi 
për të qënë të varfëra janë ato që janë të mëdha, ndërkohë që kreu i 
familjes është ose i papunë ose i vetëpunësuar në bujqësi private dhe 
atje ku kreu i familjes ka nivele të ulëta arsimimi. Familjet me tre 
fëmijë ose më shumë janë  më të predispozuara për të qënë të varfëra 
dhe një numër i madh i fëmijëve jetojnë në varfëri. Një rezultat i 
vëzhgimit të vitit 1998 është që nivelet e varfërisë janë të larta mes 
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familjeve që jetojnë me asistencë sociale dhe një nga pesë të varfër 
është pensionist. VKJ nuk e përfshin vlerësimin e prodhimit vetiak, i 
cili pritet të jetë i madh në zonat fshatare dhe mes familjeve më të 
varfëra. 
Një projekt i INSTAT, Bankës Botërore dhe UNDP (Programi i 
Zhvillimit i Kombeve të Bashkuara) është përdorur për të matur 
varfërinë gjatë periudhave qershor 2002, korrik 2005 dhe gusht 2008 i 
cili bazohet në  vrojtime të kryera në familjet shqiptare. Në projektin e 
mësipërm varfëria është parë si një koncept, i cili shprehet në mënyrë 
sasiore bazuar në treguesit e të ardhurave për frymë dhe në aftësinë e 
individëve për të përmbushur nevojat jetësore bazë. 
Treguesit më të rëndësishëm të nivelit të varfërisë janë: përqindja e 
popullsisë që jeton në varfëri  absolute (e përcaktuar në Shqipëri si 
numri i personave me konsum mujor real nën 4,891 lek), dhe përqindja 
e popullsisë që jeton në varfëri ekstreme (e përcaktuar si numri i 
personave që kanë vështirësi në përmbushjen e nevojave bazë 
ushqimore). Bazuar në dhënat e vrojtimeve, rezulton se në 2008, rreth 
12.4% e popullsisë jetonte në varfëri absolute (rreth 373,137 persona), 
nga 25.4% në vitin 2002 (rreth 813,196 persona). Grafikisht numri i 
njerëzve që jetojnë në varfëri absolute sipas viteve dhe zonave 
paraqitet: 
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Burimi: INSTAT, BankaBotërore dhe UNDP 
 

Pjesa më e madhe e personave që jetojnë në varfëri absolute jetojnë 
në zonat rurale, edhe pse diferenca me kalimin e viteve me zonat 
urbane ka ardhur në zbritje. 

Përsa i përket varfërisë ekstreme, edhe ky tregues ka ardhur në rënie. 
Bazuar në të dhënat e vrojtimeve, rezulton se në 2008, rreth 1.2% e 
popullsisë jetonte në varfëri ekstreme (rreth 36,110 persona), nga 4.7% 
në vitin 2002 (rreth 150,473 persona). Grafikisht: 
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Burimi: INSTAT, Banka Botërore dhe UNDP 

 

Nëse të ardhurat e një personi që jeton vetëm në Shqipëri janë nën 120 
euro në muaj ose rreth 16 mijë lekë në muaj, atëherë ky person 
automatikisht është i varfër sipas përcaktimeve kombëtare të INSTAT 
për fenomenin e varfërisë i vlerësuar së fundmi në një anketë të 
posaçme. Ndërsa një familje me katër persona konsiderohet e varfër 
nëse ka të ardhura 34 mijë lekë në muaj ose rreth 270 euro. 
Sipas të dhënave të fundit të INSTAT në vitin 2018, 23% e popullsisë 
së vendit ose 671 mijë shqiptarë jetojnë nën kufirin e varfërisë. Sipas 
INSTAT kufiri i rrezikut për të qenë i varfër përfaqëson të ardhurat më 
të ulta vjetore të disponueshme që një person të mos konsiderohet i 
varfër. Kufiri i rrezikut për të qenë i varfër është përcaktuar në 60% e 
të ardhurave mesatare të të gjitha familjeve në rang vendi. 
Për të matur treguesit e varfërisë INSTAT anketoi në vitin 2018, 7.582 
familje. Treguesit e varfërisë sipas kësaj bazohen në konceptin relativ 
të varfërisë, i cili merr në konsideratë të ardhurat familjare të 
disponueshme, numrin e pjesëtareve në familje (madhësinë e familjes) 
dhe shpërndarjen e të ardhurave ndërmjet grupeve të popullsisë. Një 
tjetër tregues që INSTAT mat është ai i shërbimeve që popullsia mund 
të përballojë. Sipas vrojtimit u gjet se 38% e popullsisë së vendit ishte 
e privuar materialisht. Kategoritë e privimit material përfshijnë: 
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• Vonesat në pagesat e kredisë ose të qerasë për banesën 

kryesore, shpenzimet për shërbimet bazë, blerjet me këste ose 
pagesa të tjera të kredive të marra; 

• Pamundësia për të përballuar shpenzimet për pushimet vjetore 
një javë larg nga shtëpia; 

• Pamundësia për të përballuar një vakt me mish, pule, peshk (ose 
ekuivalentin për vegjetarianët) një herë në dy ditë; 

• Pamundësia për të përballuar një shpenzim të paparashikuar 
financiar me vlerën 30.000 lekë të reja; 

• Pamundësia financiare për të përballuar një telefon (duke 
përfshirë telefonin celular); 

• Pamundësia financiare për të pasur një TV me ngjyra; 
• Pamundësia financiare për të pasur një makinë larëse; 
• Pamundësia financiare për të patur një makinë; 
• Pamundësia financiare e familjes për mbajtjen e shtëpisë 

ngrohtë në mënyrë të përshtatshme. 
 

Pandemia dhe tërmeti rritën varfërinë në Shqipëri, ndërsa ajo vijon të 
jetë më e larta në rajon. 
Në Shqipëri, në vitin 2020, që përkon me kulmin e pandemisë së 
Covid-19, një e treta e popullsisë, apo 32.6%, konsiderohej e varfër, 
nga 31.8% vitin e mëparshëm. Në kontrast, mbrojtja sociale për 
popullsinë është ndër më të ulëtat. Për vitin 2021 niveli i varfërisë pritet 
të jetë ulur lehtë në 30.8%. 
Shifrat janë bërë të ditura në raportin e fundit të Fondit Monetar 
Ndërkombëtar (FMN) për ecurinë e vendit. “Shkalla e varfërisë në 

Shqipëri është një nga më të lartat në Ballkanin Perëndimor, ndërsa 
mbulimi i saj me mbrojtje sociale është ndër më të ulëtat”, thotë FMN. 
FMN e vlerëson treguesin bazuar në të dhënat e Bankës Botërore, kur 
të varfër quhen ata që jetojnë me më pak se 5.5 dollarë në ditë, të matur 
sipas standardit të barazisë së fuqisë blerëse (PPP). 
Sipas FMN-së, varfëria në vend vlerësohet të jetë rritur me 0.8 pikë 
përqindje pas tërmetit dhe pandemisë, duke iu rikthyer përkeqësimit të 
pjesshëm, pas një periudhe përmirësimi që kishte nisur që nga viti 
2014. 
“Falë rimëkëmbjes së fortë ekonomike në 2021 dhe masave 
mbështetëse të qeverisë, Banka Botërore vlerëson një rënie të shkallës 
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së varfërisë nën nivelet e para-pandemisë në vitin 2021. Duke pasur 
parasysh nivelin e lartë të informalitetit, përqindjet relativisht të ulëta 
të pjesëmarrjes në fuqinë punëtore dhe burimet e kufizuara të qeverisë, 
mbulimi i mbrojtjes sociale është ndër më të ultit në rajon”, thuhet në 

raportin e FMN-së. 
 
