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INFORMACION

Buletini Shkencor “Reald” boton punime shkencore të stafit akademik të
Akademisë së Studimeve të Aplikuara “Reald” dhe punime origjinale të
studiuesve të tjerë, brenda dhe jashtë vendit.
Punimet pranohen nga të gjitha fushat. Ato duhen të jenë të redaktuara mirë,
pa gabime drejtshkrimore e pikësimi dhe me abstrakt në shqip e anglisht.
Çdo punim duhet të përmbajë gjetje e përvoja të reja në fushën përkatëse,
përfundimet ose rekomandimet dhe literatura e përdorur.
Autorët mbajnë përgjegjësi të plotë për çdo lloj plagjiature dhe për gabimet
gramatikore në shqip e anglisht. Autorët duhet t’i ruajnë të dhënat eksperimentale
dhe t’ia paraqesin Bordit botues, nëse u kërkohen. Shkrimi duhet të jetë i qartë,
i kuptueshëm, konciz dhe korrekt nga ana gjuhësore.
Rëndësia e botimit të buletinit 2 herë në vit qëndron në dhënien e mundësisë
për të gjithë kërkuesit akademikë dhe jo vetëm të bëjnë të njohura gjetjet më
të reja në fushat përkatëse të tyre si dhe në përditësimin në kohë të gjetjeve të
mëparshme.
Të gjithë autorët e interesuar për të botuar në Buletinin Shkencor të Akademisë
së Studimeve të Aplikuara “Reald”, Vlorë mund të na kontaktojnë në adresën
email: universitetireald@yahoo. com
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Epidemiologjia e infeksionit nga Helikobakter Pilor
Rezultatet krahasuese të mjekimit me Nexium

Prof. Dr. Sotir Vangjeli
Msc. Rezarta Petani
PhD. Donika Zyberaj

Summary

Epidemiologie de l’infection par helicobacter pylori
Les resultats comparatives de traitement avec
Essomeprasole (Nexium)

Introduction

Introduction
Il est generalement admis que le factuer dominant est
l’agression chlorhydropeptiques dans l’ulcere duodenal
et l’alteration de la muqueuse gastrique dans l’ulcere
gastrique. Actuellement, l’infection a H. pylor est un
facteur principal de la maladie ulcereuse gastrique et
duodenal. L’infection a h. pylor est present dans 85%
des ulceres duodenaux sont causes par des infections de
H. pylor meme si, chez la plupart des humains infectes l
maladie reste asymptomatique.

The epidemiology of Helicobacter Pylor infection
(During the 1999-2007 period)
In the early 1980-s Warren and Marchall, two Australian
physicians, reported the presence of an undetified gramnegative curved and spiral-shaped bacillus in gastric
epithelial tissue of patients with chronic gastritis.
Originally called Campylobacter pylori, this organism was
later renamed helicobacter pylori when the organism was
found to have characteristics that differed from those of
true campilobacters. It is now generally accepted that
infection with H. pylor is an important cause of peptic
ulcer disease and that eradication of this organism
greatly reduces the recurrence rate of ulcers.
H. pylor also can cause chronic gastritis and
hypochlorhydria and is a risk factor for gastritis cancer.
Conventional eradication therapies, which consist of two
antibiotics plus either a proton-pump inhibitor are highly
effective.
In this study the authors aim to public the results of
a prospective study of many years (1999-2007) of
Helicobacter Pylor infection in district of Vlora, according
to age and sex, as well to obtain an information to
treatment they with Essomeprasol (Nexium), for
erradication of this infection. The authors to value in
comparative and gastric pathologies to use of antiinflamations remends non steroids.
In this study to be analysed attentively the nears and
distantes results of treatment with Essomeprasole, to
stand out brilliants results to the erradication of H. P
as well low effication in the treatment medicaments
gastropathologyes.
The authors explains this low effect of property insufficient
gastroprotectives of this remends and recomanded
treatment with Sucralfat and Misoprostol. In this study
the authors to bring original date to the treatment of
acute laryngitis (an acute inflammation of the larynx ) to
causes by gastroesophageal reflux. The toleration of this
medicaments is brilliant, secondary effects are zero.

Object de l’etude

L’essai clinique controle a probablemet plus contribue a
l’amelioration de la prise en charge medicale que tout
autre decouverte scientifique. Le but de travail a ete
de comparer l’efficacite clinique de IPP-Essomeprasole
(Nexium) dans le traitement de l’UD en poussee avec
evaluattion endoscopique aussi dans les gastropathies
medicamenteuses et dans le reflux gastro-oesophagien
avec \ou sans, de l’oesophagite. Dans cetravail, courant
et controleese donnee les resultates epidemiologique de
l’infection a H. pylori dans le district de Vlora pendant la
periode 1999-2007.
Aussi, on estime a une methode comparative gastrique,
leur influence dans la muqueuses gastriques et
oesophagiene lesionee.
Environ deux tiers de la population mandiale sont
infectee par cette bactrie. La taux d’infection varie d’un
pays a l’autre. Le taux est plus eleve dans les pays du
Tiers-Monde. Le tuax d’infection est essentiellement
en fonction des condition d’hygiee, ainsi que du degre
d’utilisation des antibiotiques.

Methodes

Le protocole a ete elabore de maniere prospective.
Les criteres d’inclusion etaient les siuvants
1. Cet etude courant et controlee de longue duree, de
plusieurs annee
2. Les rezultats d’etudes analisant l’influence de sexe
et de l’age.
3. Les parametrs sont toujours analyses au cours
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d’essais prospectifis et non pas retospectivement,
avec, stratificarion prealable en sous-grupes de
malades
4. Duree du traitement d’eradication (triple therapie) a
2 semains
5. Dure du traitement d’entretenir a 6 semains
6. Absence de complication, c’est a dire de perforation,
d’hemorragie digestive et de stenose du pylore
7. Absence d’antecedent chirurgical gastrique
8. Posologie quotidienne d’Essomeprazole 40mg/j
(2fois 20 mg)
D’apres une etude epidemiologique dans le district de
Vlora a montre que 5. 1% des sujet presentaient un
pyrosis quotidien. Aujourd’hiu grace aux inhibiteurs de
la pompe a protons, nous sommes capables de controler
efficacement l’exposition de l’oesophage a l’acide.
Les rezultats de cet etudes cliniques suggerent que la
frequence du RGO es liee au volume secretoire gastrique.
On a demontre une correlation directe entre le volum
secretoire gastrique et la frequence du reflux.
Le reflux lui-meme peut entraner des symptomes
atipiques, il peut s’agr de signes ORL, comme la pharingite
et laringite chronique. Les signes respiratoires, comme la
toux et la dyspnee asthmatiforme nocturnes dans 17. 6%
des cas.
Les douleurs thoracique pseudo-angineuses.
Quel que soit le macanisme implique dans l’apparition de
ce type de douleurs, l’acide intraluminal est finalement
le facteur declanchant. On peut parler ici d’oesophage
acido-sensible
Les ulceresmedicamenteuse
Le consommation en augmentation de medicamentes
anti inflammatoires non steroidiens, AINS et Aspirine,
constitue un roblem clinique et therapeutique important
en commun avec le role important de H. pylori. les
etudes epidemiologique et endoscopiques montrent que
15-20% des malades se prendre a longue terme AINS ou
Aspirine. AINS ont un action local et an action general.
L’action general base se realizer a trevers de la reduction
de synthese des prostaglandines, avant tout les PGE2, qiu
ont un role immunitaire important.
L’Essomeprazole sont aussi utilise lors de trauntement
durable a AINS et a l’aspirine. L’apirine inhibe les
prostaglandines ainsi que la cycloxygenase 1 (COX1).
Nous avons etudie l’effet d’un traitement de 6 semains
par l’essomaprazole. Effets des prostaglandines et de
sucralfate-dans cet etude les patients traites par le
misoprostol aucune interaction medicamenteuse n’a ete
observe durant la periiode du traitement. Essomeprazole,
generalement est bien toleres. Les resultats de ces trois
groupes de l’etude prospective demotrent que les PPI
possede une efficacite superioreure dans l’ulceres en
poussee, par l’infection a H. Pylori non complique a celle
de ulceres medicamenteuse.

në vitin 1893 ishte Giulio Bizzozero, një mjek italian që e
izoloi i pari. Në vitin 2005 dy shkencëtarët morën çmimin
Nobel për mjekësinë. Sot vlerësohet se rreth 90% e
ulcerave duodenale dhe 80% të atyre gastrike janë me
origjinë infektive nga HP.
Proteina tirozinë fosfatazë (PtprZ) receptorë të tipit Z e
përhapur mbi sipërfaqen e qelizave gastrike dhe lidhja e
tyre me toksinat e prodhuara nga HP inicion formimin e
lezioneve gastrike e duodenale.
Vite më parë merrnim dhe analizonim rezultatet
e përftuara nga mjekimi me antisekretorë të tipit
Cimeditine, përfaqësuese të grupit të inhibitorëve H-2
histaminikë, rezultonin rezultate dhe efikasitet shumë të
mira në mjekimin e sëmundjes ulceroze gastro-duodenale
të pandërlikuar. Kaluan vite të në mjekimi të suksesshëm
edhe me preparate të tjera të kësaj familjeje, por tashmë
në praktikën klinike futet nocioni i “ulcerave refraktare”
apo “rezistente” ndaj mjekimit, nocion që ende ngjall
debate nëse jemi para një ndërlikimi apo një dështimi të
mjekimit të sëmundjes. më pas filloi era e antisekretorëve
madhorë, frenues te pompës së protoneve, H+/K+ ATPaza, me Omeprazolin, Lansoprazolin, Rabeprazolin etj.
Aktualisht kemi fituar një përvojë të mirë në përdorimin e
një prej përfaqësuesve më të suksesshëm të frenuesve të
pompës së protoneve, atë të Esomeprazolit (Nexiumit),
veprimi antiulceroz i të cilit duhet të studiohet me kujdes
për të përcaktuar shkencërisht indikacionet kryesore dhe
dozat më optimale, por të evidentohen edhe patologjitë
ku efektshëria kurative lë për të dëshiruar. Nexiumi është
i vetmi frenues i fuqishëm i pompës së protoneve (PPI)
që paraqitet si izomeri-S i omperazolit i cili është një
përzierja e izomerëve S dhe R. Nexiumi realizon inhibimin
e pompës së protoneve duke frenuar enzimën H+/K+
ATP-aza, duke ulur në këtë mënyrë njëherësh volumin
dhe përqendrimin e acidit klorhidrik gastrik.

Objekti i studimit
1.

2.

3.
4.

Në këtë studim të kontrolluar, korent, publikohen
të dhënat e studimit epidemiologjik, të infeksionit
nga Helikobakter Pylori në rrethin e Vlorës gjatë
periudhës 1999-2007.
Vlerësohet në mënyrë krahasuese efikasiteti i
trajtimit me Nexium në patologji që shoqërohen
me infeksion nga Helikobakter Pylori, me shtim të
sekrecioneve gastrike.
Ndikimi pozitiv i tij në mukozën e dëmtuar ezofageale
dhe atë gastrike
Në patologji me HP pozitiv si edhe të gastropative
nga përdorimi kronik e i vazhdueshëm i preparateve
AIJS dhe HP negativ.

Epidemiologjia
Helikobakter Pilori është një bakter gram negativ i pajisur
me 4 ose 6 flagjela dhe acidofil, habitati ideal i tij është
mukusi gastrik i stomakut. Karakteri i acidofil shpjegon
edhe rezistencën e mikrobit në pH 1 ose 2 dhe sigurohet
nga prodhimi i enzimës ureazë, e cila formon përreth
mikrobit një ambient kompatibël me ekzistencën e tij.
Pra, veçoria e këtij mikrobi është qe ky mikrob jeton

Hyrje
Zbulimi i Helikobakter Pilori u bë nga një ngjarje krejt e
rastësishme nga dy shkencëtarë, Robin Warren dhe Barry
Marshall. Në realitet dy kërkuesit australian nuk ishin të
parët që zbuluan mikrobin përgjegjës të ulcerës, mbasi
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vetëm në ambiente acide i mbrojtur nga një shtresë
mukusi, për këtë arsye ky agjent mikrobial ndodhet
vetëm në stomak. Enzima ureazë e prodhuar prej tij lejon
të neutralizojë aciditetin gastrik si edhe te mbijetojë/
gjithashtu ky mikrob mund të prodhojë substanca që
shkaktojnë lezione në celulat dhe me kohë mund të
shkaktojnë gastrite dhe ulcera. Helikobakter pilori është
vecanërisht i përhapur në popullsinë mbi 16 vjec, por në
vende të veçanta mikrobi godet lehtësisht edhe fëmijët.
H. P qëndron në mukozën gastrike të personave me
moshë mesatare dhe në të moshuar. Është e rëndësishme
që të theksojmë se formon biofilm dhe të konvertohet
nga forma bacilare në atë epidemiologjike të bakterit. Në
formën kokoide, e cila nuk është forma origjinale e tij, HP
është më aktiv për tu aderuar me celulat gastrike.
Nga studimi epidemiologjik i kryer nga ana jonë gjatë
periudhës 1999-2004 në rrethin e Vlorës në një popullsi
prej 3000 personash, ka rezultuar një pozitivitet i lartë
infeksioni nga H. Pilori. Tabela nr. 1
Në këtë spunim krahas studimit epidemiologjik të
infeksionit nga H. P pëe prevalencën e HP në rrethin e
Vlorës, sjellim konsiderata krahasuese në trajtimin e
Rfluksit Gastro-ezofageal simptomatik dhe Ezofagitit
nga Refluksi gastroezofagela, të mjekimit të sëmundjes
ulceroze të pandërlikuar me H. P pozitiv si edhe të të
sëmurëve me gastropati medikamentoze nga përdorimi i
AIJS të vërtetuar plotësisht, në të sëmurë që kanë marrë
për një kohë të gjatë ëtë vazhdueshme preparate antiinflamatore jo steroide. Pra, ulja e shpeshtësisë dhe
gravitetit të shenjave klinike që lidhen drejtpërdrejtë
me volumin e prodhimit të acidit klorhidrik gastrik dhe
të përqendrimit të tij, përbën edhe objektin principal të
këtij studimi. Në këtë studim epidemiologjiko-klinik sillet
prevalenca e simptomatologjisë për cdo nozologji që
merret në studim.
Gjatë periudhës 6-javore të mjekimit me Nexium, janë
marrë në konsideratë të gjitha luhatjet e frekuencës
dhe gravitetit të simptomave klinike që kishin lidhje me
hiperaciditetin, nën efektin e veprimit të antisekretorëve.
Vlerësojmë gjithashtu efektivitetin e trajtimit për çdo
patologji si edhe efektshmërinë e nexiumit për cdo shenjë
klinike. Natyrshëm dalin në dritë edhe toleranca, efektet
anësore të preparatit dhe kundërindikacionet e tij.