Minimumi jetik në Shqipëri 
Minimumi jetik është indikatori social kryesor, i cili përdoret për 
vlerësimin e varfërisë dhe cilësisë së jetës, si dhe për llogaritjen e 
pagave minimale, pensioneve minimale dhe pagesave sociale bazë. 
Niveli i minimumit jetik në vend njihet si shuma e parave që duhet të 
zotërojë çdo person për të përballuar nevojat bazë të mbijetesës së tij si 
qënie njerëzore (Fjalori Enciklopedik Shqiptar). Mënyra tradicionale 
për matjen e varfërisë bazohet në të ardhurat. Një familje konsiderohet 
e varfër kur të ardhurat e saj bien nën një nivel minimal të nevojshëm 
për të plotësuar nevojat bazë të anëtarëve të saj. Në literaturë ky nivel 
zakonisht quhet minimumi jetik ose kufiri i varfërisë. 
Pavarësisht kufizimeve të veta metodike duke përfshirë edhe ato që 
lidhen me saktësinë e burimeve të informacionit, minimumi jetik është 
përllogaritur për herë të parë në Shqipëri në vitet e fundit të regjimit 
komunist (1989), në vlerën 450 lekë për familje në muaj. Me 
ndryshimin e sistemit, studimi i parë për përcaktimin minimumit jetik 
u ndërmor në vitin 1991 nga Ministria e Ekonomisë dhe Instituti i 
Studimeve të Ekonomisë në të cilin rezultoi 870 lekë për familje. 
Përpjekja e fundit institucionale e kryer për llogaritjen e minimumit 
jetik është ajo e vitit 2001 të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe 
Rinisë ku minimumi jetik u përllogarit 7.975 lekë në muaj për frymë. 
Që prej atëherë të vetmet vlerësime institucionale janë ato të INSTAT 
për kufirin e varfërisë për frymë, i cili u përcaktua në vlerën 4.891 lekë 
(2002); 5.272 lekë (2005); 5.722 lekë (2008) dhe 6.047 (2012); dhe 
16.000 lekë (2018). 
Llogaritja e minimumit jetik ka një rëndësi të veçantë pasi ky i fundit 
është tregues i mirëqënies dhe matjes së kufirit të varfërisë. Matja e 
varfërisë e bazuar në kufirin e varfërisë, i cili llogaritet mbi konsumin 
ose të ardhurat e familjeve, përdoret më tepër për të orientuar dhe për 
t'i dhënë prioritet veprimeve politike. Minimumi jetik shërben si një 
udhëzues për politika efektive të qeverisë pasi:  
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1. Tregon dinamikën e ndryshimeve në standardin e jetesës së 
individëve. 
 2. Ndihmon për të përcaktuar normën minimale të pensioneve, 
ndihmës ekonomike, pagesës së papunësisë, pagesës së paaftësisë dhe 
numrin e përfituesve për secilën prej tyre. 
 3. Tregon mënyrat për të orientuar pagën minimale drejt nivelit të 
minimumit jetik për një të punësuar.  
4. Ndihmon për të përcaktuar përjashtimin nga tatimi mbi të ardhurat 
nën minimumin jetik ose limitin e përjashtimit nga tatimi i të 
ardhurave. 
 
PËRFUNDIME 
Llogaritja e kufirit të varfërisë apo minimumit jetik dhe shpallja e tij si 
referenca kryesore për vlerësimin e politikave kundër varfërisë, do të 
përbënte një gur themeli për respektimin e të drejtës themelore të 
njeriut për të jetuar dhe për ndërtimin e një Shteti të vërtetë të 
Mirëqenies Sociale edhe në vendin tonë. Për llogaritjen e këtij treguesi 
nuk ka nevojë të bëhen “shpikje” por të zgjidhet një nga dy mënyrat: 

ajo e ShBA që bazohet në testimin e mjeteve të jetesës dhe detajimin e 
kufijve sipas madhësisë të familjeve, që mund të quhet absolute dhe e 
BE që bazohet në 60% të medianës të të ardhurave për familje, që 
përbën një metodë relative.Ndoshta, në fazën e tanishme dhe derisa të 
hyjmë në BE, duhet të përdorim metodën amerikane, me dieta 
minimale ushqimore, pasi është më e saktë dhe që u përgjigjet më mirë 
nevojave të një familje. Kuptohet, që pas hyrjes në BE do duhej të 
zbatonim të gjitha standardet që ka ky bashkim për vendet anëtare. Në 
këtë mënyrë, duke garantuar një kufi zyrtar të varfërisë me akt ligjor, i 
detyrueshëm për t’u zbatuar nga organet dhe institucionet publike, do 

të shmangej arbitrariteti i çdo qeverie dhe roli i saj prej “bamirësi” apo 

të “dhimbsuri”. 

BIBLIOGRAFIA 
Anand, S.& Sen, A. K. (1994). Human Development Index: Methodology and 
Measurement. Working Paper 12. UNDP. New York: Human Development 
Report Office. 
Аjаkаiyw D.O. & Аdeyeyw V.А. (2002). Concepts, Meаsurements аnd 

Cаuses of Poverty. CBN Economic аnd Finаnciаl Review. Prod. 39:4. 
Bradshaw, J. (2001). Poverty: The Outcomes for Children.  



237 
 

DoYal, L. & Gough, L. (1991). A theory of Human Need. Basingstoke: 
Macmillan. 
Deaton, Angus S. (2004). Measuring Poverty. Princeton Research Program 
in Development Studies Working Paper. Url: 
https://ssrn.com/abstract=564001  ose http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.564001 
Dragusha, B. & Miruku, G. (2014). Poverty Dimensions in Albania. 
Fjalori Enciklopedik Shqiptar, Akademia e Shkencave, faqe 1728. 
INSTAT, të dhëna statistikore mbi nivelin e jetesës, URL: 
http://www.instat.gov.al/al/themes/niveli-i-jetes%C3%ABs.aspx?tab=tabs-5 
Mack, J. & Lansley, S. (1985). Poor Britain. London: George Allyn and 
Unwin. 
Myftaraj,T. E. (2010). Poverty and inequality issues in Albania: trends and 
determinants. Url: 
http://journals.univdanubius.ro/index.php/euroeconomica/article/view/718/6
55 
Naussbaum, M (2000). Women and Human Development. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
Rowentree, B.S. (1901). Poverty: a study of town life. London: Macmillan. 
Ravallion, M. (1993). Poverty Alleviation Through Regional Targeting: A 
Case Study of Indonesia, in The Economics of Rural Organization: Theory, 
Practice and Policy. World Bank and Oxford University Press.  
Sen, A. (1981). Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and 
Deprivation. Clarendon Press Oxford. 
Sen, A. (1983). Poor, Relatively Speaking. Oxford Economic Papers, Vol. 35, 
pp. 153-169. 
Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press. 
Townsend, R. (1979). Poverty in the United Kingdom: A Survey of Household 
Resources and Standards of Living. Harmondsworth: Penguin. 
Townsend, P. (1979). Poverty in the United Kingdom, London, Allen Lane 
and Penguin Books. 
Townsend, R. (1985). A sociological approach to the measurement of 
poverty. A rejoinder to Professor Amartya Sen. Oxford Economic Papers 37: 
659-668. 
Townsend, P. (2006). The Development of Reseаrch on Poverty. Depаrtment 

of Heаlth аnd Sociаl Security, Journаl of Sociаl Science: Vol 2 No 1 Pg 1-8. 
 
 
 
 
 



238 
 

MATJA SASIORE E DINAMIKËS SË NDRYSHIMIT TË DISA 
PARAMETRAVE KIMIKË TEK DISA KULTIVARË MOLLE 

GJATË RUAJTJES NË ZONËN E KORÇËS 
 

ILIR NIÇKO1, ARBEN GJATA2, TEODOR GJATA 3, KOSTIKA STOJA 4 
1. Departamenti Agroushqim, Fakulteti Bujqësisë,  

Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë 
2. Departamenti Biologji -Kimi, Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë 

3. Departamenti Kimisë, Universiteti Aristotel, Selanik, Greqi 
4. Student, Fakulteti Bujqësisë, Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë 

ivangjelnicko@gmail.com 
 

Abstrakt: Molla është një nga kulturat kryesore të rajonizuara në zonën e 
Korçës, e mbështetur gjerësisht edhe në politikat subvencionuse qeveritare. 
Rritja e konsumit për frymë të këtij produkti është shoqëruar edhe me rritjen 
e kërkesave konsumatore për cilësi organoleptike dhe ushqimore. Subjekt i 
këtij studimi janë dinamika e  parametrave kimike gjatë ruajtjes të tre 
kultivarëve të mollës, përkatësisht të Golden delicious, Starking dhe Granny 
Smith, që zënë dhe peshën kryesore ne rajon. Mostrat  për këtë qëllim u morën 
në dy rajone tipike në Pirg dhe në Dvoran. Mostrat u ruajtjen në mënyrën 
natyrale në depo dhe tjetra ne frigorifer në temperaturën 20C. Secilës mostër 
ju matën me metoda standarde lënda e thatë me refraktometër ABBE, ph me 
pehashmeter, aciditeti i tatueshëm me titrues automatik, numri i formolit, dhe 
vitamina C me metodën 2,6 diklorindofenol, karbohidratet totale dhe 
karbohidratet reduktues. Kryerja e analizave u krye menjëherë pas vjeljes dhe 
më pas çdo muaj për periudhën janar –prill. Rezultatet treguan një reduktim 
me rreth 5 here te vitaminës C, një zvogëlim te pavërtetuar statistikisht të 
lëndës së thatë, rritjen e ph(zvogëlimi i aciditetit), reduktim të aciditetit te 
titrueshëm dhe një rritje të numrit të formolit për të tre kultivarët Golden 
Delicious, Starking dhe Granny Smith. 
 
Fjale kyçe: mollë, lënda thatë, numri formolit, vitamina C, karbohidrate 
reduktues. 
 

QUANTITATIVE MEASUREMENTS OF DYNAMIC VARIATION 
OF SOME CHEMICAL PARAMETERS TO SOME APPLE 

CULTIVARS, DURING THE STORAGE IN REGION OF KORÇA 
 
Abstract: Apple is one of the main crops in the region of Korca, widely 
supported by supporting policies of government. Increasing per capita of 
consumption of this product is accompanied by increasing consumer 
demands for organoleptic and nutritional qualities. The subject of this study 
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were the dynamics of chemical parameters for three apple cultivars,Golden 
Delicious, Granny Smith and Starking, which occupy the main farming area 
of the region. For that purpose fresh samples were taken in two typical 
regions one in Pirg and the second inDvoran. Samples were preserving by 
the natural way in the warehouse and the other in the refrigerator at a 
temperature of 20C. Each sample was measured by standard methods were 
dry matter was measured by ABBE refractometer, phph-meter, titrableacidity 
by automatic titration, the number of formol, and vitamin C with 2,6 
dichloroindofenol method, total carbohydrates and reducing carbohydrates. 
The analysis wereperformed immediately after harvest and then almost each 
month for the period from January to April. The taken results showed a 
reduction of about 5 times of the vitamin C, a small decrease of dry matter, 
increasing of the pH (reduction of acidity), reduction of titrableacidity and a 
small increase of formolnumberfor the three cultivars Golden Delicious, 
Starking and Granny Smith taken for this study. 
 
Key words: apple, dry matter, formol number, vitamin C, reduced 
carbohydrates. 

 
1. HYRJE 

Prodhimi i frutave  në Rajonin e Korçës është një sektor potencial 
shumë i rëndësishëm dhe me perspektive për konsum dhe për degën 
agro-përpunuese. Vitet e fundit ky sektor po rritet e po fuqizohet me 
shpejtësi si në prodhimin e frutave tradicionale të qarkut, ashtu dhe në 
përpunimin e tyre. Molla në veçanti është një nga kulturat kryesore të 
rajonizuara në zonën e Korçës, e mbështetur gjerësisht edhe në politikat 
subvencionuse qeveritare. Rritja e konsumit për frymë të këtij produkti 
është shoqëruar edhe me rritjen e kërkesave konsumatore për cilësi 
organoleptike dhe ushqimore. Molla në shumicën e rasteve 
konsumohen si ushqim si dhe për përfitimet shëndetësore që ajo sjell. 
Shumë studime dietologjike nga më të ndryshmet  i japin mollës  shumë 
atribute shëndetësore, si përfitimet që jep në sistemin e tretjes etj. 
Lëngu i mollës ka një koncentrim të rëndësishëm të fenoleve natyrore 
me peshë molekulare të ulët që mendohet se mbrojnë organizmin nga 
sëmundjet që lidhen me moshën për shkak të efekteve antioksiduese. 
Kërkimet sugjerojnë që lëngu i mollës rrit acetilkolinën në tru, që çon 
në përmirësimin e memories etj. Disa nga përbërësit kryesore të tillë  
janë: uji që është një ndër përbërësit më të bollshëm, karbohidratet 
(fruktozë, glukozë etj), proteina dhe lipide në përmbajtje të limituar që 
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ndodhen në farë, fibrat dhe acidet organike të cilat ndihmojnë në 
thithjen e kalciumit të hekurit e të magnezit, pektinat, substancat 
fitocide që shërbejnë si substanca antibakteriale, pigmente, 
karrotenoide, asteroide, eteret të cilat i japin aromën e saj karakteristike 
etj, ( Troja R., 2011, Sinha N.K., 2006.) 
                      

2. MATERIALE DHE METODA    
Subjekt i këtij studimi ishin dinamika e  parametrave kimike gjatë 
ruajtjes të tre kultivarëve të mollës, përkatësisht të Golden delicious, 
Starking dhe Granny Smith, që zënë dhe peshën kryesore ne rajon. 
Mollët u grumbulluan ne pjekje teknike. Ato u përzgjodhën në mënyre 
të tillë që të përfaqësonin gjithë rajonin e Korçës. Konkretisht u morën 
në sasi të barabarta  në dy rajone tipike në Pirg dhe në Dvoran  të rajonit 
të Korçës". Gjithashtu sasia e mollëve për eksperiment u morr në çdo 
zonë në 5-10 parcela të ndryshme, të gjitha këto të fundit u depozituan 
për ruajtje ne arka plastike. 