kohe shumëvjeçare. Të sëmurët e pranuar për studim
nuk kanë qenë të rastësishëm, pranimi i tyre është bërë
sipas kritereve të mëposhtme:
1.
Të sëmurët, meshkuj apo femra janë të moshave
nga 20-70 vjeç. Janë gjithsej 126 të sëmurë, nga të cilët
97 m dhe 29 F. sipas patologjive të sëmurët janë:
- Me refluks gastroezofageal 17 të sëmurë (Ezofagit
nga Refluksi 11 dhe hernie Hiatale 6 të sëmurë 11M
dhe 6 F)
- Me ulcer duodenale HP pozitiv 83 të sëmurë (14F
dhe 69 M)
- Me gastropati medikamentoze nga përdorimi i gjatë
dhe i vazhdueshëm i antiinflamatorëve josteroidë 26
të sëmurë (17M dhe 9F)
- Janë pranuar për studim të sëmurët që kanë
patur ankesa nga aparati tretës dhe paraqesin
domosdoshmëri për trajtimin e tyre me antisekretoë,
frenues te pompës së protoneve, në rastin tonë me
Nexium.
- Janë respektuar indikacionet, afatet dhe dozat e
aprovuara në vendin tonë, që gjithsesi përputhen
plotësisht me indikacionet, afat dhe dozat e vendeve
të tjera me të cilat jemi konsultuar, por duke e zgjatur
mjekimin eradikant të HP me antibiotikë specifikë
për dy javë. Në këtë studim sjellim edhe përvojën
tonë të eradikacionit me preparatin Levofloxacin 0.
5 për një periudhë 8- ditore, me një tabletë në ditë,
shoqëruar me Metronidazol 0. 5 2X1 tableta në ditë
për të njëjtën periudhë.
- Pranimi dhe fillimi i trajtimit të të sëmurëve është
bërë 2 javë para përfshirjes në studim, mbasi të
sëmurët gjatë këtij intervali kanë kryer të gjitha
testet diagnostike si ato instrumentale ashtu edhe
ato laboratorike, përcaktimin e pranisë së HP etj.
- Miratimi i cdo të sëmuri dhe nënshkrimi i pyetësorit
është bërë sipas kritereve përfshirëse në studim, por
plotësimi i kërkesave të pyetësorit është kryer nga
ana jonë. Kjo për arsye objektive dhe brenda arsyes
shkencore.
- Nuk janë pranuar në studim të sëmurët alergjikë, të
sëmurët me patologji të rënda hepatike e renale, të
sëmurët me patologji kronike të aparatit respirator,
të sëmurët që merrnin në mënyrë të detyruar
retoviralë, antireumatizmalë dhe një sërë kategorish
të tjera të sëmurësh. Gjithashtu nuk janë pranuar
edhe të sëmurë me rënie peshe të pashpjegueshme
apo me ndërlikime si hematemesis dhe melena të
përsëritur etj.

Material dhe metodika e punës
Është një studim korent, jo i randomizuar për një periudhë

Rezultatet
Prevalenca e infeksionit nga Helikobakter pilori
Nr.

Grupmosha
11-20
21-60
61+
Shuma

Nr. Pacienteve
648
1722
630
3000

M
312
843
327
1482

F
336
879
303
1518

Pozitiv
311
1519
525
2355

13

%
48%
89. 2%
83. 4%
85%

M
148
748
268
1164

F
163
771
257
1191

Negativ
337
203
105
645

%
52%
10. 8%
16. 6%
15%
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të lëngut gastrik acid.
Shfaqja e pirosis është tregues që lidhet direkt me
refluksin e acidit gastrik, me volumin e sasisë së kthyer si
edhe me kohën e kontaktit të kësaj përmbajtje acide me
mukozën ezofagiale.
Refluksi gastroezofagial simptomatik ende edhe sot
përbënë problemin më të shpeshtë që ndeshet në
praktikën klinike.
Në konceptin aktual, anomalia fiziopatologjike primitive
e RGE është prania e një ekspozimi anormal të mukozës
gastrike ndaj lëngut gastrik acid.
Sipas këtij koncepti trajtimi i RGE simptomatike si edhe
të ezofagiteve nga refluksi me antisekretorë madhorë
të PPI, kërkon një thellim dhe përcaktim të kujdesshëm
të gravitetit, kohëzgjatjes, përhapjes dhe shpejtësisë së
lehtësimit të këtij së këtij simptomi klinik.
Rezultatet e observacioneve tona klinike na sugjerojnë
se frekuenca e RGE dhe graviteti i shenjave klinike që
rrjedhin prej tij, është i lidhur drejtpërdrejtë me volumin
e acidit gastrik që refluon si edhe me kohën e kontaktit të
tij me mukozën gastrike.
Pirosis është simptomi klinik më i shpeshtë i gjetur në të
gjitha rastet të pranuar për studim. Pasqyra N. 2

Hipoteza patogjenike e ulcerës peptike nga infeksioni
nga HP
Helikobakter pilori
Shkatërrimi i shtratit dëmtimi direkt inflamacion kronik
reaksion imunologjik
Vazal i epitelit mukozës G/D citotoksik
Acido-pepsina reduktimi i rezistencës prishje e fluksit
Barrierës mukozale hematik
Retrodifuzion i joneve të H+
Dëmtimet e fundit të paretit G/D
Ulcera peptike
Refluksi gastroezofagela
Me refluks gastroezofageal janë pranuar për studim
gjithsej 17 të sëmurë (pasqyra nr. 1) 11 të seksit M dhe
6 të seksit F, të moshave 24-56 vjeç, nga të cilët 11 të
sëmurë me ezofagit nga refluksi dhe 6 të sëmurë me
Hernie hiatale aksiale të shkallës së dytë. Në një studim
epidemiologjik të kryer nga ana jonë për periudhën 19922001 në rrethin e Vlorës, sëmundshmëria e RGO është
gjetur në 51% meshkuj me 65%të rasteve dhe femrat
34% sipas raportit M:F 2:1.
Pasyra nr. 2
Prevalenca e ezofagiteve sipas seksit dhe grupmoshave
Mosha
21-30
31-40
41-50
51-60

M
21
59
73
81

%
5%
14%
17%
19%

F
8
24
23
36

61+

45

10%

52

Shuma

279

65%

143

%
1. 9%
5. 7%
5. 4%
8. 5%
12.
3%
34%

Shuma
29
83
96
117

%
6. 9%
19. 7%
22. 4%
27. 7%

97

23. 5%

422

100%

Disfagia dhe odinofagia
Refluksi gastroezofagial është vetëm acid, graviteti i këtij
refluksi është direkt në proporcion me pH, me sasinë dhe
kohën e kontaktit të materialit të refluuar me mukozën
ezofagiale.
Në materialin tonë disfagia është konstatuar në 8 të
sëmurë ose rreth 47 % të rasteve dhe odinofagia është
gjetur në 3 prej të sëmurëve tanë ose 17. 6 % të rasteve..
Shfaqja e këtyre shenjave klinike përbën një element
rëndues të sëmundjes dhe një progredim të saj drejt
ezofagitit eroziv. Duhet vlerësuar fakti që të sëmurët janë
të rinj, 24- 32 vjeçarë.

Shkaqet e refluksit janë të ndryshme dhe të shumta.
Pranohet se rreth 50%e popullsisë shfaqin shenja klinike
të urthit një herë në javë, ndërsa në 4-7% e tyre ankohen
disa ditë në javë. Tre tipe simptomash përmblidhen në
sensacionet dolorose me origjinë ezofageale: pirosis,
disfagia dhe/ose odinofagia si edhe dhimbjet torakale
pseudoanginoze. Përveç kësaj refluksi i rëndë shkakton
pezmatim të fytit, një ngjarje kronike dhe trashje të
zërit madje edhe një ndjenjë të pranisë së trupit të huaj
në fyt. Kjo shenjë klinike duhet vlerësuar e marrë në
konsideratë mbasi mjaft të sëmurë trajtohen më parë
nga ORL dhe mandej vizitohen e trajtohen nga ana jonë.
Tre prej të sëmurëve tanë ose 17. 6% e të sëmurëve
kanë paturLaringitis të shprehur, me ashpërsim të zërit
dhe kollë të thatë, gjë që i shqetësonte ata së tepërmi.
Të sëmurët nuk ndjenin asnjë përmirësim nga mjekimi
nga specialistët përkatës. Interesant është fakti se këta
të sëmurët kanë qenë të moshave të reja. Kjo dukuri
është konstatuar në të sëmurët me refluks të rëndë dhe
të zgjatur.

Dhimbja retrosternale pseudoanginoze
Dhimbja retrosternale është një shenjë klinike që
ndeshet pothuajse në të gjithë të sëmurët me ezofagiti
nga refluksi gastroezofagial dhe veçanërisht me Hernie
Hiatale. Graviteti dhe kohëzgjatja lidhet direkt me
ashpërsinë, volumin dhe përqendrimin e acidit gastrik
që bie në kontakt me mukozën e ezofagut. Tashmë është
i njohur problemi i diagnozës diferenciale të dhimbjeve
torakale me origjinë ezofagiale dhe atyre kardiake
nga patologjitë iskemike, prandaj vlerësimi maximal i
tyre dhe diagnostikimi në kohë mënjanon trajtimin jo
adekuat të tyre si edhe kalimin tek specialistë të tjerë.
Diagnoza e hershme, përcaktimi i origjinës së dhimbjeve
retrosternale kërkon vlerësim maksimal të pranisë së
mundshme të hernies hiatale dhe/ose ezofagitit nga
refluksi gastroezofagial.

Pirosis

Trajtimi me nexium

Në të sëmurët tanë është takuar në të gjitha rastet. Të
sëmurët tregonin për një ndjenjë urthi ( apo thartire)
në nivelin substernal inferior, me përhapje kryesisht në
drejtimin cranial. Zakonisht shoqërohej me një regurgitim

Trajtimi i sëmundjes së RGE, Ezofagitit nga Refluksi dhe
hernies hiatale me frenues të pompës së protoneve
H+/K+ ATPA-ze, bazohet ne konceptin aktual se
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anomalia fiziopatologjike primitive e RGE është prania
e një ekspozimi ezofagial anormal ndaj lëngut gastrik.
Ezofagu “ acido-sensibël” shkakton shfaqjen e pirosis,
të dhimbjeve retrosternale pseudoanginoze, disfagisë
dhe/ose odinofagisë, tharje të fytit e në mjaft raste edhe
laringitis e ngjirje të zërit.
Të sëmurët e pranuar në studim u mjekuan për 6 javë
me 40 mg Nexium, me dy marrje 20 mg. shoqëruar me
prokinetikë, Motilium ose Domperidone 3 herë në ditë
nga 10mg.
Rezultatet në rastet me RGE kanë qenë të mira dhe
shumë të mira; në rastet e rënda nga Ezofagit nga Refluksi
dhe me Hernie Hiatale kanë qenë të pranueshme dhe
të dobëta dhe mjekimi për pasojë ka vazhduar për një
periudhë kohe më të gjatë.
Rezultatet e studimit klinik sugjerojnë se frekuenca e
RGE është e lidhur me volumin gastrik. Nga ky studim
del qartë një relacion i drejtpërdrejt midis volumit gastrik
dhe frekuencës së refluksit. Persistenca e simptomave
të tilla si pirosis, regurgitacioni apo edhe ngjirja kronike
e zërit shpjegohet me ndikimin pjesor të Nexiumit mbi
acidin gastrik që bie në kontakt me mukozën ezofagiale.
Mbi bazën e këtij konstatimi mund të pohojmë se nuk
duhet të presim rezultate të afërta shumë të mira e të
shkëlqyera të Nexiumit në sëmundjen e Ezofagitit nga
Refluksi.
Shfaqja e pirosis, regurgitacionit, disfagisë dhe/ose
odinofagisë apo edhe të shenjave të tjera klinike,
janë dukuri që lidhen direkt me veprimin e aciditetit
të refluksit, volumin dhe kohën e kontaktit të tij me
mukozën e ezofagut.
Dhimbjet retrosternale i përgjigjen dobët mjekimit me
Nexium me rrugë perorale.
Duke marrë në konsideratë eksperiencën tonë dhe duke
vlerësuar efektshmërinë e lartë të Nexiumit në rrugë
endovenoze të konstatuar nga ana jonë në mjekimin e
rasteve të rënda me dhimbje retrosternale, sugjerojmë
përdorimin e Nexiumit në rrugë endovenoze në rastet
me dhimbje të forta me origjinë ezofagiale.
Është e rëndësishme të vlerësojmë rolin e faktorëve të
tillë si alkoolit, duhanit, medikamenteve antiinflamatorë
josteroidiene, mbipeshës etj, të cilët pengojnë jo pak në
përftimin e rezultateteve shumë të mira në mjekimin e
sëmundjes, prandaj bëhet e domosdoshme ndërprerja
e menjëhershme e tyre dhe marrja e masave dietike
për humbje në peshë të të sëmurëve me mbipeshë dhe
obezë..
Aktualisht, në sajë të përdorimit të frenuesit të pompës
së protoneve, NEXIUM, ne jemi të aftë të kontrollojmë
në mënyrë efikase ekspozimin e ezofagut ndaj acidit
gastrik në nivel të mirë dhe të pranueshëm, të përftojmë
cikatrizimin e errozioneve ezofagiale dhe të prevenojmë
ndërlikimet. Rezultatet e afërta, të mira dhe të kënaqshme,
tregojnë se RGE është një sëmundje me kohëzgjatje të
madhe dhe historia natyrale nuk modifikohet nga terapia
me antisekretorë, qoftë edhe Esomeprazoli.
Për të përftuar rezultate të mira, shumë të mira dhe/
ose të shkëlqyera sugjerojmë përdorimin e dozave 60
mg / 24 orë dhe kohëzgjatje 12 javë. Në rastet e rënda
rekomandojmë përdorimin e Essomeprazolit intra-venoz.