Mostra të porsa vjela ne pjekje teknike, u ruajtën në frigoriferët 
me ajër  ne komunën Mollaj në temperaturën 20C. Mostra të tjera u 
ruajtjen në mënyrën natyrale në depo në temperaturën 7-120C.   Mostrat 
e referencës u ruajtën në frigoriferët me AM në temperaturën 20C dhe 
1.5% O2 në zonës tregtare  te Korçës. Studimi i  parametrave fiziko-
kimike i  mollëve   të prodhuara në rajonin e Korçës" u krye në 
Laboratorët e Universitetit “Fan S. Noli” Korçë. Mostrat e përgatitura 
në këtë mënyrë u analizuan në intervale kohë të  ruajtjes prej 0, 50, 120, 
dhe 200 ditëshe për përmbajtjen lëndëve të thata, të vitaminës C, 
Aciditetit total, pH, sheqerna totale, Numri i formolit.  Mollët  e të tri 
varieteteve u dërguan në laborator dhe ju nënshtruan proceseve  të 
larjes, grirjes, presimit dhe filtrimit.  
 
Metodikat e analizave  kimike 
• Përcaktimi i lëndës së thatë u krye me refraktometrin e tavolinës 

ABBE në temperaturën 20o C 
• Përcaktimi i aciditetit total  te titrueshëm dhe numrit te formolit u 

krye duke përdorur me përpikëri procedurat  e metodës standarde 
analitike( AOAC  Official method.,1980) 

• Përcaktimi i acidit askorbik u krye duke përdorur me përpikmëri 
procedurat  e metodës standarde analitike  me diklor 2,6  indofenol 
(FAO, 1991) 
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• Përcaktimi sheqernave reduktuese (%) u krye duke përdorur me 
përpikmëri procedurat  e metodës standarde analitike Lane Eynon, 
metodë (AOAC, 1984). 

• Metoda e përdorur për përcaktimin analitik të karbohidrateve totale  
ishte metoda me Fenol e Acid sulfurik për karbohidratet totale prej 
S.S. Nielsen,( Nielsen S.S., 2010) metodë me spektrofotometër për 
përcaktimin e karbohidrateve totale  në spektrofotometer  në 
gjatësinë e valës 490 nm. Fillimisht u përgatit  një seri standardesh  
nga një solucion standard 100mg/L glukozë. Me këtë  krijuam një 
lakore standarde në spektofotometer  nga e cila rezultoi ekuacioni i 
vartësisë së koncentrimit me A- absorbancën: C =92. 0739 x A + 
1.6343 dhe faktori i regresionit  = 0.996248 

 
3. REZULTATE DHE DISKUTIME  

Mbas analizimit të mostrave të grumbulluara për treguesit e mësipërm 
përmendur, rezultatet e mara dhe të përpunuara statistikisht u vendosën 
në tabelat 1, 2, 3, te cilat japin rezultatet mesatare të përftuara sipas 
metodikave të lartpërmendur për disa tregues fiziko-kimikë të 
domosdoshëm për studimin tonë në vazhdim.  Në këtë mënyre ne do të 
studiojmë dinamikën, ndryshimet, ecurinë, stabilitetin e këtyre 
treguesve  dhe do të cilësojmë metodën më të mirë për ruajtjen e 
mollës. 
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Tabela. 1.  Rezultatet mesatare të analizave  fiziko-kimike 
në mollët Golden delicious, Starking dhe Granny Smith 

gjatë ruajtjes për një periudhe kohe  200 ditore në 
ambient depoje 
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Tabela. 2. Rezultatet mesatare të analizave  fiziko-kimike në 
mollët Golden delicious, Starking dhe Granny Smith gjatë ruajtjes 
për një periudhe kohe  200 ditore në ambient frigoriferik te 
thjeshte. 
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Tabela. 3. Rezultatet mesatare të analizave  fiziko-kimike në 
mollët Golden delicious, Starking dhe Granny Smith gjatë ruajtjes 
për një periudhe kohe  200 ditore në ambient frigoriferik AM 
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Karbohidratet totale  
Karbohidratet në mollë ndodhen në formën e monosakarideve, 
oligosakarideve të tretshme dhe në formën e polisakarideve. Në 
karbohidratet e tretshme më kryesoret janë glukozi, fruktozi, saharozi 
etj. Nga polisaharidet më të rëndësishme janë amidoni, celuloza. (Troja 
R., 2011.) Përcaktimi i sasisë së karbohidrateve në mollë ka një rëndësi 
të madhe. Siç shihet nga Fig. 1.  karbohidratet totale kanë ndryshuar në 
frigoriferët me ajër  dhe në mënyrën natyrale në depo që në 50 diteshin 
e parë të ruajtjes me një tendencë rritje të lehtë. Mesatarja maksimale e 
karbohidrateve totale u arrit pas 50 ditësh në mollët Golden delicious, 
Starking ndërsa tek Granny Smith më vonë. Pas arritjes se sasisë  
maksimale e karbohidrateve totale  vërehet rënia më e shpejtë në 
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mënyrën natyrale në depo të ruajtjes, më pak në frigoriferët me ajër  
dhe një stabilitet në ruajtën me frigoriferët me AM. Karbohidratet 
reduktues në molle janë pjesa kryesore e karbohidrateve që përmbajnë 
ato, mbas përcaktimit ato luhateshin 6.64 % në mollët Golden 
delicious, 5.12 % tek mollët Granny Smith dhe 7.34 % tek mollët 
Starking: 
 
Aciditeti total  dhe  pH 
Aciditeti  në lëngjet e mollës ka një rëndësi  të madhe  për një sërë 
arsyesh  të lidhura me vetitë organo shqisorë  por më e rëndësishmja 
për studimin tonë është sepse aciditeti reflektohet në vlerat e pH. Rritjet  
apo uljet e ndjeshme të aciditetit tregojnë që në lëngun e mollës 
zhvillohen procese biokimike dhe mostra të cilat kanë këto luhatje të 
mëdha tregojnë që nuk janë të përshtatshme për tu ruajtur mirë. Gjatë 
përcaktimeve të bëra në përgjithësi vërehet një ulje  e aciditetit të 
mollës gjatë ruajtjes. Siç shihet nga figura  2, ulja e përmbajtjes se 
aciditetit ishte me e shpejtë në mënyrën natyrale në depo te ruajtjes, me 
pak në frigoriferët me ajër  dhe e papërfillshme në ruajtën me 
frigoriferët me AM.  
Për sa i përket vlerave të pH në mollët e ruajtura me të tre metodat janë 
paraqitur ne figura 3., që jep vartësitë e pH  nga koha. Aty tregohet se 
tek  mollët verehet ritja  e pH e cila  ishte më e lartë në mënyrën e 
ruajtjes natyrale në depo,  më pak në frigoriferët me ajër  dhe e 
papërfillshme në ruajtën me frigoriferët me AM. 
Vlerat e pH janë të lidhura shumë ngushtë me përmbajtjen e aciditetit 
total, (Fig.3). Edhe një herë në kushtet e rruajtjes me frigoriferët me 
AM  ndryshimet janë qartësisht te papërfillshme nga të dy llojet e tjera 
te ruajtjes. 
Për sa i përket vlerave të pH në mollët e ruajtura gjatë në frigorifer, 
përveç problemeve organo-shqisorë e të shijes, vërehet që këto vlera 
janë në caqet kritike për prodhimin e  lëngut të mollës e cila kërkon  
vlera  (pH  2.5 - 4). Vlerat e pH shkojnë 4.03 në mollët Golden 
delicious, 3.62 tek mollët Granny Smith dhe 4.2 tek mollët Starking në 
mënyrën natyrale në depo të ruajtjes dhe 4.16 tek mollët Starking në 
frigoriferët me ajër. Modele shumë të ngjashme vihen re edhe në 
literaturë (Steškova A., etj.2006). 
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Fig. 1. Ndryshimet e sasisë së karbohidrateve në mollët Golden delicious, Starking dhe Granny Smith gjatë ruajtjes për 
një periudhe kohe  200. 

 

 
 

Fig. 2. Ndryshimet e aciditetit total të titrueshëm në mollët Golden delicious, -Starking dhe Granny Smith gjatë ruajtjes 
për një periudhe kohe  2
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Fig. 3. Ndryshimet e pH në mollët Golden delicious, Starking dhe 
Granny Smith gjatë ruajtjes për një periudhe kohe  200 
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Modeli i përmbajtjes të vitaminës C gjatë ruajtjes ishte shumë i 
ngjashëm me atë të aciditetit. Në Fig. 4. janë paraqitur sasitë e 
vitaminës C për të tria varietetet e mollëve  të rajonit të Korçës. Në të 
dallohet qartë që sasitë e vitaminës C për frutat e freskëta te cilat janë 
normale, ndërsa nivelet e vitaminës C për mollët e ruajtura  për 200 ditë 
me të tria metodat e përdorura në metodikë pësojnë ulje të sasisë të 
vitaminës C. 
Ulja e përmbajtjes se vitaminës C ishte e shpejtë si në mënyrën natyrale 
në depot e ruajtjes , po ashtu dhe  në frigoriferët me ajër. Sikurse shihet 
dhe nga figura 4. vihet re një ulje e ndjeshme e koncentrimit të 
vitaminës C,  konkretisht në të tria varietetet e mollëve ulet sasia nga 
81% deri 86.5% të sasisë fillestare për 200 ditë ruajtje.  
Zvogëlimi i sasisë së vitaminës C gjatë ruajtjes në kushte  me AM për  
200 ditë ruajtje  është në një normë prej 20-24%. Rezultate të njëjta 
janë gjetur edhe  nga studiues të tjerë (Stešková A., etj., 2006) dhe ky 
degradim i atribuohet kryesisht oksigjenit të ajrit . 

 

 
Fig. 4. Histograma. Ndryshimi i sasisë së Acidit askorbik në mollët 

Golden delicious, Starking dhe Granny Smith gjatë ruajtjes për një 
periudhe kohe  200 
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Numri i formolit 
Numri i formolit është një tregues i lidhur ngushtë me sasinë e 
aminoacideve që përmbahen në lëngun e frutit. Në Fig. 5. janë 
paraqitur numrat e formolit, të cilët janë tregues relativisht  më të 
stabilizuar gjatë ruajtjes për një periudhë kohe prej 200 ditësh. 
 

 
Fig. 5. Ndryshimi i numri i formolit/100g në mollët Golden delicious, 
Starking dhe Granny Smith gjatë ruajtjes për një periudhë kohe  200 

ditësh. 
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• me zgjatjen e kohës së rruajtjes vihet re ulje e ndjeshme e 
koncentrimit të vitaminës C, kultivari me i ndjeshëm ishte 
Golden delicious, ku vitamina C lëvizi nga 5.2 ne 0.7 mg, 
krahasuar me Starking  nga 4.6 ne 0.78 mg dhe Granny smith 
nga 4.8 ne 0.93 mg per 100 ml,  

• gjatë rruajtjes vihet re ulje e ndjeshme e aciditetit total, ku ulja 
më e ndjeshme ishte në Golden delicious nga 0.57 ne 0.29, 
krahasuar me Starking  nga 0.42 ne 0.20 dhe Granny smith nga 
0.74 në 0.55, 

• gjatë rruajtjes vihet re rritje vlerave të pH,  që arrijnë limitet 
kritike. Kështu në Golden delicious nga 3.6 në 3.94, krahasuar 
me Starking  nga 3.68 në 4.16 dhe Granny smith  nga 3.2 në 
3.51, 

• Në ruajtën e mollëve me frigoriferët me AM qëndrueshmëria  e 
mollëve dhe praktikisht të gjitha parametrat fiziko-kimike të 
vëzhguara  ruajnë pothuaj parametrat e frutit të freskët. 

• Për këtë arsye po bëhet domosdoshmëri në zonën e Korçës rritja 
e kapaciteteve ruajtëse të mollëve me frigoriferët me AM për 
rritjen cilësisë dhe zgjatjen e kohës në ruajtje të tyre. 
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Abstrakt: Ky studim u realizua ne kushtet e zonës së Devollit e cila gjendet 
në pjesën jug-lindore të vendit.  Klima e kësaj zone karakterizohet nga 
vecoritë e klimës kontinentale – mesdhetare. Rezultatet e marra nga ky studim 
lidhen me vlerësimin e ndikimit të dendësisë së mbjelljes së bimëve të specit 
cv “Gogozhare” (i cili është mjaft i përhapur në këtë zonë), në treguesit 

biomorfologjkë dhe të prodhimit.   Ky studim mundëson të dhëna që lidhen 
me pesë dendësi të mbjelljes së bimëve të specit si më poshtë: 11.1 – 8.3 – 4.8 
– 3.7 dhe 2.6 bimë/m2.  Vlerat e karakteristikave të bimëve, me përjashtim të 
datës së lulëzimit, zvogëlohen kur hapësira ndërmjet bimve rritet. Të dhënat 
e marra evidentojnë faktin se këto dendësi nuk kanë ndonjë ndikim 
domethënës në peshen mesatare të frutave të specit. Numri dhe mesatarja e 
frutave për bimë rriten duke filluar nga dendësia më e madhe në drejtim të 
dendësisë më të vogël,ndërkohë prodhimi për njësi të sipërfaqes shkon duke 
u zvogëluar.  Sasia e prodhimit të destinuar për treg është më e madhe në në 
variantet me dendësi më të vogël të bimëve, ndërsa prodhimi i përgjithshëm 
për njësi të sipërfaqes rezulton të jetë më i madh në variantet me dendësi më 
madhe të bimëve.  Për më tepër, sa më e madhe të jetë distanca ndërmjet 
bimëve të mbjella, aq me e vogël është sasia e frutave skarco. Lartësia e 
bimëve në variantet e testuara rritet me rritjen e dendësisë së bimëve.  Frutat 
me peshë më të madhe janë marrë në tre vjeljet e para, ndërsa diametri i 
frutave rezulton të jetë më i madh në frutat e vjeljes së dytë dhe të tretë.  Nga 
të dhënat rezulton se lartësia e bimëve në variantet e testuara rritet me rritjen 
e dendësisë së bimëve. Masa bimore e mbetur mbas vjeljes së prodhimit, si 
edhe sasia e lëndës së thatë të bimëve  në fund të ciklit të prodhimit, rezulton 
të jetë më e madhe në variantet  me dendësi më të madhe të bimëve, krahasuar 
me dendësitë e tjera.    