Ulcerat nga
josteroidienë

medikamentet

antiinflamatorë

Konsumi në rritje i këtyre medikamenteve veçanërisht
në të moshuarit dhe efektet dëmtuese të tyre mbi
mukozën gastrike, (disa herë rrezikojnë edhe jetën e të
sëmurëve), përbënë një problem klinikoterapeutik të
rëndësishëm së bashku me rolin e Helikobakter pilori.
Studimet epidemiologjike dhe endoskopike kanë treguar
se 15-20 % e të sëmurëve qe marrin për kohë të gjatë
AIJS zhvillojnë ulcer peptike. Aktualisht po konsolidohet
mendimi se shkaktari kryesor i ulcerës G/D që nuk ka
lidhje me infeksionin e HP, është përdorimi i i AIJS në
mënyrë kronike e të vazhdueshme.
AIJS kanë veprim lokal dhe sistemik. Veprimi sistemik
bazë kalon nëpërmjet reduktimit të sintezës së
prostaglandinave, kryesisht PGE2, të cilat luajnë një
rol të rëndësishëm imunitar në nivelin e mukozës
gastrike duke rregulluar fluksin sanguin të “barrierës
mukozale”. Veprimi sistemik shpjegohet me frenimin e
enzimave ciklooksigjenaza ( COX) që lejojnë sintezën e
prostaglandinave duke u nisur nga acidi arakidonik.
Pa pretenduar për një analizë të hollësishme të shkaqeve
etiopatogjenetike sollëm disa argumenta teorike për të
kuptuar më mirë shkaqet e veprimit të efektshëm dhe/
ose të mosefektivitetit të terapisë me Nexium në studime
të kontrolluara.
Në dallim nga të sëmurët me sëmundjen e GERD,
në të sëmurët e pranuar për studim me patologji
gastroduodenale nga përdorimi i zgjatur i AIJS dhe
HP negativ, mbizotëron dhimbja epigastrike e rëndë.
Dhimbja epigastrike zakonisht shoqërohet me një ndjenjë
gërryerje e plage në stomak si edhe me disfagi dhe/ose me
odinofagi, pirosis të moderuar ose të lehtë (Pasqyra N. 3).
Sipas të dhënave tona gastropatitë nga përdorimi kronik i
AIJS rezultojnë HP negativ në shumicën dërmuese të tyre.
Prandaj në raste të tilla janë të panevojshme antibiotikët
specifik për infeksionin nga HP. Edhe rekomandimet për
eradikacionin e HP në këto raste, sipas Linjës Maastricht
2000 përfshihen në eradikim “ të këshillueshëm” ndryshe
nga sëmundja ulceroze që përfshihen në “rekomandim të
fortë” ( )
Trajtimi me nexium
Të sëmurët që plotësonin kushtet e studimit ndërprenë
marrjen e AIJS dhe u vunë nën terapinë me Nexium, 40
mg/24 orë ndarë në marrje.
Marrja e medikamentit nga goja kishte një efektivitet të
pranueshëm dhe të dobët në lehtësimin dhe eliminimin
e dhimbjeve epigastrale të rënda në fund të periudhës 6
javore të mjekimit.
Bazuar në rezultatet e përftuara në të sëmurët e pranuar
në këtë studim të kontrolluar, si edhe duke konsideruar
eksperiencën shumëvjeçare në trajtimin e rasteve me
etiologji të njëjtë, shprehim mendimin se Nexiumi
zotëron veti gastroprotektive të dobta për rrjedhojë nuk
mund të pohojmë për një mjekim të efektshëm protektiv
e parandalues në ulçerat medikamentoze.
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Por, nga një eksperiencë disavjeçare personale, përdorimi
i Nexium në rrugë i-v rezulton të jetë me rezultate të
afërta të mira dhe shumë të mira në dhimbjet epigastrale,
nause dhe pirosis. Përmirësimi klinik është sinjifikativ pas
72 orësh të kësaj terapie. Mandej fillohet terapia me
përdorimin për os të Nexiumit, të kombinuar detyrimisht
me protektorë të mukozës gastrike.
Siç u shprehëm edhe më lartë, në këto raste
simptomatologjia klinike është pasojë e thyerjes
së “ barrierës mukozale” dhe i shkatërrimit të
prostaglandinave. Ky fakt etiopatogjenetik shpjegon
qartë rezultatet e pranueshme dhe/ose të dobëta të
Nexiumit. Prandaj del si domosdoshmëri përdorimi i tij
në kombinim me gastroprotektorët të llojit Sukralfat dhe
Misoprostolit ( PG).
Duke marrë në konsideratë eksperiencën tonë
shumëvjeçare në mjekimin e ulçerave medikamentoze,
futja e Misoprostolit në përdorim me dozë 4x200 mg/24
orë, ka treguar një efektshmëri sinjifikative në mjekimin
dhe parandalimin e lezioneve gastrike nga AIJS.
Sukralfati ka një mekanizëm veprimi të ushtruar në nivel
lokal duke formuar një barrierë mbrojtëse ndaj veprimit
dëmtues të acidit gastrik, pepsinës dhe acideve biliare,
duke përcaktuar në këtë mënyrë një rritje të biosintezës
së mukoproteinave dhe stimulimin e prodhimit të
bikarbonateve dhe prostaglandinave.
Një alternativë tjetër përdoret sot në trajtimin e këtij
grupi të sëmurësh. Përdorimi i AIJS të rinj, frenues
selektivë të COX-2 redukton dukshëm rrezikun e ulçerave
që lidhen me përdorimin e AIJS. Sipas Maastricht 2000
përdorimi i trajtimit për eradikacionin e H P nuk është
një rekomandim i “fortë” por vetëm këshillohet. Ky
fakt mbështet mendimin tonë se eradikacioni i HP në
këto ulcera nuk është trajtimi parësor, por vetëm i
këshillueshëm( )

zhvillohen në mukozë ose submukozën gastrike nga
linfoma B MALT ( mucosa-associated lymphoid tissue).
Infeksioni nga Helikobakter Pilori është shumë i përhapur.
Në studime të kontrolluara seropozitiviteti për anti-HP në
moshat e rritura arrin deri në 80 %. Në fakt prevalenca e
këtij infeksioni është më i lartë në popullsisnë e vëndeve
në zhvillim ku faktorët principalë të rrezikut janë kushtet
socio-ekonomike dhe mosha. Në këto vende infeksioni
nga HP arrin në rreth 80-85 %, ndërsa në vendet e
industrializuara rreth 50%.
Në rrethin e Vlorës gjatë periudhës 1999-2004 është
kryer një studim i gjerë epidemiologjik në laboratorin “
BIOS”. me përcaktimin e Ag të HP dhe seropozitiviteti i
anticorpeve anti-HP në 3000 persona ( 1482 M dhe 1518
F ), u gjetën pozitiv 2355 persona ose 85 %. Në moshat e
reja deri 20 vjeç infeksioni u gjet në 15 %.
Të dhënat e fundit flasin për një Proteinë tirozinë fosfatazë
( PtprZ) receptorë të tipit Z e përhapur mbi sipërfaqen
e qelizave gastrike dhe për lidhjen e tyre me toksinat e
prodhuar nga HP. Këto iniciojnë formimin e lezioneve
gastrike e duodenale. Nisur nga këto të dhëna flitet edhe
për një vaksinë kundër ulçerës duke nxitur dezaktivizimin
e PtprZ.
Të sëmurët e pranuar për studim janë 7, nga të cilët
4M dhe 3 F të moshave 20-70 vjeç, të gjithë HP pozitiv,
me histori sëmundje shumëvjeçare. Në të sëmurët
mbizotërojnë shenjat klinike të dhimbjes epigastrike,
nausea, pirosis dhe ndjenja e boshllëkut dhe e lëndimit
në stomak. Në përzgjedhjen e të sëmurëve për studim
janë respektuar rigorozisht kriteret e pranimit, duke
theksuar përzgjedhjen selektive dhe jo të randomizuar.
Dhimbjet abdominale, me lokalizim epigastrik, dominonin
në të gjithë të sëmurët e marrë në studim. Në mënyrë
shumë të kujdesshme kemi vlerësuar lokalizimin, cilësinë
dhe karakteristikën kalimtare të tyre. Irradimin e tyre në
anën dorsale gjithashtu.
Krizat doloroze shfaqeshin gjatë ditëve të javës, për dytre javë rresht.
Në shumicën e të sëmurëve stresi ishte një faktor
shpërthyes i dhimbjeve. Bazuar në një observim të
kujdesshëm dhe për një periudhë kohe të gjatë të të
sëmurëve mund të pohojmë për praninë e një shenjë
klinike rrjedhojë e gjendjes së përgjithshme të tij. Të
gjithë të sëmurët ulçerozë në krizë kanë ankth.
Stomaku “ në flak”, pirosis, flatulenca, fryrja abdominale
nxisin ankthin. Tashmë është vërtetuar ekzistenca
e një lidhje midis trurit dhe aparatit tretës me fibra
nervore dhe neurotransmetues që justifikojnë shfaqjen
e turbullirave digjestive dhe të ankthit. Trajtimi i
njëkohshëm i simptomave klasike të sëmundjes dhe i
ankthit lejon marrjen e rezultateve pozitivë në kurimin e
ulcerës gastroduodenale.

Eradikacioni i Helikobakter Pilori
Në vitin 1982 mjekët australianë Robin Ëarren dhe Berry
Marshall konstatuan praninë dhe izoluan mikrobin e
Helicobakter Pilori ne gastritet kronike.
HP është një bakter Gram-negativ, spiraliformë, me 4-6
flagele, që rritet në kushtet e mikroaerofilisë, i aftë të
kolonizojë mukozën gastrike e duodenale ku nxit një
përgjigje inflamatore. Habitati natyral i tij është mukoza
gastrike dhe veçanërisht shtresa e mukusit që vesh
epitelin gastrik. Prevalenca e infeksionit rritet me moshën.
Pra, HP dëmton mukozën gastrike. Forma e tij spirale dhe
flagelet bëjnë të mundur lehtësimin e penetrimit të tij
në shtresën e mukusit dhe të bëjë shkëputjen e tij nga
celulat epiteliale. Ndërkaq ai prodhon disa proteaza të
cilat godasin qelizat epiteliale.
Janë identifikuar shumë tipe HP sipas potencialit
ulçerogjenik të secilit. Rreth 50 % e tyre prodhojnë një
toksinë vakuolizante ( VacA). Një tjetër proteinë me
veprim të fuqishëm citotoksik CagA është e pranishme në
60% të tipeve të HP. Në thelb vargjet CagA-pozitiv duken
të afta të nxisin dëmtime më të rënda gastrike.
Studime recente bien dakord që infeksioni kronik nga
HP të konsiderohet si një faktor rreziku për zhvillimin
e kancerit gastrik dhe linfomës gastrike, qe zakonisht

Trajtimi me Nexium (Mjekimi i trefishte)
Cilësia dhe efektiviteti i lartë i mjekimit kundër infeksionit
nga HP u arrit me futjen e “terapisë së trefisht”, terapi që
përdorë dy antibiotikë specifik për këtë agjent mikrobial,
shoqëruar nga një frenues i pompës së protoneve,
në rastin tonë Nexium. Edhe në këtë rast preparati u
përdor në dozën 40 mg/24 orë, me dy marrje, paradite
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dhe në darkë nga 20 mg, për një periudhë 2 javore,
ndërsa mjekimi me Nexium vazhdoi deri në plotësimin e
periudhës 6 javore.
Përpjekjet më të fundit mbi eradikimin e HP konsistojnë
në kombinimin e dy antibiotikëve ndaj të cilëve ai është
sensibël dhe një frenuesi të pompës së protoneve,
essomeprazolit, sipas Maastricht 2-2002.
Në studimin tonë Nexiumi tregoi një efektivitet të mirë
dhe shumë të mirë në pakësimin dhe eliminimin e
dhimbjeve gastrike. Të sëmurët ndjeheshin më mirë, por
edhe pas javës së parë ankonin për një ndjenjë lëndimi e
boshllëku në epigastër, që me fjalët e tyre shpreheshin “
e ndjejmë si plagë”.
Me vlerë na duket konstatimi se pirosis apo urthi, ishte
më i dominueshëm, krahasimisht me pirosis në RGE dhe
të sëmurët e vlerësonin pozitivisht.
Nga një vëzhgim i kujdesshëm konstatum një përmirësim
sinjifikativ të gjendjes së përgjithshme dhe një riaftësim
të kënaqshëm për punë të të sëmurëve. Në të njëjtën
kohë, pas një observimi shumë të kujdesshëm, në disa
të sëmurë kemi konstatuar një shtim të dhimbjeve
epigastrale pas marrjes së Clarithromicinës në 24 orëshin
e parë të përdorimit të saj. Ky fakt na ka bërë shumë të
kujdesshëm për një thellim në etiologjinë e dhimbjes
në mënyrë që mos ndërpritej mjekimi gabimisht dhe të
interpretohesh si efekt anësor i Nexiumit.
Por, pavarësisht rezultateve të mira dhe shumë të mira
të përftuara në tërësinë e simptomatologjisë ulçeroze në
shumicën e të sëmurëve të marre në studim,
prania ne 12-15 % e të sëmurëve të urthit, disfagisë,
maldigjestionit e të dhimbjeve të lehta epigastrale nuk
na lejon të flasim për rezultate “ të shkëlqyera”.
Kur pas një mjekimi të kontrolluar nuk arrihen rezultatet
klinike të pritshme dhe konstatohet rishfaqja e HP,
në një periudhë të dytë duhet kërkuar në se veprimi
farmakologjik mbi mikrobin nuk ka qenë i plotë dhe/ose
nuk ka qenë efikas. Por, rezultatet e dobta, apo “dështimi”,
në se mund të shprehemi në këtë mënyrë, mund të lidhet
edhe me rezistencën e HP ndaj antibiotikëve të përdorur.
Sot pranohet se për këto raste mund të përdoret edhe
terapia e 4 fisht.
Studime recente pohojnl për një efektivitet të lartë
eradikimi nga përdorimi i levofloksacinës. Gjithashtu
studimet eksperimentale flasin për një përdorim të
mundshëm të acetilcisteinës për të favorizuar eradikimin
e HP. Kërkuesit shkencor në studimet klinike në dy grupe
të sëmurësh prej 20 të sëmurësh, më parë kanë përdorur
preparatin mukolitik e pastaj antibiotikët, në grupin e
kontrollit përdorën vetëm antibiotikë. Pas dy muajsh
mjekimi konstatuan se në grupin e parë pati një përgjigje
të mirë ndaj trajtimi se sa në grupin e dytë. Këto të
dhëna u publikuan në gusht 2010 nga universiteti katolik
“Gemeli” të Romës.
Sipas logjikës shkencore, prania e këtyre rezultateve, pra,
nuk ka të bëjë me efikasitetin e dobët të Nexiumit, por
me një fenomen në rritje, atë të rezistencës së HP ndaj
antibiotikëve dhe/ose me problemin e kohëzgjatjes së
mjekimit apo të dozave të përdorur.
Kohët e fundit shumë studiues pranojnë një rritje të kësaj
rezistence të HP ndaj antibiotikëve. Ky është një problem
preokupant në mjekimin eradikant të infeksionit nga HP.