Fjalë kyç: dendësi e bimëve, tregues, vlerësim, prodhim i përgjithshëm, 
prodhim për njësi sipërfaqe, fruta për treg, peshë e frutave 
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EVALUATION OF PLANTS DENSITY IN BIOMETRIC 
INDICATORS AND PRODUCTION OF AUTOCHTHONOUS 

PEPPER “GOGOZHDAR” 

Abstract: The study was made in the conditions of Devolli’s zone, found is the 

south eastern part of Albania. The climate of this zone is characterized by the 
proprieties of that Mediterranean – continental.  The results drawn from this 
study concerning the evaluation of the influence of plants density in the 
pepper crop (local variety “Gogozhare”), offer important index to make the 

most appropriate selections in determining the plants density. The values of 
plants’ characteristics, except the date of flowering, regularly decrease when 
the space for the plants increases.  
 Thus, this study gives evidence that the plants density (five plant density: 11.1 
– 8.3 – 4.8 – 3.7 and 2.6 plants/m2) does not exert any proved influence on 
the average weight of the fruits. The number and the average of the fruit per 
plants is increases beginning from the highest density to the lowest one, 
whereas the production per surface unit is decreases. The quantity of 
marketable product higher in variants low plants density, while the total 
product for unit surface has resulted higher in variants with higher number 
of plants.  
 In addition, the larger the distance between the planted plants is, the smaller 
will be the percentage of scarcity fruits.  The plant height of the tested variants 
increased with greater plant density. Fruits with the biggest weight were 
taken in the first three harvest, while the diameter of the fruits was bigger in 
the fruits of second and the third harvest. That, the plant height of the variants 
tested increased with greater plant density.  Green mass left after harvesting 
the product, as well as the quantity of dried matter of the plants in the end of 
the product cycle, resulted in greater values in the variants with higher 
density of plants, compared with other densities.  
 
Key words: plant density, index, evaluation, total yield, production per 
surface unit, marketable fruits, fruit weight 

Hyrje 
Dendësia optimale e mbjelljes së perimeve të ndryshme nuk mund të 
konsiderohet si një parametër fiks. Ajo mund të ndikohet nga një numër 
i madh faktorësh, si aftësia konkuruese e çdo specieje, kushtet 
klimatike, tokësore, ujore dhe ushqyese, periudha e kultivimit, 
destinacioni i prodhimit, etj. Puna kërkimore e shkencore dhe 
eksperienca shumë vjeçare kanë bërë të mundur  të përcaktohen për çdo 
specie perimore distancat e duhura të cilat mundësojnë dendësi 
optimale të mbjelljes (Islam, M., Saha, S., Akand, H. and Rahim, A. 



253 
 

(2011), Agarwal, A., Gupta, S. and Ahmed, Z. (2007). Megjithatë, për 
speciet  perimore, konsiderohet e  rëndësishme  të eksperimentohet  se 
si specie të ndryshme perimore mund të  reagojnë ndaj ndryshimit të 
dendësisë së mbjelljes, dhe se si një reagim i tillë mund të ndikohet prej 
praktikave të tjera të kultivimit, sikurse është p.sh. ujitja, plehërimi etj. 
(Cavero, J., Ortega, R.G. & Gutierrez, M. (2001), Tesi R., 1994, 
Maniutiu, D., Sima, R., Apahidean, A.S., Apahidean, M. & Ficior, D. 
(2010).  
 Ndërkaq, në praktikën e përditëshme vazhdojnë të përdoren akoma 
disa skema të gatëshme (Alam, M.S., Saha, S.R., Salam, M.A. and 
Alam, M.K. 2011), të cilat janë në gjendje të sqarojnë funksionet që 
lidhin parametrat e prodhimit, me dendësinë e mbjelljes, pra të 
distancave ndërmjet dhe midis rreshtave të mbjellë. Studimi i 
distancave ndërmjet dhe midis rreshtave, si dhe i orientimit të rreshtave 
mund të ndihmojë për një zhvillim më të favorshëm të bimëve, për të 
rritur prodhimtarinë e tyre (Lorenzo, P., and N. Castilla. (1995), 
Aminifard, M.H., Aroiee, H., Ameri, A. & Fatemi, H. 2012). Në shumë 
raste, shpërndarja propocionale e bimëve të mbjella, konsiderohet si 
faktori që përcakton konkurencën më të vogël të rritjes së bimëve. Nga 
ana tjetër, rritja e kërkesave për mekanizimin e operacioneve të 
ndryshme kulturale, ka nxitur kryerjen e studimeve për gjetjen e 
zgjidhjeve më të përshtatshme, të cilat jo gjithmonë koinçidojnë me ato 
optimal (Bianco V.V.; Pinpini F. 1990, Dasgan, H.Y. & Abak, K. 
(2003) Seifi, S., Nemati, S.H., Shoor, M. & Abedi, B. (2012). 
Lidhur me ndikimin e numrit të bimëve për njësi të sipërfaqes në   
kulturën e specit, të dhënat bibliografike të vendit tonë, sjellin 
informacione shpesh kontradiktore dhe të pamjaftushëm. Ndërkohë, 
literatura e huaj evidenton se rezultate të mira mund të merren në rastet 
kur dendësia e bimëve për njësi të sipërfaqes varion nga 5 – 11 
bimë/m2. (Srinivas,1982; Evert 1984 etj.). Efektet e dendësisë së 
mbjelljes, studiohen jo vetëm në raport me prodhimin total për bimë e 
për m2, por edhe në raport me prodhimin e tregëtueshëm. (Nasto Th, 
Bardhi N., 2004, Tase, Ll, (1986), Idowu, A.O. (2011). Duke u bazuar 
në rëndësinë e madhe që ka kultura e specit, u mundësua realizimi i 
këtij studimi për të evidentuar ndikimin që ka dendësia e mbjelljes në 
treguesit biometrike, sasiorë dhe cilësorë të  prodhimit në kulturën e 
specit, kultivari “Gogozhare”. 
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  Speci “Gogozhare”, konsiderohet si një kultivarët autoktonë lokalë 

më të përhapur dhe më të preferuar jo vetëm nga konsumatori, por edhe 
nga industria agropërpunuse, kryesisht në kushtet jug – lindore të 
vendit (Nasto, T.H., Balliu, A. and Zeka, N. (2009). 
 
Materiali dhe metoda  
Studimi u realizua në kushtet e zonës së Devollit (Korçe), e cila 
ndodhet në pjesën juglindore të Shqipërisë. Klima e kësaj zone 
karakterizohet nga veçoritë e klimës mesdhetare – kontinentale. Stina 
e verës përgjithësisht është e thatë dhe e nxehtë, ndërsa vjeshta, dimri 
dhe pranvera karakterizohen   nga prania e një lagështie më të madhe 
dhe temperatura më të ulta. Toka ku u ngrit eksperimenti karakterizohej 
nga treguesit kimikë dhe fizikë si më poshtë: azoti total 1.25 (%), 
fosfori i asimilueshëm 34. 5 (ppm); potasi i asimilueshëm 125,8 (ppm); 
aciditeti ujor 6.7; kripëzimi    0.72 ‰; rëra e trashë 25.45 (%); rëra e 

hollë 20. 79 (%); lymi 32.18 (%); argjila 22.58 (%).  
 Skema e eksperimentit u ngrit në formën e bllokut të randomnizuar, 
me tre  përsëritje dhe pesë  variante. Mbjellja e fidanëve ne fushë u 
realizua brenda muajit maj, në distancat 70 cm midis rreshtave dhe 
midis bimëve në rresht sipas varianteve në distancat respektive: 15 cm, 
25 cm, 35 cm, 45 cm dhe 55 cm.  Në plehërimin bazë u përdorën 150 
kg/ha P2O5 ,   120 kg/ha K2O dhe 60 kg/ha azot. Gjatë vegjetacioni, 
plehërat azotike u  shpërndanë në dy doza, respektivisht 90 dhe 180 
kg/ha, ku  e para u përdor 15 ditë mbas mbjelljes në vendin e 
përhershëm dhe e dyta mbas 40 ditësh. Luftimi i barërave të këqia u 
realizua me anë të dy prashitjeve dhe  një mbushjeje të bimëve. Në vitet 
e eksperimentit nuk ishte i nevojshme trajtimi i bimëve me anti 
parazitarë të ndryshëm. Ujitjet  u kryen të rregullta, zakonisht çdo 10 – 
15 ditor, sipas nevojave të bimëve.  
 Si kultivar u eksperimentua speci i tipit “Gogozhare”, i cili 
konsiderohet si një nga  kultivarët tradicionalë më të preferuar për këtë 
zonë, Karakterizohet nga një  formë sub-sferike, me ngjyrë të kuqe të 
errët në pjekje. Mbas çdo vjeljeje, frutat janë numëruar, peshuar dhe 
ndarë në dy kategori: për konsum të freskët dhe jashtë standardi (fruta 
të dëmtuara, të kalbëzuara, si dhe  ato që nuk kanë formën dhe ngjyrën 
tipike të kultivarit). U kryen pesë vjelje, ku vjelja e parë u realizua 10 
ditorin e parë të gushtit, ndërsa e fundit nga mesi i muajit tetor. Në 
vjeljen e fundit u bë numrimi dhe peshimi  edhe i frutave të pa pjekur, 
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të cilët nuk kishin asnjë vlerë tregëtare, por u llogaritën për të 
përcaktuar fuqinë prodhuese potenciale të bimëve. Në çdo gjashtë 
fruta, për secilin variant dhe për çdo vjelje, u bënë matjet e 
mëposhtëme:  lartësia, diametri, trashësia e epikarpit (pjesa mishtore e 
frutit), lënda e thatë e perikarpit dhe e gjithë frutit, si dhe përqindja e 
perikarpit në raport me frutin e plotë. 
Gjatë periudhës së vegjetacionit janë marrë të dhëna të tjera plotësuese 
si: fillimi i lulëzimit, lartësia dhe numri ndërnyjeve në vjeljen e parë 
dhe të fundit, nyja ku është shfaqur lulja e parë dhe fruiti i parë, si dhe  
lartësia nga toka e nyjes së parë lulore dhe frutifikuese. Në vjeljen e 
fundit, bimët u shkulën me gjithë rrënjë, u numëruan dhe u peshuan, 
nga ku u morr edhe një kampion për përcaktimin e lëndës së thatë. Të 
dhënat i janë nënshtruar analizës së variancës, ndërsa vlerat mesatare 
të disa prej treguesve  u ballafaquan me testin e Duncanit. 

Rezultatet  dhe  diskutimi i tyre 
Të dhënat eksperimentale  tregojnë se numri i bimëve  për njësi të 
sipërfaqes, ndikon në karakteristikat prodhuese dhe biometrike të 
frutave dhe bimëve të specit. Vlerat e karakteristikave të bimëve, me 
përjashtim të datës së lulëzimit, si rregull zvogëlohen me rritjen e 
hapësirës në dispozicion të bimëve. Lartësia e bimëve në fazën e 
lulëzimit ka rezultuar se është më e madhe në variantet me numër 
bimësh mbi 8.3 bimë/m2, krahasuar me variantet me dendësi më të 
vogël se 8. 3 bimë/m2. Edhe në fund të periudhës së vegjetacionit, bimët 
me lartësi më të madhe u evidentuan gjithashtu në variantet me dendësi 
më të madhe të bimëve.   
Nga të dhënat përcaktohet  se dendësia e  bimëve nuk ndikon në numrin 
e ndërnyjeve të lulëzimit, në vendosjen e nyjes së parë prodhuese 
(zakonisht mbi nyjet 6 –7), si dhe të lartësisë së vendosjes së nyjes së 
parë prodhues (rreth 15 – 16 cm nga toka), (tabela nr 1.). 
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Tabela nr. 1. Ndikimi i dendësisë së bimëve në disa karakteristika  
biometrike dhe  prodhuese të specit  “Gogozhar”. 

 

 

TREGUESIT E 
MATUR 

Dendësia bimë / m2 

Variantet 

11.1 8.3 4.8 3.7 2.6 

70x15 70x25 70x35 70x45 70x55 

A. Matjet në bimë      

- Lulëzimi (ditë mbas 
mbjelljes) 

56 b 57 ab 57 ab 58 ab 60 a 

- Lartësia e bimëve 
fillim i lulëzimit (cm) 

25.1 22.4 18.5 17.6 17.2 

- Lartësia e bimëve  
vjelja e parë  (cm) 

39.3 34.7 31.8 29.5 28.9 

- Lartësia e bim në 
fund të ciklit (cm) 

55.4 a 50.6 a 47.2 b 45.3 b 44.5 b 

- Masa e gjelbër në 
fund të ciklit  (kv/ha) 

106 a 90 b 59 b 43 b 32 a 

- Lënda e thatë (%) 24.2 a 14.1 a 10.2 b 8.5 b 8.3 b 

B. Matjet në frutat e 
të gjitha vjeljeve 

     

- Pesha mesatare e 
frutave (gram) 

77.2 b 81.1 b 89.9 a 89.0 a 85.3 a 

- Diametri i frutave 
(mm) 

71.0 c 74.3 a 77.6 ab 76.5 ab 75.8 b 

- Fruta për treg 
(gram/bimë)  

386.0 C 510.9 B 737.2 B 987.9 A 870.1 A 

- Fruta për treg 
(numri/bimë) 

5.0  C 6.3 B 8.2 B 11.1 A 10.2 A 
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- Prodhimi për treg 
(kv/ha) 

428.5 A 388.5 A 362.7 AB 314.2 AB 201.0 B 

 

V0. Shkronjat e vogla, vendosur në krah të disa prej vlerave numerike në tabelë, 
tregojnë vërtetësinë e të dhënave për nivelin 005P, ndërsa shkronjat e mëdha 
tregojnë vërtetësinë e të dhënave për nivelin 001P.  