Faktorë të caktuar të pakontrollueshëm ose të keq
kontrollueshëm janë gjithashtu përgjegjës të devijimeve
të rëndësishëm në realizimin e studimit dhe në analizën
e të dhënave. Ndërkaq, është më e preferueshme të
pranojmë ekzistencën e faktorëve të pakontrollueshëm
se sa ti mohojmë ato.
Shprehim mendimin se reagimet negative recidivante
të largëta duhet të jenë objekt i një përvoje observimi e
studimi 12 mujor.

Toleranca dhe efektet anësore
Duke analizuar me shumë kujdes ecurinë e trajtimit
me Neksium si edhe duke marrë në konsideratë çdo
ankesë të pacientëve të pranuar në studim, mund të
pohojmë me përgjegjësi shkencore, etike dhe morale se
Essomeprazoli ( Nexiumi) ka një tolerancë të shkëlqyer
dhe efekte anësore zero.
Siç kemi përmendur edhe gjatë analizës sonë, shfaqja e
dhimbjeve gastrike dhe nausea në 24 orëshin e parë gjatë
terapisë së trefishtë është pasojë e Clarithromicinës.
Këto dhimbje janë të përkohshme dhe eliminohen në 24
orëshin e dytë të mjekimit. Prandaj, do të ishte gabim që
ato të interpretoheshin si efekte anësore e të ndërpritesh
mjekimi me Nexium.

Përfundime
A: Për rezultatet e afërta të mjekimit me Essomeprazol.
1-Përdorimi i Essomeprazolit në Refluksin Gastroezofagial
simptomatik ka efikasitet të mirë dhe shumë të mirë,
ndërsa në Ezofagitet nga Refluksi
dhe/ose Hernie Hiatalis, konstatohen rezultate të afërta
të pranueshme.
2-Mjekimi i patologjive gastrike rrjedhojë e përdorimit
kronik e të vazhdueshëm të AIJS është i dobët dhe i
pranueshëm.
3-Mjekimi erradikant i HP me Nexium është i mirë
dhe shumë i mirë. Në një rast janë gjetur rezultate të
pranueshme dhe në dy të sëmurë të “ shkëlqyera”
4-Rastet me rezultate të pranueshme dhe të dobëta
nuk duhet të merren si dështim i mjekimit me Nexium.
Fillimisht duhet tentuar me një cikël mjekimi tjetër me
doza më të larta të Nexiumit ( 60 mg/24 orë) për një
periudhë 12 javore dhe së dyti të merret në konsideratë
rezistenca ndaj antibiotikëve të përdorur.
5-Bazuar ne eksperiencën personale të autorit të
këtij punimi, në krizat e rënda doloroze të ulçerave
gastroduodenale duhet të përdoret për 72 orë Nexiumi
me rrugë intra-venoze me dozë 40 mg/ditë. Shprehim
mendimin se efektet shumë të mira dhe të shkëlqyeshme
që janë përftuar nga kjo mënyrë përdorimi justifikon
përdorimin spitalor të tij.
6-Nexiumi zotëron veti gastroprotektive jo të
mjaftueshme, nuk mund të flitet për mjekim të efektshëm
protektiv e parandalues në ulçerat medikamentoze.
7- Nexiumi ka tolerancë të shkëlqyer dhe efekte anësore
zero.
B:Për rezultatet afatmesme dhe të largëta.
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b-Kriteret e vlerësimit të efikacitetit duhet të jenë sa
më specifike ndaj veprimit të medikamentit në procesin
morboz dhe formave klinike të veçanta të sëmundjes.
c-Protokolli dhe rezultatet e përftuara a janë të
mjaftueshëm në vlerësimin e:
1- kohëzgjatjes së trajtimit;
2-kompliancës së sëmundjes;
3-Pranisë ose mungesës së interferencës me faktorët
mjedisorë.
Së fundi, në këtë provë klinike dua të përqendrohemi
edhe në tri pika kardinale:
a-Në limitet etike të studimit të kontrolluar gjatë
nozologjive të vëna nën trajtim me Nexium.
b-Në kontrollin real të parametrave principale të provës
klinike të kontrolluar.
c-Megjithëse do të duket si jashtë objektit të këtij
studimi, duam të kujtojmë se duhet të ekzistojë edhe
një konsensus midis instancave zyrtare, niveleve
universitare që ndërmarrin studimin dhe përfaqësuesve
të industrisë farmaceutike, një konsensus mbi këto
studime të kontrolluara për sa i takon vlerave shkencore,
kontributeve të tyre në përmirësimin e mjekimit dhe/ose
inkonveniencat e tyre.

1. Meqenëse studimet klinike të kontrolluara kontribuojnë
dukshëm në përmirësimin e mënyrës së marrjes dhe
ngarkesës medikamentoze, këto studime konsiderohen
si “ referencë” ( “Gold Standart” ), të domosdoshëm
në vlerësimin e efektshmërisë, dozave, tolerancës etj.
Konsideratat për rezultatet e një pune rigoroze shkencore,
të pagabueshme dhe konkluzionet e drejta e objektive
përcaktojnë pranimin apo mospranimin e preparatit që
merret në studim.
Prandaj rezultatet e afërta të këtyre studimeve duhet të
observohen për një periudhë 12 mujore për vlerësimin e
rezultateve afatmesme dhe të largëta.
C: Ndërkaq, tre pengesa u shfaqën njëherësh gjatë
studimit, secila me shtrembërimet apo deviacionet e
veta:
a-Kriteret e përfshirjes në studim.
Duhet të aplikohen në mënyrë rigoroze e korrekte dhe të
mjaftueshme në seleksionimin e rasteve që do pranohen
në studimin e kontrolluar.
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Përdorimi i Artrocentezës në pacientë me Disfunksion të
Artikulacionit Temporo Mandibular.
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Abstract

ne zvogëlimin e dhimbjes ne ATM dhe ne përmirësimin e
hapjes se gojës, ndaj sugjerohet përdorimi i saj në rastet
me disfunksion te ATM.

The aim: The aim of this study is to demostrate the use of
Arthrocentesis as a medical therapy in patients with TMJ
dysfunction.
Materials and methods: There are studied the clinical
signs in 10 patiens with the TMJ disfunction, before
and after treatment with arthrocentesis. The patients
before arthrocentesis had pain in TMJ region, click and
difficulties in mouth opening. To evaluate the pain is
used Visual Analog Scale. The patients are treated and
followed up in Maxillo Facial Service, French Hospital
“Claude Bernard”, University Hospital Center, Tirane.
Results: Through the lavage of the intraarticulare space,
it is seen the improvement in mouth opening till 35 mm,
and the pain in TMJ was reduced.
Conclusions: The use of Arthrocentesis was shown to
be effective in reducing pain and improving the mouth
opening in patients with TMJ dysfunction, so we suggest
the use of it in these series of patients.

Fjalet kyçe: Artrocenteza,
Mandibular, ATM.

Disfunksion

Temporo

Hyrje
Artrocenteza e ATM artikulacionit temporo mandibular
është një teknike qe konsiston ne lavazhin e hapësirës
intraartikulare me solucion fiziologjik 0. 9% ose solucion
Ringer dhe ose antiinflamator. Qëllimi I kësaj teknike
është te eliminoje materialet nekrotike, gjakun dhe
mediatoret e dhimbjes nga hapësira intraartikulare. (
Barkin, Weinberg 2000)
Për here te pare artrocenteza është përshkruar ne 1991
nga Nitzan, si teknika me e thjeshte kirurgjikale ne ATM.
Indikacionet: artrocenteza përdoret ne disfunksionet e
brendshme te ATM te cilat nuk reagojnë ndaj trajtimit
terapeutik. Indikohet ne zhvendosjet anterior te diskut
me ose pa reduktim te tij, ne aderencat e diskut, ne rastet
e sinovitit apo kapsulitit, ne kufizimet e hapjes se gojës,
paciente me zhurma dhe dhimbje gjate hapjes se gojës,
si metode palliative ne artritin rheumatoid degjenerativ.
Qëllimi i këtij studimi është te tregoje aplikimin
e artrocentezes si terapi mjekimi ne paciente me
disfunksion te ATM. Artrocenteza realizohet kryesisht
nen anestezi lokale.

Key words : Arthrocentesis, Temporo Mandibular
Disfunction, TMJ.

Abstrakt
Objekti: Qëllimi I këtij studimi është te demonstroje
aplikimin e artrocentezes si terapi mjekimi në paciente
me disfunksion të ATM. Materiale dhe metoda: Janë
marrë në studim 10 paciente me disfunksion të ATM dhe
janë studiuar shenjat klinike përpara trajtimit dhe pas
artrocentezes. Pacientet kane paraqitur dhimbje ne ATM,
klik dhe veshtiresi në hapjen e gojës. Per te vlerësuar
dhimbjen eshte perdorur Visual Analog Scale ( shkalla
analoge vizuale). Të gjithë pacientet janë paraqitur pranë
Shërbimit Oro-Maxilo-Facial, Spitali ‘Claude Bernard’,
QSUT, ku është bere trajtimi dhe ndjekja e tyre.
Rezultatet: Nëpërmjet lavazhit te hapësirës intra
artikulare u arrit përmirësim ne hapjen e gojës deri ne
35 mm dhe eliminim i dhimbjes ne ATM gjate lëvizjes se
mandibules.
Konkluzioni: Përdorimi I Artrocentezes është mjaft efektiv

Materiali dhe metoda
Gjatë periudhës tetor 2014-prill 2015 janë paraqitur
shume paciente me dhimbje ne ATM gjate hapjes se
gojës dhe lëvizjes se mandibules, me kufizim ne hapjen e
gojës dhe me kërcitje apo klik ne ATM. Pasi iu nënshtruan
trajtimeve terapeutike me bite kafshimi, miorelaksane,
fizioterapi dhe analgjezike, 10 prej tyre nuk patën
përmirësim. Këta paciente u morën ne studim dhe ne to
është aplikuar artrocenteza. Për te përcaktuar dhimbjen
para dhe pas artrocentezes është përdorur VAS.
Teknika konsiston ne vizatimin e një vije qe kalon nga
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Rezultatet

cepi i syrit deri tek tragusi i veshit. Pika e pare vizatohet
10 mm përpara tragusit dhe 0. 5 mm poshtë vijës. Pika
e dyte vizatohet 20mm para tragusit dhe 1 mm poshtë
vijës. Dy age me përmasa 40x12 vendosen ne secilën
pike dhe me një shiringe injektojmë solucion fiziologjik 0.
9% rreth 250 ml, nen presion te vazhdueshëm. Pas kësaj
është injektuar solucion kenakort…

Tek te gjithë pacientet pati përmirësim ne hapjen e gojës.
Ne dy prej tyre pati ulje te ndjesisë se dhimbjes ndërsa ne
8 prej tyre dhimbja u eliminua plotësisht.

Fig, 3 Përcaktimi I intensitetit te dhimbjes nëpërmjet
sistemit VAS

Diskutime
Artrocenteza sot është një teknike mjaft e përshtatshme
qe përdoret ne degjenerimet e brendshme te ATM. Me
pare ne dislokimet anteriore te diskut ne te cilën terapia
konservative nuk jepte përmirësim shoqëroheshin me
ndërhyrje kirurgjikale qe konsistonin ne repozicionimin e
diskut si dhe ne artroplastike. Sot artrocenteza luan rol te
rëndësishëm ne pacientet me dhimbje, kufizim te hapjes
se gojës dhe vështirësi te lëvizjes se mandibules. Ne këtë
studim te gjithë pacientet treguan zvogëlim te dhimbjes
pas artrocentezes. Ky zvogëlim dhimbjeje I atribuohet
lavazhit me presion te larte, I cili largon mediatoret
inflamatore duke siguruar ulje te dhimbjes. Ky rezultat
është I ngjashëm me publikimet ( Frost 1992, Laskin
2000, Nitzan 1997).
Nuk ka studime te gjata për te krahasuar sukseset dhe
insukseset e kësaj teknike. Ato shërbejnë me shume për
te demonstruar indikacionet dhe rezultatet e trajtimit.
Disa nga autoret kane nxjerre qe efikasiteti ka qene :
Murakami (1995) -70 %; Dimitroulis (1995) - 98%; Hosaka
(1996) - 79%; Fridrich (1996) - 75%; Nitzan (1997) - 95%.
Keto studime kane treguar qe artrocenteza është një
teknike efikase me perqindje te larte suksesi.

Fig. 1 Procedura klinike me gojën e hapur ne maksimum dhe
me mandibulen ne pozicion protrude, vendosja e ageve dhe
injektimi i sol. NaCl për te mbushur hapësirat intraartikulare
dhe garantuar rrjedhjen e solucionit.