  

Sasia e prodhimit për treg është më e madhe në variantet me dendësi  
më të vogël të bimëve, ndërsa prodhimi i përgjithshëm për njësi të 
sipërfaqes ka rezultuar më i madh në variantet me numër më të madh 
të bimëve për njësi të sipërfaqes. Prodhimi më i madh është marrë në 
variantet me numër të bimëve  11.1, 8.3, dhe 4.8 bimë/m2, (u morën 
respektivisht 419,28 kv/ha, 386.62 kv/ha dhe 302.60 kv/ha,  krahasuar 
me variantet me dendësi  më të vogël se 4.8 bimë/m2,  ku respektivisht  
u morrën 277.92 kv/ha dhe 206.40 kv/ha). 
   Prodhimi i destinuar për konsum për çdo  bimë, ka rezultuar më i 
madh në variantet V4, V5 dhe V3, ku respektivisht janë marrë 849.2,  
773,2 dhe 636.3  gram/bimë fruta për treg. Ndërkohë që në variantet 
me dendësi më të madhe, sasia e prodhimit të tregëtushëm për bimë 
është më e vogël. Numri i frutave të tregëtushëm për bimë ka pothuajse 
të njëjtën tendencë me prodhimin e frutave për bimë. Në kushtet e një 
dendësie  më të madhe të bimëve, evidentohet një përqindje më e lartë 
e frutave jashtë standartit me rreth 16 %, krahasuar me dendësitë  më 
të vogla se 4.8 bimë/m2,  në të cilat përcaktohet dhe  vlera më e lartë  e 
diametrit të frutave. 
Masa e gjelbër e mbetur mbas marrjes së prodhimit, si dhe  sasia e 
lëndës së thatë të bimëve në fund të ciklit të prodhimit, rezultojnë në 
vlera më të mëdha në variantet me dendësi  më të madhe  të bimëve, 
krahasuar me dendësitë e tjera.  
Frutat  me peshë më të madhe janë marrë gjithashtu në kushtet e 
varianteve me dendësi  3.7,  4.8 dhe 8.3 bimë/m2, krahasuar me 
variantet e tjera.  Përsa u përket vlerave prodhimit sipas vjeljeve të 
kryera, rezulton se në dy vjeljet e para merren mesararisht deri 35% të 
prodhimit total në variantet me dendësi  8.3 dhe 11.1 bimë/m2, 
krahasuar me rreth 25%  që merren në variantet me dendësi  më të 
vogël. 
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Nga të dhënat e studimi rezulton se  frutat me peshë më të madhe janë 
marrë në tre vjeljet e para. Në vjeljen e parë, të dytë dhe të tretë, pesha 
respektive ka qënë 87.8,  88.0 dhe 85.4  gram, ndërsa  frutat e vjeljes 
së  katërt kanë rezultuar me peshë 80.2 gram dhe të vjeljes së fundit  
65.4 gram.  Diametri i frutave rezulton të jetë më i madh në frutat e 
vjeljes së dytë dhe të tretë, krahasuar me vjeljen e parë, të katërt dhe të 
pestë. Raporti lartësi/diametër i frutave është më i madh në vjeljen e 
pestë dhe më i vogël në të tretën, respektivisht 0.74 dhe 0.58 (tabela nr. 
2). 
 
Tabela nr. 2: Disa karakteristika bio – morfologjike të frutve të 
specit “Gogozhar” 

 

Treguesit e matur 

Koha e vjeljes 

08/8 20/8 06/9 20/9 10/10 

Pesha mesatare (gram) 87.8 a 88.0 a 85.4 a 80.2 a 65.4 b 

Lartësia (cm) 47.6 a 47.9 a 47.0 b 46.5 b 45.0 b 

Diametri (mm) 75.2 ab 76.0 a 81.4 ab 68.5 b 60.8 b 

Raporti lartësi/diametër 0.63 0.63 0.58 0.68 0.74 

Trashësia perikarpit (mm) 5.2 5.3 5.3 5.0 4.8 

Pesha perikarpit (% të 
peshës) 

74.8 75.6 75.4 75.0 75.3 

Lënda thatë e perikarpit 
(%) 

6.8 A 8.5 A 8.7 B 8.7 B 9.0 C 

Lënda e thatë e frutave (%) 8.5 c 9.0 bc 10.4 a 10.8 a 10.8 ab 

 

Lartësia (trashësia) e frutave ka rezultuar më e madhe në vjeljen e dytë, 
dhe më e vogël në vjeljen e fundit. Trashësia e epikarpit është 
evidentuar më e madhe në frutat e tri vjeljeve të para, ndërsa përqindja 
e lëndës së thatë të perikarpit ka qënë më e vogël në frutat e vjeljes së 
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parë, dhe vjen duke u rritur në frutat e vjeljeve të tjera. E njëjta tendencë 
evidentohet dhe në përmbajtjen e lëndës së thatë të frutave të plotë. 

 PËRFUNDIME 

• Të dhënat eksperimentale tregojnë se numri i bimëve për 
njësi të sipërfaqes, ndikon në karakteristikat prodhuese 
dhe biometrike të frutave dhe bimëve të specit. Parametrat 
biometrikë dhe fenologjikë, me përjashtim të kohës së 
lulëzimit, si rregull zvogëlohen me rritjen e hapësirës në 
dispozicion të bimëve. Lartësia e bimëve, si në fazën e 
lulëzimit, ashtu dhe në fund të periudhës së vegjetacionit, 
ka rezultuar më e madhe në variantet me dendësi më të 
madhe të bimëve.      

• Dendësia e bimëve nuk ka ndikuar në mënyrë të 
drejtpërdrejtë në numrin e ndërnyjeve të lulëzimit, si dhe 
në lartësinë e vendosjes së nyjes së parë prodhuese (rreth 
15 – 16 cm).  

• Sasia e prodhimit për treg, është më e madhe në variantet 
me dendësi më të vogël të bimëve, ndërsa prodhimi i 
përgjithshëm për njësi të sipërfaqes ka rezultuar më i 
madh në variantet me numër më të madh të bimëve.  

• Në të gjitha variantet, dendësia e bimëve nuk ka ndikim 
të vërtetuar në peshën mesatare të frutave të vjela. Numri 
dhe pesha e frutave të tregtueshëm për bimë, rriten 
respektivisht me 58 dhe 66%, duke kaluar nga variantet 
me dendësi 4. 8 bimë/m2 në 3.7 bimë/m2, ndërsa prodhimi 
për njësi të sipërfaqes zvogëlohet me 26%.  

• Në variantet me dendësi më të madhe të bimëve, 
evidentohet përqindje më e lartë e frutave jashtë 
përdorimit me rreth 16 %, krahasuar me dendësitë më të 
vogla se 4.8 bimë/m2.  Po në këto kushte të fundit është 
evidentuar dhe vlera më e lartë e diametrit të frutave. Me 
rritjen e distancës midis bimëve, zvogëlohet edhe 
përqindja e frutave jashtë standardit. 

• Masa e gjelbër e mbetur mbas marrjes së prodhimit, si dhe 
përqindja e lëndës së thatë të bimëve në fund të ciklit të 
prodhimit, rezultojnë në vlera më të mëdha në variantet 
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me dendësi më të madhe të bimëve, krahasuar me 
dendësitë e tjera.   

• Përsa u përket niveleve të marrjes së prodhimit sipas 
vjeljeve të kryera, rezulton se në variantet me dendësi 8.3 
dhe 11.1 bimë/m2, në dy vjeljet e para mund të merret 
mesararisht deri 35% e prodhimit total, krahasuar me rreth 
25% që merret në variantet me dendësi më të vogël të 
bimëve. 

• Frutat me peshë më të madhe janë marrë në tri vjeljet e 
para, ndërsa diametri i frutave ka qenë më i madh në frutat 
e vjeljes së dytë dhe të tretë.    
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