Mekanizmi I veprimit: artrocenteza ndryshon viskozitetin
e lëngut synovial ndërmjet diskut dhe kokës artikulare.
Gjithashtu nëpërmjet presionit dhe ushtrimit te forcave
te ushtruara gjate manipulimit me nofullat mund te
shkëputen dhe aderencat duke çuar ne përmirësimin e
hapjes se gojës. Ulja ose eliminimi i dhimbjes realizohet
gjate lavazhit te hapësirës intraartikulare, nëpërmjet
eliminimit te mediatoreve kimike pro inflamatore.
Komplikacionet :gjate aplikimit te kësaj teknike mund te
ndodhin dhe komplikacione te cilat duhet te merren ne
konsiderate. Mund te ndodhe pareze e degës zigomatike
ose temporale e n. facial, si pasoje e blokut anestetik
lokal ose dhe nga vete edema e krijuar, mund te ndodhe
paralize e degës temporal ose bukale gjate traumatizimit
nga ageja, hematoma periaurikulare, bradikardi dhe
hematoma ekstradurale.

Perfundime
Artrocenteza e ATM e një metode invasive minimale, e
cila pozicionohet ndërmjet terapisë konservative dhe asaj
kirurgjikale. Është një teknike qe nuk le cikatrice dhe nuk
ka nevoje për suturim. Nëpërmjet kësaj teknike arrihet
eleminimim I dhimbjes, lirim I diskut dhe përmirësim I
lëvizjes dhe hapjes se gojës.
Artocenteza jep një numër te vogël komplikacionesh.
Është e thjeshte dhe nuk kërkon numër instrumentash.
Suksesi I artrocentezes do te varet nga faktorët e përfshirë
si kroniciteti I sëmundjes dhe karakteristikat e tij, nga
diagnoza e përshtatshme, nga kooperimi me pacientin,
nga teknika e përdorur si dhe eksperienca profesionale
e kirurgut.
Ne e rekomandojmë artrocentezen si një mundësi trajtimi
te vlefshëm për pacientet me disfunksion te ulet dhe te
mesëm te Artikulacionit Temporo Mandibular.

Fig. 2 Përcaktimi I kufijve te aplikimit te artrocentezes se ATM
nëpërmjet CBCT
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Koledokolitiaza

Dr. Fatmir Caushi, Dr. Engjëll Bejtaj, Dr. Jona Skurti
Departamenti i Kirurgjisë në Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë

dhe te majte hepatike te cilat bashkohen ne duktusin
hepatik (DH) qe ka 1 gjatësi 3-4 cm. Dega e majte është
me e gjate se e djathta me aftësi dilatuese me te mëdha
ne rastet e obstruksioneve te poshtme te TBE
.

Summery
Choledocholithiasis refers to the presence of gallstones
within the common bile duct.. Among those with
gallbladder disease, the exact incidence and prevalence
of choledocholithiasis are not known, but it has
been estimated that 5 to 20 percent of patients have
choledocholithiasis at the time of cholecystectomy, with
the incidence increasing with age. In Western countries,
most cases of choledocholithiasis are secondary to the
passage of gallstones from the gallbladder into the
common bile duct. Primary choledocholithiasis is less
common. Primary choledocholithiasis typically occurs in
the setting of bile stasis resulting in a higher propensity
for intraductal stone formation. Older adults with large
bile ducts and periampullary diverticular are at elevated
risk for the formation of primary bile duct stones.
Gallstones in the bile duct may not cause symptoms for
months or even years. However, if the blockage becomes
severe, you may experience the following: abdominal
pain in the upper or middle-upper abdomen, fever;
jaundice, loss of appetite, nausea and vomiting
Treating gallstones in the bile duct focuses on relieving
the blockage. These treatments may include: stone
extraction, fragmenting stones, surgery to remove the
gallbladder and stones, surgery that makes a cut into the
common bile duct to remove stones or help them pass
(sphincterotomy), biliary stenting

DH bashkohet me duktusin cistik nen një kënd te ngushte
duke formuar kështu atë qe quhet koledok. Koledoku
është afërsisht 8-11, 5 cm i gjate dhe me diametër 6-10
mm. Porcioni i sipërm i koledokut shtrihet ne buzën e
lire te omentumit, ne te djathte te arteries hepatike dhe
anteriorisht venës porta. 1/3 mediale e koledokut devijon
djathtas posteriorisht pjesës se pare te duodenit, (D1)
ku ai ndahet prej venës porta dhe arteries hepatike. 1/3
inferiore e koledokut kthehet me shume ne te djathte
mbrapa kokës se pankreasit ne te cilën kalon duke u
futur ne duoden nëpërmjet ampules hepatopankreatike
(Vater) ku shpesh bashkohet me duktusin pankreatik
(Wirsung). Kjo pjese e koledokut ne varësi te raportit qe ka
me organet ndahet ne suprapankreatik, intrapankreatik
dhe intraduodenal.
Bashkimi i koledokut me duktusin pankreatik ndjek një
nga këto tre variante (1) te bashkohen jashtë duodenit
dhe te përshkojnë paretin duodenal dhe ampulën si një
kanal i vetëm, (2) te bashkohen ne brendësi te duodenit
dhe te kenë 1 kanal te shkurtër te përbashkët, (3) ose te

Pak fjale për patologjinë dhe incidencen e saj
Gurët ne koledok janë gjetur ne 8%-16% te pacienteve
te çilet janë te diagnostikuar për kolelitiaze. Incidenca
e koledokolitiazes rritet me moshën. Ne shume raste
kalkulat e koledokut janë me origjine migruese prej
kolecistes, por fakti qe ato shpesh janë me te mëdhaja
se diametri i duktusit cistik tregon se ato janë te afta te
rriten dhe ne rrugët biliare.
Disa aspekte anatomike te traktit biliar
Trakti biliar ekstrahepatik (TBE) fillon me degën e djathte
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derdhen veç e veç ne duoden. Sfinkteri i Oddit rrethon
koledokun te ampula e Vater. Ky kontrollon rrjedhjen
e biles dhe ne disa raste dhe te lëngut pankreatik. Një
sfinkter i ampules qe është prezent ne 1/3 e te rriturve
mund shërbej si kanal i përbashkët për koledokun
terminal dhe duktusin pankreatik.

ngjitur, mund te jete shume i gjate dhe te bashkohet me
DH ne duo den.

Ai mund te mungoje ose te jete shume i shkurtër dhe te
këtë një bashkim te larte me DH, ne disa raste ai mund
te bashkohet direkt me degën e djathte te DH. Duktusi
cistik mund te bej spirale përpara ose mbrapa DH dhe
ti bashkohet atij ne te majte. Ndonjehere ai mund te
mungoje dhe te këtë një DH aksesore qe lidhet me
kolecistën direkt ose vete koledoku hyn dhe del nga
kolecista.

Koledoku furnizohet me gjake prej a. retroduodenale,
a. hepatike komune dhe a. hepatike te djathte. Degët e
tyre formojnë një plexus mbi koledok qe bashkohet nga
dy vaza aksiale, a. e orës 3 dhe a. e orës 9 (te emëruara
kështu për shkak te pozicionit te tyre ne një prerje
tërthore te koledokut).
Kolecista është e pozicionuar ne shtratin hepatik dhe
shtrihet ne vijën qe kryen ndarjen anatomike te heparit
ne lobe, te majte dhe te djathte. Ajo ka formën e dardhës
dhe ka një kapacitet mbajtës 50 ml dhe ndahet ne katër
porcione anatomike. (1) fundusi qe është i rrumbullaket
dhe shtrihet përtej buzës se poshtme hepatike, ky mund
te jete zakonisht i përthyer dhe te mare formën e një
“kapele phrygiane”. (2) trupi i cili vazhdon me (3) qafen
qe ka formën e një hinke dhe qe lidhet me duktusin cistik.
Qafa zakonisht ndiqet nga një harkim i lehte, konveksiteti
i të cilës mund të hapet në një zgjerim që është (4)
infundibuli ose xhepi i Hartman.
Kolecista furnizohet me gjak prej arteries cistike qe është
dege e a. hepatike te djathte dhe del mbas duktusit cistik.
Duktusi cistik bashkon kolecistën me DH. Segmenti i tij
ne afërsi me kolecistën ka disa pala mukozale te cilat
njihen si ’’valvulat e Heister’’ por qe ne te vërtet nuk kane
ndonjë funksion valvular. Menjëherë pas duktusit cistik
del dhe a. hepatika dextra. Gjatësia e tij është rreth 4 cm.
Trekëndëshi i Calot është një regjion kirurgjikal qe
shërben për te identifikuar struktura te rëndësishme
gjate kolecistektomise. Ai kufizohet prej duktusit cistik,
DH dhe buzës se poshtme te heparit. A. hepatika dextra
dhe a. cistike ndodhen ne brendësi te tij, gjithashtu aty
mund te gjenden dhe anomali strukturale.
Variantet e duktit cistik dhe pikës se bashkimit te tij me DH
janë te rëndësishme nga pikëpamja kirurgjikale. Duktusi
cistik mund te kaloj paralel me DH dhe te jete edhe i

Etiopatogjeneza
Kalkulat e koledokut siç e thamë dhe me lart mund te
formohen primarisht ne te, këto kalkula quhen kalkulat
primare te koledokut, te çilet janë kryesisht me përbërje
kalcium bilirubinat. Këto janë ovoide, kafe ne te verdhe
qe thërrmohen lehtësisht dhe pothuajse gjithmonë
janë te shoqëruar me obstruksion te rrugëve biliare
ekstrahepatike (RBE). Shpesh këto janë te shoqëruar me
infeksione dhe me praninë e paraziteve ose baktereve
ne RBE. Një rast te tille kemi ne pacientet e infektuar
nga parazite tropikal si Chlonorchis sinensis dhe ne
popullsinë aziatike te lindjes se largët, ku kalkulat
mund te formohen ne brendësi te DH ose te koledokut.
Etiologjia e kalkulave kalcium bilirubinat mendohet te
jete precipitimi i bilirubines se pakonjuguar ne trajtën e
kripës kalcike. Normalisht bilirubina konjugohet duke u
kthyer ne bilirubine te glukuronizuar. Formimi i kalkulave
ndodh atëherë kur bilirubina e diglukuronizuar qe është
solubile, dekonjugohet nga β glukuronidaza, një enzime e
prodhuar nga bakteret si Esherichia coli dhe nga epiteli i
traktit biliar, duke lënë bilirubinën e pakonjuguar josolubile
te precipitojë me kalciumin. Bakteret gjithashtu lëshojnë
fosfolipaze e cila hidrolizon lecitinen e biles ne lizolecitin,
stearate dhe palmitate. Lidhja e këtyre te fundit me
kalciumin biliar formon kalcium stearate dhe palmitate
qe përbejnë shtresa ne kalkulat kalcium bilirubinate.
Shkaktaret morfologjik qe te ndodhe formimi i kalkulave
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janë strikturat biliare posttraumatike, një anastomoze
e ngushte bilio-digjestive, stenoza e sfinkterit te Oddit,
kolangiti sklerozant dhe kolangiohepatiti aziatik. Një
shkak tjetër i suspektuar por i paprovuar i kalkulozes
primare është disfunksioni i mekanizmit sfinkterial te
koledokut dhe një zgjerim i madh i RBE qe shoqërohen
me staze biliare. Sidoqoftë kalkulat qe gjenden me
zakonisht ne koledok janë me origjine prej migrimit te
kalkulave te kolecistes nëpërmjet duktusit cistik. Këto
kalkula janë quajtur sekondare dhe përbëhen kryesisht
prej kolesterolit dhe shpesh i rrisin përmasat ne brendësi
te koledokut. Këto kalkula ne 75% te rasteve ne boten
perëndimore janë me përmbajte kryesisht kolesteroli
te kalcifikuar ndërsa ne Azi kalkulat me te shumta qe
formohen ne koleciste janë ato me baze pigmentare me
ngjyre shume te zeze ose kafe (te fundit thërrmohen kur
shtypen). Ne rast se pas një interventi ne RBE brenda një
periudhe 2 vjeçare diagnosti- kohet kalkuloza e koledokut
atëherë këto kalkula klasifikohen si te harruara, ndërsa
për kalkulozen e koledokut te diagnostikuar me shume se
2 vjet pas interventit ne RBE ne përgjithësi kemi te bëjmë
me kalkuloze primare ose rekurente. (1)

te shoqëruara me një diskomfort te lehte abdominal dhe
me një rritje te lehte te nivelit te bilirubines por këto dy
shenja janë karakteristike për kolangitin dhe mund te
mungojnë ne forma te panderlikuara.
Ndonjëherë simptomat e kolangitit janë te shoqëruara
nga shoku dhe konfuzioni, koma ose simptoma te tjera
nervore qendrore te cilat sinjalizojnë për prezencën e
një kolangiti akut toksik, një rrethane ne te cilën bila ose
pusi është nen presion brenda RBE. Ne këto rrethana
duhet te kryhet reanimim dhe ndërhyrje urgjente për te
dekompresuar RBE qe te parandalojmë vdekjen.
Ne rutinën e rasteve te paraqitura për koledokolitiaze
ekzaminimi fizik mund te jete normal. Zverdhja dhe një
mbrojtje e lehte ne epigaster dhe kuadrantin e djathte
mund te jene te pranishme. Ne disa raste mund te vihet
re dhe hepato- megalia.
Mënyrat e diagnostikimit
Prania e rritjes se numrit te leukociteve ne gjakun
periferik është i zakonshëm gjate kolangitit ose thjesht
një kolecistiti shoqërues, por kur ka një mungese te
infeksionit atëherë numri i leukociteve është normal.
Ngritja e nivelit te bilirubines dhe fosfatazes alkaline
është karakteristike për koledokolitiazen. Vlera e nivelit
te bilirubines ne serum ne koledokolitiaze vardojnë nga
norma deri ne 15 mg/dl, vlerat mbi to janë te rralla, por
vlerat me shpesh te gjetura te saje janë 2-4mg/dl. Niveli
i amilazes ne serum gjithmonë është mire te matet dhe
kur është i rritur duhet te kemi parasysh pankreatitin
prej kalkulozes se kolecistes. Simptomat e hershme te
koledokolitiazes nuk mund te dallohen lehte nga ato te
kolikes biliare ose kolecistitit akut. Për diferencimin mes
tyre ndihmojnë procedurat e mëposhtme.
Ekoja abdominale(US) ka qene tradicionalisht testi me i
mire joinvaziv për diagnozën e koledokolitiazes.

Kuadri klinik
Koledokolitiaza mund te paraqitet ne disa forma klinike
duke filluar qe nga një forme asimptomatike, dispepsia
biliare (goje te hidhur, gromësira, nauze, te vjella),
kolika biliare (dhimbje te forta ne hipokonder dexter
qe përhapen ne shpatullën e anës se djathte qe zgjasin
deri dhe ne 24 ore shoqëruar me te vjella dhe pa
temperature), ikteri mekanik (zverdhje te sklerave ose te
lëkurës, prurit, fece akolike urine te erret) deri ne formën
e kolangitit (kolike biliare e shoqëruar me temperature
te larte frisone dhe ikter) ose te pankreatitit (dhimbje te
forta epigastrike qe përhapen ne forme brezi ne shpine te
shoqëruara me te vjella etj).
Një nga shenjat kryesore te koledokolitiazes është
dhimbja e lokalizuar ne hipokondrin e djathte ose ne
epigaster qe mund te jete e bute ose e forte dhe qe
nuk mund te dallohet nga dhimbjet qe kane si shkak
patologjite e kolecistes. Dhimbja mund te jete ne formën
e kolikes biliare ose ne formën e një dhimbje renduese ne
hipokonder dexter.
Ikteri qe është një shenje tjetër e rëndësishme për këtë
patologji është intermitent nëse obstruksioni i RBE është
parcial ose mund te jete progresiv nëse kalkula vendoset
ne pjesën distale te koledokut. Siç e përshkruam dhe me
larte ikteri shoqërohet me një grup simptomash.
Intervali kohor dhimbje ikter është një element
diagnostik i rëndësishëm ne te sëmurët me ikter. Dhimbja
qe pasohet me ikter brenda 36 orëve flet me tepër për
kalkuloze te rrugëve biliare, ndërsa dhimbjet qe pasohen
me ikter pas 15 ditësh deri ne 1 muaj është me tepër me
origjine malinje.
Ethet dhe te dridhurat janë dy shenja qe zakonisht janë

Një eko abdominale duhet te behet për te dalluar
prezencën ose jo te kalkulozes se kolecistes dhe zgjerimin
e koledokut. Fatkeqsisht sensitiviteti i kësaj metode
diagnostike varion nga 30%-90% dhe teknika varet shume
nga personi qe e kryen dhe mund te jete e limituar vlera
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e saj ne personat obeze ose nëse ka shume meteorizem
mbi koledok. Sidoqoftë një rezultat normal i US se bashku
me nivelin normal te bilirubines dhe fosfatazes akaline ne
serum kane treguar te kenë një vlere prediktive negative
te shkëlqyer për koledokolitiazen qe afrohet tek 95%
Një metode efikase diagnostikimi ne koledokolitiaze është
dhe kolangiopan- kreatografia endoskopike retrograde
(ERCP). Ajo është e indikuar dhe ne patologji te tjera ku
ka obstruksion te koledokut, kur ka ikter persistent dhe
RBE te zgjeruara ose provat e heparit te alteruara. ERCP
shihet te këtë një sensitivitet prej >90% për dallimin e
koledokolitiazes dhe gjithashtu ofron dhe potencialin e
saj terapeutik intervenues. Sidoqoftë kjo teknike ka 3%6% komplikacione te lidhura me intervenimin terapeutik
per heqjen e kalkulave.
Studimet e fundit rekomandojnë ekon endoskopike (EUS)
si nje teknike qe mund te dalloje koledokolitiazën me
sensitivitet >90% duke u krahasuar si teknike me ate te
ERCP por shumë më e mirë ne sensitivitet se US. ( 2)
Nje teknike alternative ne diagnostikimin e
koledokolitiazes eshte dhe kolangiografia transhepatike
perkutane (PTC), ajo duket te jete efektive ne
diagnostikim ne po ato vlera qe ka dhe ERCP, por ajo ka
me pak sukses ne raport me pacientet pa zgjerim te RBE
dhe mund te kerkoje me shume se një procedure. Në fakt
ERCP ka dhe një favor tjeter sepse vizualizon dhe pjese te
tjera te traktit gastrointestinal dhe lejon dhe kryerjen e
pankreatografise dhe sfinkterektomine endoskopike me
heqjen e kalkules kur indikohet.
Tomografia e kompjuterizuar e barkut (CT) ka aftësi
sensitive te përafërta me US megjithëse aftësia e saj për
te perceptuar kalkulat është më e vogël nder- kohe qe
sensitiviteti i saj per dilatacionin e RBE është me i madh.
Rezonanca magnetike kolangiopakreatografike (MRCP)
është një teknike tjetër me sensitivitet dignostikues per
koledokolitiazen qe shkon prej 90%-100%, pra sic shihet
vlerat e saj diagnostikuese ne koledokolitiaze jane shume
te larta dhe mund te sqaroje mjaft mire etiologjin e
kolestazes ekstrahepatike kur US rezulton negative. (3)

kështu dhe mundësinë e sëmundshmërise qe shkakton
ERCP. Një studim tjetër interesant sugjeron se perqindja
e sëmundshmerisë dhe vdekshmërisë do te reduktohet
nga përdorimi sistematik i EUS ne rastet e pankreatitit
akut e cila duhet te ndi- qet nga ERCP me sfikterektomi
kur EUS ka identifikuar koledokolitiazen. (4)
Përveç aftësisë se shkëlqyer te EUS ne diagnozën e
koledokolitiazes vihen re disa aftesi te tjera diagnostikuese
te saj si p. sh mundësinë per te diagno-stikuar nëpërmjet
saj mikrokalkulozen e panjohur te kolecistes për te cilën
sensitiviteti i saje është 100%.
Duke përdorur frekuencat e larta (7. 5 dhe 12 MHz)
aftësia perceptuse e EUS eshte me pak se 1 mm duke
ofruar kështu tekniken me te mire imazherike.
Kufzimi i EUS biliare vihet re ne këto raste (1) performance
e ulet ne obstruksionin e RBE ne nivel te hilusit hepatik
ose ne DH e djathte, (2) vizualizim jo adekuat i porcionit
distal te koledokut kur pankreasi është shume i kalcifikuar
dhe vizualizimi shume i varfër i pjesës se sipërme te RBE
ne një pankreatit akut nekrotik, (3) vështirësi ne kryerjen
e një ekzaminimi biliar pas gastrektomis me gastroenterostomi, megjithëse vështirësia është reduktuar ne
saj te arritjeve për te krijuar nje videoendoskop me te
menaxhueshem dhe (4) vështirësi ne ekzaminimin korrekt
te DH ne prezencën ajrit ne RBE, vecanrisht pas sfinkterektomis endoskopike ose koledoko-duodenostomise.
Eko intraduktale(IDUS) është një shtese te ERCP për
dallimin e kalkulave biliare ne RBE, qe paraqitet e lehte
teknikisht për tu kryer dhe një metode e sigurt për
vendosjen e diagnozës. Nga studimet e kryera rezulton
se kjo teknike diagnostike përveç suksesit te larte ne
diagnostike ka dhe 0% komplikacione pas kryerjes.
Krahasuar me metodat e tjera ekzaminuese kjo paraqitet
te jete me e mira.
Strukturat e ngushta mund te kontrollohen me sondën
e IDUS pa kryer sfinkterektomi qe ne këtë rast paraqitet
e panevojshme. Chak et al. demonstroi një sonde US
qe ne fakt ishte një tel ne trajte kateteri qe e bënte
me te lehte mundësinë e kryerjes se IDUS gjate ERCP.
Procedura për kryerjen IDUS zgjat 5, 7 min me shume
se një procedure e thjeshte ERCP. Tashme IDUS kryhet
nëpërmjet një sonde US 20MHz me një perceptim skanus
360° dhe me diametër 2 mm (UM-G20-29R, Olympus). Ky
instrument ka vetëm një shine ne maje qe lejon kalimin
e gidave (teli) standarte. Pa sfinkterotomine sonda futet
nëpërmjet duodenoskopit ne RBE përmes një gide (teli)
me diametër 0, 89 mm gjate ERCP.
Kriteret për përdorimin e IDUS ne koledokolitiaze janë,
një zone hiperekogjene ne koledok, me ose pa hije
akustike te cilat janë vëzhguar prej fluoroskopis qe te
jene te lëvizshme. Megjithëse IDUS është ideale për
diferencimin e kalkulave nga fluskat e ajrit përpara
sfinkterotomis, imazhi intraduktal interferohet nga
sfinkterotomia sepse koledoku mbushet plot me fluska
ajri me volum te madh, qe rezulton ne artifact te IDUS
dhe humbje te sinjifikances akustike.

Teknikat e reja diagnostikuese
EUS është provuar qe është një metode shume e sakte
me vlere prediktive pozitive prej 94, 9%-100% dhe një
specifitet prej 97%-100% ne koledokolitiaze. Nga studimet
e kryera vihet re se ekzistojnë me shume rezultate falsnegative ne ERCP se ne EUS e cila e bën me te besueshme
si teknike diagnostikuese. Kështu nëse EUS është
negative per koledokolitiazen ERCP ose kolangografia
intrao- perative mund te evitohen. Vendi i EUS ne lidhje
me ERCP qe ne fakt është njëkohësisht dhe procedure
terapeutike eshte shume i diskutueshëm. Sidoqoftë tre
studime te botuara kohet e fundit theksojnë se EUS do
te zëvendësojë ERCP si procedure e pare ne pacientet
me forme te lehte ose te moderuar te pankreatitit duke
parandaluar ERCP e shumta te pavlefshme, duke ulur
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IDUS demonstron se jo te gjitha hijet akustike janë kakula.
Nga studimet e kryera thuhet se kalkulat me diametër
me te vogël se 4 mm shpesh nuk kapen ne ERCP. Ne këto
raste kur ekziston paqartësia për praninë e tyre mund te
dallohen duke përdorur katetera ose mikro kosha për ti
tërhequr dhe ne rast se kjo tentative dështon mund te
përdoret IDUS qe ne fakt është një metode e shtrenjte
diagnostikuese. (5)

klinik te saj ka shumë ngjashmëri me patologji te tjera
abdominale(si p. sh. kalkulozen e kolecistes, kolecistitin
akut ose kronik, ulceren peptike, gastritin, pankreatitin
akut ose kronik etj). Kjo ngjashmëri mund te vije si pasoje
e trajtës pothuajse te njëjte te dhimbjes me vendosje
ne kuadrantet e sipërme abdominale qe siç e pame me
lart është dhe shenja kryesore e kësaj patologjie. Me te
gjitha këto raste diagnoza diferenciale behet mjaft e lehte
duke pasur parasysh gamen e madhe te ekzaminimeve
te lartpërmendura, karakteristika specifike te dhimbjes
ne secilën nga patologjitë e lartpërmendura si dhe
duke pasur parasysh dhe simptoma te tjera klinike
karakteristike për koledokolitiazen.
Diagnoza diferenciale e koledokolitiazes duhet bere edhe
me ato patologji te cilat janë te shoqëruara me ikter.
Siç dihet ikterin e kemi te diferencuar ne ikter mekanik,
hepatik dhe prehepatik. Koledokolitiaza si një patologji qe
shfaqet me shenjat e një ikteri mekanik para se gjithash
duhet te diferencohet nga patologjitë me ikter jomekanik
(hepatiti viral akut, ciroza hepatike, hepatiti nga alkooli,
patologji te lindura te metabolizmit te bilirubines si
sindromi i Gilbert, sindromi Criger-Najjar dhe sindromi
Dubin-Johnson, patologji hematologjike etj).
Një ndihmese te madhe ne dallimin e këtyre patologjive
kane te dhënat anamnestike dhe sidomos ato
laboratorike ku do te veçoja fosfatazen alkaline qe është
markeri me i mire për te treguar prekjen e rrugëve biliare
pa lënë pas dhe metodat e ndryshme ekzaminuese te
lartpërmendura.
Persa i përket patologjive qe ashtu sikurse dhe
koledokolitiaza si shkak te ikterit kane mbylljen mekanike
te rrugëve biliare, do te doja te ndalesha pak me gjate për
arsyen se ketu diagnoza diferenciale bëhet me komplekse.
Duke u nisur nga mekanizmi qe ato japin obstruksionin e
rrugëve biliare janë klasifikuar si me poshtë.

Algoritmi për vendosjen e diagnozës
Aftësia për te parashikuar koledokolitiazen me teste
joinvazive mund te evitoje procedura te kushtueshme
dhe te rrezikshme. Për momentin mund te themi
qe procedurat diagnostikuese invazive dhe me te
kushtueshme nuk duhet te kryhen nëse mungojnë vlerat
parashikuese. Ne studime te kryera nga studiues te huaj
theksohet se nëse tre vlera parashikuse janë te pranishme,
duhet te adoptohet një strategji terapeutike (ose një
sfinkterotomi qe ndiqet prej kirurgjisë ose një trajtim
komplet kirurgjikal). Nga studimet e kryera janë nxjerre
disa elemente qe kane vlera potenciale parashikues
për koledokolitiazen ne te cilët bëjnë pjese:mosha,
seksi, simptomat klinike (dhimbje, ethe, ikter), testet
biologjike (aspartat aminotransferaza [AST>4 x norma],
alanine aminotransferaza[ALT>4 x norma], gama glutamil
transferaze [GGT>7 x norma], fosfotaza alkaline>2, 5 x
norma, bilirubinemia>4 x norma, amilazemia) dhe te
dhena morfologjike prej US ose CT (koledok i zgjeruar
dhe koleciste patologjike).
Ne studimet e kryera rastet qe ishin kandidate për
kolecistektomi u vëzhguan te veçuara. Prej studiuesve u
arrit ne këto rezultate: shenjat dhe vlerat parashikuese
për koledokolitiazen ne rastet e pacienteve kandidate për
kolecistektomi ishin rritja e nivelit te GGT (>7 x norma )
dhe dyshimi për diametrin e koledokut ne pacientet me
te rinj se 70 vjeç, ndërsa ne pacientet me te vjetër vetëm
rritja e nivelit te GGT (>7 x norma). (6)
Sipas studiuesve te huaj duke u bazuar ne një popullate
te gjere jo te selektuar pacientesh, një ekzaminim i
thjeshte i pacienteve ne rrezik për koledo- kolitiazen do
te arrihej nëpërmjet tre vlerave parashikuese duke pasur
parasysh dhe moshën e pacientit. Prej këtyre studimeve,
GGT doli te ishte testi joinvaziv me sensitiv. Kjo taktike
diagnostikuese mund te adaptohet tek rastet akoma me
specifike, ne pacientet qe i nënshtrohen kolecistektomise
duke përdorur vetëm dy vlera parashikuese (diametri i
koledokut dhe niveli ne serum i GGT). Një taktike e
tille duhet te kontribuoj ne reduktimin e hulumtimeve
invazive te kushtueshme e te panevojshme dhe te
ndihmoje ne racionalizimin e strategjisë diagnostikuese
për koledokolitiazen. (7)

Obsruksion ekstrinsek i rrugëve biliare
Kjo forme e obstruksionit mund te jete parciale ose
e plote. Patologjia me e zakonshme qe jep këtë lloj
obstruksioni dhe si pasoje ikterin mekanik është
karcinoma e kokes se pankreasit por mund te shkaktohet
dhe prej adenokarcinomes se rrugëve biliare (Klatskin)
dhe te ampules Vater.
Obstruksioni gradual i RBE për një periudhe te gjate
qe mund te jete disa jave ose muaj, zakonisht te çon
tek manifestimet fillestare te zverdhjes ose pruritit
pa u shoqëruar nga simptomat e kolikes biliare ose te
kolangitit. Ikteri pa dhimbje mund te ndodhe dhe ne
koledokolitiaze por ky manifestim i ikterit është kara
kteristik me tepër për obstruksionin e rrugëve biliare prej
patologjive malinje te kokës se pankreasit, RBE dhe te
ampules se Vaterit.
Ne pacientet ne te cilët obstruksioni është si pasoje e
koledokolitiazes, kalkuloza e kolecistes është pothuajse
gjithmonë e pranishme dhe kolecista ne këto raste është

Diagnoza diferenciale
Koledokolitiaza është një patologji qe ne kuadrin
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e papalpueshme me përjashtim te rasteve qe janë pasoje
e ndryshimeve inflamatore te pranishme ne te. Ligji i
Courvasier shpjegon se perse pengesat nen junksionin
e koledokut me duktusin cistik, te shoqëruara me një
koleciste te zmadhuar dhe te prekshme, flasin me shume
për një patologji malinje sesa për kalkuloze te RBE.
Obstruksioni i rrugëve biliare mund te ndodhe dhe
si pasoje e pankreatitit akut ose kronik, zhvillimit te
limfonodulave ne hilusin hepatik nga limfoma ose
metastazat e karcinomes dhe rralle prej kolecistitit
(sindromi Mirizzi). Sindromi Mirizzi është pasoje e një
ulcerimi qe kalkula ne kolecisten inflamatore krijon ne
paretin e kolecistes dhe kryesisht ne xhepin e Hartman
dhe si pasoje krijohet një fistul e kolecistes me DH
nëpërmjet te ciles kalkula mund te obstruktoje DH
nëpërmjet depërtimit te pjesshëm ne te ose pasoje e një
inflamacioni te duktusut cistik qe është kaq i theksuar sa
ta komprimoj DH dhe te japi kështu kuadrin e një ikteri
obstruktiv. Teknikat endoskopike kane një rëndësi te
veçantë ne diagnozën diferenciale për këtë rast.
Patologji tjetër qe mund te japi këtë forme te obstruksionit
është dhe striktura beninje e RBE, qe rezulton prej
traumave kirurgjikale qe përbejnë afërsisht 95% te rasteve
dhe ndodhin pothuajse 1 ne 500 kolecistektomi. Këto
mund te paraqiten me rrjedhje bile ose formim abscessi
ne periudhën e menjëhershme postoperatore ose me
obstruksion te RBE dhe kolangit përgjatë me shume se
2 vjet pas traumës fillestare. Strikturat beninje te RBE
mund te jene pasoje edhe e ligaturave te koledokut. Nje
ndihme te madhe ne diagnostikim për këto raste jep
kolangiografia perkutane ose endoskopike.

Edhe ketu një ndihmese te madhe ne diagnostikim jep
kolangiogra- fia por dhe ERCP.
Një patologji tjetër qe shkakton ikter mekanik me rruge
intriseke është dhe kolangiti ascendent që ndodh pas
procedurave drenuese te koledokut.
Një forme tjetër e obstruksionit është dhe ai i shkaktuar
prej kolangitit sklerozant primar qe është një patologji
qe karakterizohet prej një procesi obliterativ progresiv,
inflamator dhe sklerotizus qe prek RBE por shpesh dhe
RBI.
Komplikacionet e koledokolitiazes
Ikteri mekanik
Ikteri mekanik eshte komplkacioni kryesor i
koledokolitiazes qe sipas studiuesve te ndryshëm haset
ne 9%-60% te rasteve. Kalkuloza e koledokut si pasoje e
mbylljes se koledokut prej kalkulave mund te shkaktoje
zgjerim progresiv te tij si dhe rritje te presionit te biles
ne RBE qe sjell regurgitimin e biles ne rrugët biliare
intrahepatike (RBI) çka na çon ne atë qe quhet ikter
mekanik dhe qe shoqërohet me praninë e bilirubines se
konjuguar ne gjak, zverdhje, prurit, urine te eret dhe fece
akolike.
Kolangiti
Kolangiti mund te jete akut ose kronik dhe rezulton
nga inflamacioni i RBE dhe RBI si pasoje e pengimit te
rrjedhjes se biles qofte dhe parciale.

Obstruksioni intrisek
Ne këtë forme te obstruksionit te RBE futen kryesisht
parazitozat e sitemit hepato-biliar. Infestimi i RBE nga
helmintet e rritura ose vezët e tyre (Clonorchis sinensis,
Opisthorchis viverrini ose Opisthorchis felineus, dhe
Fasciola hepatica) qe mund te shkaktoje kolangit piogjenik
kronik ose rekurent me ose pa abscesse hepatike
multiple, koledokolitiaze ose ikter mekanik. Kjo forme e
obstruksionit ndodh rralle por ndodh ne banoret e Kines
jugore dhe ne ndonje vend tjeter te Azise juglindore. RBE
gjithashtu mund te preket dhe prej migrimit intraduktal
te Ascaris lumbrikoides te rritur qe vjen prej duodenit
ose plasja ne RBE e cistave hidatike te heparit qe jane
shkaktuar prej species Echinococcus.
Diagnostikimi ne keto raste ndihmohet prej
kolangiografise dhe prezences se vezeve ne materialet
fekale si dhe testet serologjike specifike.
Hemobilia nuk është shume e zakonshme por mund
te jete pasoje nje trau- me te RBE, biopsise se heparit,
tumoreve biliare dhe kalkulozes se kolecistes. Mekanizmi
i obstruksionit ne këtë rast eshte formimi i koagulave ne
brendësi te rrugëve biliare qe përveç ikterit shkaktojnë
dhe dhimbje dhe mund te shoqërohet me melena.
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njëjta midis EUS dhe ERCP+ ES, (ku flitet për kalkula ne
EUS dhe për mungese te tyre ne ERCP+ES). Tre kriteret
e tjera janë (1) dhimbje biliare ose ndryshim i shpejt me
dhimbje ne intervalin midis dy procedurave endoskopike,
(2) ndryshimi ne diametrin e koledokut, (3) prezenca e
një ulceracioni ne papile qe shihet ne ERCP. Ndryshimi ne
numër i kalkulave te koledokut ndërmjet dy procedurave
nuk është kriter për migrimin e kalkulave. Ne studimin e
kryer ne grupin e pacienteve ku kishte ndodhur migrimi i
kalkules, limiti maksimal i diametrit te kalkules migruese
ishte 8 mm. Ne këtë mënyrë ata arritën ne përfundimin
se prania e kalkules 8 mm ose me te madhe ka një vlere
parashikuese 95% per mungesen e migrimit te kalkules
ne pacientet me koledokolitiaze. Duke i përmbledhur
se bashku këto te dhëna ata sugjerojnë qe pacientet
me kalkula 8 mm ose me te mëdha duhet te kryejnë
ERCP+ES përpara kolecistektomis nëse kolangiografia
preoperatore nuk është kryer. Sidoqoftë pacientet me
kalkula me diametër me te vogël se 8 mm, sidomos ata
me kolecisten te pa trazuar, janë kandidate për migrim
kalkuli. Kirurgjia nuk duhet te vonoje ne raste te tilla
sepse ekziston një rrezik i larte për pankreatit akut ne saj
te kalimit spontan te kalku- lave. Sidoqoftë nëse kirurgjia
ose ERCP nuk mund te kryhen brenda nje kohe te
arsyeshme, nje EUS e dyte preoperatore duhet te merret
ne konsiderate perpara nje nderhyrje terapeutike. (8)
Nga testet biokimike del se inflamacioni i pankreatitit
komplikon kolecistitin akut ne 15% te rasteve dhe
koledokolitiazen ne mbi 30% te rasteve. (Oxford textbook
of surgery) Koekzistenca e pankreatitit duhet te dyshohet
ne pacientet me kliniken e koledokolitiazes dhe kolecistitit
kur vihen re këto shenja (1) dhimbje shpine ose dhimbje
ne te majte te linea mediane (2) te vjella qe zgjasin
me ileus paralitik ose (3) një efuzion pleural vecanrisht
ne anen e majte. Trajtimi kirurgjikal i kalkulozes biliare
zakonisht shoqërohet me shërimin e pankreatitit.

Shkaktaret kryesor te kolangitit eshte pare te jene
Eschericha coli, Streptococcus faeca- lis dhe Klebsiella,
por edhe Staphyloco- ccus, Pseudomonas, dhe Proteus
janë gjetur si te tille. Nga bakteret anaerobe shkaktaret
me te shpeshte duket te jene Clostridium perfringens
dhe Bacteroides fragilis. Kolangiti vihet re si komplikacion
me shpesh te pacientet e kequshqyer dhe me patologji
gastro-enterike. Keto baktere arrijnë ne hepar dhe RBE
nëpërmjet venes porta ose si pasoje e procedurave
diagnostikuese si ERCP dhe PTC, por ne shume raste
kolangiti mund te jete dhe ascendent si ne rastet e
fistulave bilio-digjestive ulceroze, ne format atonike te
sfinkter Oddi. Bakteret jane te pranishme ne kulturen
biliare afersisht ne 75% te pacienteve me kolangit akut qe
ne fillim te simptomave te tij. Kolangiti akut ka paraqitjen
e tij karakteristike ku perfshi hen kolika biliare, ikteri,
temperatura e larte dhe te dridhura (triada e Charcot).
Kulturat e gjakut janë shpesh pozitive dhe leukocitoza
eshte tipike.
Kolangiograma endoskopike ne një pacient me kolangit
Kolangiti akut josupurativ është me i zakonshem dhe
mund te përgjigjet relativisht shpejt ndaj masave
mbështetëse dhe antibiotikeve. Ne formën supurative
te kolangitit akut, prezenca e pusit nen presion ne nje
RBE te obstruktuar komplet na con drejt simptomave
te një gjendjeje te rende toksike (konfuzion mental,
bakteremi dhe shok septik). Pergjigjia ndaj antibiotikeve
vetëm ne kete rast është relativisht e paket. Abscesset
hepatike multiple shpesh janë te pranishme dhe
perqindja e mortalitetit i afrohet 100% nëse ndërhyrja
e menjëhershme për korrigjimin e obstruksionit dhe
drenimin e biles se infektuar nuk kryhet. Ndërhyrja
endoskopike ne kolangitet bakteriale është po aq efektiv
sa dhe ai kirurgjikal. ERCP me sfinkterotomin endoskopike
është e sigurt, si një procedure fillestare e preferuar
për vendosjen e një diagnoze te qarte dhe si procedure
terapeutike.

Ciroza biliare sekondare
Ciroza biliare sekondare mund te jete si pasoje e
obstruksionit biliar te zgjatur ose rekurent me ose pa
kolangit rekurent. Megjithese kete komplikacion e gjejme
ne koledokolitiaze, me shpesh ai eshte pasoje e rasteve
me obstuksion te zgjatur te RBE nga strikturat, rrall nga
patologjite malinje. Me vendosjen e kesaj patolo- gjie
ajo mund te jete progresive dhe megjithe korrigjimin e
patologjis obstruktive, ciroza hepatike sa vjen e behet
shume e rende duke na çuar deri ne hipertension portal
ose ne insuficience hepatike dhe vdekje. Obstruksioni
biliar i zgjatur mund te na coje gjithashtu dhe deri ne
deficience te thelle te vitaminave liposolubile A, D dhe K.

Pankreatiti
Shkaku me shume i gjetur ne lidhje me pankreatitin,
i zbuluar ne pacientet me pankreatit jo alkolik, është
patologjia e RBE ku koledokolitiaza ka një vend primar.
Kjo ndodh si pasoje e spazmes se sfinkterit te Oddit
gjate kalimit (migrimit) te kalkulave neper te cka sjell
dhe mos rrjedhjen normale te lëngut pankreatik neper
Wirsung. Për sa i përket migrimit spontan te kalkulave,
quhet i mirëqenë atëherë kur nuk jane gjetur kalkula
ne ERCP+ES (sfinkterotomia endoskopike), ndërsa
ekzaminimi instrumental ka pas rezultuar pozitiv (duke
pasur parasysh numrin e kalkulave te vena re ne EUS). Për
te konkluduar qe kemi te bëjmë me migrim te kalkulave,
një grup studiuesish ranë dakord te përdoren katër
kritere. Kriteri kryesor është prezenca e te dhënave jo te

Fistula
Një komplikacion tjeter por qe është me i rralle për
koledokolitiazen është prania e fistulave te koledokut
me organe te tjera kavitare si me stomakun, duodenin
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por edhe me kolonin çka sjell dhe kalimin e kalkules ne
këto organe dhe me tej daljen e tyre me fece, por mund
te shkaktohet dhe ileus mekanik si pasoje e bllokimit te
tranzitit intestinal nga një kalkul me diameter te madh.
Fistula mund te ketë si pasoje edhe daljen e lire te kalkules
ne kavitetin peritoneal. Ne një botim te koheve te fundit
te fundit tregohet nje rast-raport ku vihet re prania e nje
fistule koledoko-kolonike si pasoje e koledokolitiazes. (9)

kolangiti akut toksik mund te shfaqet dhe kërkohet
ndërhyrja urgjente kirurgjikale dekompresve. Pervec anti
biotiko-terapise duhet te kryhet dhe korrigjimi i balancit
te likideve dhe te elektroliteve dhe ne rast se koha e
protrombines eshte e zgjatur duhet dhënë dhe vitamin
K. Dhenia e antalgjikeve dhe antispastikeve ka vlera ne
qetësimin e dhimbjes.
Trajtimi intervenues
Indikacionet për heqjen e kalkulave jane: (1) prezenca
e tyre qe vihet re para intervenimit ne një pacient qe
rezulton simptomatik, ose gjate operacionit ne palpacion
ose ne kolangiografi, (2) një koledok i zgjeruar, (3) ikteri,
(4) tempe- rature dhe ethe rekurente qe sugjerojnë
për një kolangit dhe (5) pankreatiti me baze kalkulozen
biliare. Kunderindikacion per te intervenuar është gjendja
shume e rende e pacientit, megjithatë procedurat e reja
intervenuse e kane zvogëluar shume këtë prag.
Mënyrat intervenuse jane dy llojesh miniinvazive dhe
ndërhyrje operatore, te cilat shpjegohen me poshtë.
Lidhur me mënyrën e intervenimit ne literaturën botërore
vihet re nje “lufte” argumentesh mes kirurgeve dhe
mjekeve endoskopist per procedurën me te perzgjedhur.
ERCP
Me pare se te kryheshin intervenime laparoskopike për
kolecistektomine, kole- dokolitiaza suspektohej përpara
operacionit ne bazën e disa vlerave parashikuese. Kështu
analizimi i vlerave parashikuese qe shërbejnë për te
diagnostikuar koledokolitiazen duhet te behet përpara
kolecistektomis laparoskopike. Vetëm prania e kalkulave
ne US është një tregues i mirëfillte i koledokolitiazes,
sepse vlerat e tjera parashikuese kane një specifitet
afërsisht 50% ne se jane te vetme. Keshtu pacientet te cilët
mendohet se kane koledokolitiaze përpara operacionit
i nënshtrohen ERCP. Kur kalkulat identifikohen behet
heqja e kalulave pasi behet sfinkterotomia endoskopike.
Kjo procedure është e suksesshme ne 90% te pacienteve
dhe përqindja e mortalitetit eshte 1%-1, 5% qe është me
e favorshme se koledokolitotomia e hapur. Përqindja e
suksesit te kësaj procedure bie ne ato raste kur kemi te
bëjmë me paciente qe kane me shume se 5 kalkula ne
koledok ose kur ndonjë kalkul eshte me i madh se 1 cm.
Ne këto raste nëse nuk realizohet pastrimi i koledokut
prej kalkulave, realizohet koledokolitotomia dhe
kolecistektomia e hapur. (Sabiston textbook of surgery)
Ne rastet kur vlerat parashikuese janë përdorur për
te diagnostikuar koledokolitiazen dhe me pas është
intervenuar ne mënyrë endoskopike (ERCP), gjate
kolecistektomise laparoskopike se mëvonshme me ane
te kolangiografise intraoperatore, eshte vene re se ne me
pak se 5% te pacienteve jane ridiagnosti- kuar kalkula. (1)
Ne rastin e ketyre pacienteve kalkulat duhet te hiqen duke
përdorur teknika te tjera intervenuese. Ne një studim te
Erickson et al u arrit ne një përfundim se duke përdorur
ERCP postopera- tore pas kolecistektomis laparoskopike

Mjekimi
Trajtimi konservativ
Ne ketë lloj trajtimi qe ne fakt s’është gjë tjetër veç
një përgatitja preoperatore përfshihen antibiotik te
përshtatshëm per kolangitin, pas tyre ulja e temperaturës
zakonisht ndodh menjëherë. Nëse kjo s’ndodh atëherë
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te lokalizuara proksimalisht hyrjes se duktusit cistik ne
DH jane te pakapshme sepse koledokoskopi nuk mund te
drejtohet proksimalisht. Disa kirurg mbrojnë një metode
qe sugjeron zgjerimin me balon te sfinkterit te Oddit për
te lehtësuar kështu shtyrjen e kalkules ne duoden, por
te tjere kirurge mendojnë se kjo nuk është një mënyrë
e zgjuar. Suksesi i koledokolitotomise laparoskopike
ne pacienta te përzgjedhur varion prej 57%-96%. (1)
Ndërkohe procedura laparoskopike me te cilën kalkulat
hiqen nëpërmjet një koledokotomie longitudinale mbi
koledok ka marre një zhvillim te madh kohet e fundit por
sidoqoftë kërkohen shume aftësi teknike për ta realizuar
dhe nuk është gjithmonë e suksesshme. Ne një procedure
tjetër qe gjithashtu është laparoskopike realizohet
sfinkterotomi anterograde nëpërmjet koledokoskopit qe
futet ne koledok përmes duktusit cistik. Ne këtë rast një
duodenoskop perdoret për te udhëhequr kirurgun gjatë
kryerjes se sfinkterektomise. Kuptohet qe për te realizuar
këto procedura duhen aftësi dhe pajisje speciale.

minimizohen kostot e mundshme dhe mortaliteti.

Koledokolitotomia e hapur
Pacientet te cilët nuk janë kandidat për procedurat
laparoskopike dhe ata ne te cilët kolangiografia
endoskopike dhe heqja e kalkulave nuk mund te kryhen
mund te kërkojnë kledokolitotomi te hapur. Kolangiografia
operatore duhet te kryhet si rutin.
Ne koledokolitotomin e hapur koledoku duhet te hapet
longitudinalisht, te ekzaminohet me koledokoskop dhe te
eksplorohet me kujdes duke përdorur forceps për kalkula,
mikrokoshat e Dormias, kateter Fogarty dhe sonda.
Koledokoskopi duhet veçanërisht për te përjashtuar një
tumor papilar intraduktal dhe kanceret okulte. (Kalkula
e inkuneuar ne koledokun terminal është e pamundur
te lëvizë nga lart dhe ne këtë rast duodenotomia dhe
sfinkterotomia janë te nevojshme).

ERCP ka dhe nje disavantazh si procedure sepse ajo
nuk mund te kryhet ne pacientet te cilët kane kryer
nje operacion Bilroth II, gjithashtu ajo kunderindikohet
ne pacientet kur ekziston një striktur ne koledok.
Kunderinikacione te tjera janë prania e nje divertikuli
duodenal ne disa zona te caktuara, çrregullime te
koagulimit dhe pankreatiti ne kohet e fundit.
Heqja e kalkules me ane te mikrokoshit te Dormias gjate
ERCP
Koledokolitotomia laparoskopike
Nëpërmjet kësaj teknike intervenuese behet e
mundur heqja e kalkulave te koledokut duke future
një koledokoskop përmes një incizioni longitudinal te
duktusit cistik. Ne shume raste duktusi cistik duhet te
dilatohet nëpërmjet dilatatoreve gradual ose pajisjeve
pneumatike ne mënyrë qe te futet skopi. Gida metalike
ose mikrokosha për kalkulat mund te futen drejt e ne
duktusin cistik ose nëpërmjet një kanali qe ka vete skopi
qe ndihmon kështu dhe kapjen e kalkulave. Disavantazhi
i kesaj procedure është se kalkulat me diametër me te
madh se 8 mm nuk mund te hiqen dhe kalkulat e RBE

Pas heqjes se kalkulave koledoku duhet te mbyllet mbi një
dren T Moss-Whelan (Kehr), i cili ka një krah te gjate qe
bën te mundur heqjen perkutane te kalkulave me vone
nëse është e nevojshme. Disa kirurge rekomandojnë
kryerjen e një kolangiograme nëpërmjet drenit T përpara
se plaga te mbyllet, për te kontrolluar pozicionin e drenit
T si dhe për tu siguruar se nuk është lënë ndonjë kalkul
ne koledok. (1) Dreni T nuk duhet te hiqet me pare se dita
e 10 pas operacioni, as nuk duhet te hiqet pa u kryer një

30

AKADEMIA E STUDIMEVE Të
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 3, Vëllimi 1, 2016, ISSN 2411-5592

procedurë realizohet anastomoza e një incizioni vertikal
mbi koledok me një incision longitudinal ne duoden.
Rezultatet ne pacientet e moshuar janë te shkelqyera por
sidoqoftë ne pacientet qe kane kryer këtë tip anstomoze
pas disa vjetësh vihet re zhvillimi i kolangitit ascendent.

kolangiogram. Kur kalkulat janë prezent dreni T duhet te
lihet ne vend për afërsisht 6 jave, kohe ne te cilën kalkuli
mund te hiqet ne rruge perkutane përmes kanalit fibroz
te krijuar nga dreni T.

Kjo është njohur si “sindromi i pellgut” ku infeksioni vjen
prej kalkulave dhe mbeturinave ushqimore te cilat
mblidhen ne pjesën retroduodenale te koledokut
ndermjet anastomozes dhe ampules Vater. Gjithashtu
mund te ndodhi dhe stenoze e koledoko-duodenostomise.
Ne këto raste duhet te kryhet sfinkterektomia
endoskopike e ampules ose zgjerim me balon te stenozes
qe lehtëson pak pacientin por qe nuk janë trajtime shume
te suksesshme.
Kolodoko-duodenostomia latero-laterale
Procedura e drenazhit siç mund te kuptohet me sipër
është një anastomoze latero-laterale, por ka dhe
kirurge te tjerë qe preferojnë një anastomoze koledokoduodenale termino-laterale ku ne këtë rast kemi mbyllje
dhe ndarje te koledokut terminal.

Bashkimi i degëve hepatike ne DH Kalkul i inkuneuar
ne koledokun pare me koledokoskop terminal pare me
koledokoskop
Drenimi i RBE
Një teknik tjetër operatore qe duhet te kemi parasysh ne
disa rrethana te caktuara te pacientet me koledokolitiaz
është procedura e drenimit te RBE. Rrethanat e
mësipërme janë ato ne te cilat (1) kemi te bëjmë me me
shume se 5 kalkula ne koledok, (2) koledok shume i gjere,
(3) pamundësia për te hequr te gjitha kalkulat, (4) një
koledokolitotomi e hapur e mëparshme dhe (5) mosha
e madhe e pacientit. Ekzistojnë ne fakt disa procedura te
ndryshme te cilat sqarohen me poshtë.
Koledoko-duodenostomi
Kjo procedure mund te përdoret kur provohet se
koledoku është me diametër me te gjere se 15 mm,
operacioni është i shpejt dhe i lehte për tu kryer dhe nuk
ekziston gabimi i kalkules se harruar ne koledok. Ne këtë
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Koledoko-duodenostomia termino-laterale

Ne këtë tip operaconi, kontrolli i RBE behet nëpërmjet
duodenit dhe përmes ampules se Vater. Duodeni
mobilizohet pothuajse i teri dhe behet një incizion ne
murin e tij lateral përball ampules se Vater. Një sonde
futet ne koledok dhe sfinkteri ampular prihet. Sutura te
holla catgut vendosen ne mënyrë qe te mbi- vendose
mukozen e koledokut ne atë te duodenit dhe me pas
kalkulat hiqen me ane te forcepsit te Desjardin. Ne
këtë rast mund te përdoret dhe koledokoskopi për tu
siguruar se te gjitha kalkulat janë hequr dhe me pas
duodeni mbyllet. Kjo mënyrë drenimi është me efikase
se koledoko-duodenostomia, veçanërisht kur kalkulat
janë te inkuneuara ne koledokun terminal, kur stenoza
ampulare është prezent ose koledoku është me diametër
te vogël. Avantazhi i kësaj procedure është se ndonjë
kalkul e harruar do te dale vete spontanisht.

Anastomoza midis DH dhe jejunum
Kjo procedure ashtu sikurse dhe ajo e koledokoduodenostomis është një anastomoze bilio-digjestive
qe gëzon te gjitha favoret qe ka dhe koledokoduodenostomia. Indikacionet e kësaj procedure ne fakt
janë me specifike se për procedurën e mësipërme. Kjo
procedure zakonisht rekomandohet për rastet kur kemi
kalkuloze rekurente te RBE dhe realizohet nëpërmjet një
anastomoze Roux en Y ku jejunum anastomozohet ne
hilusin hepatik (kryesisht me degën e majte te DH, fal
veçorive anatomike qe ka kjo dege për tu dilatuar me
shume).

Disavantazhi i kësaj procedure është rreziku i pankreatitit
nga interferenca me ampulen e Vaterit si dhe mundësia
e larte e kolangitit ascendent. Megjithatë shumica e
pacienteve qe kane nevoje për një intervent ne RBE
transampulare është me mire ta kryejnë atë ne rruge
endoskopike.
Kalkulat e harruara ne RBE
Kalkulat e harruar ne RBE pas një intervenimi te
mëparshëm ne RBE për kalkuloze ose patologji tjetër
bashkëshoqëruese me te, përbejnë një gjendje specifike
ku kërkohet dhe një intervenim qe është me specifik
për këtë kategori. Nëse kalkulat do te vihen re se janë
prezente kur është duke u kryer një kolangiogram
nëpërmjet drenit T, duhet te kihet parasysh se ekzistojnë
një serë procedurash për arritjen e heqjes se kalkulave.
Sipas disa kirurgeve kalkulave te vogla te vendosura ne
degët e DH mund te mos u kushtohet shume rendësi
dhe shumica e tyre do te mbeten asimptomatik dhe për
ata qe do te jene simptomatik ndërhyrja operatore për
heqjen e tyre nuk shoqërohet me rritje sinjifikante te
semundshmerise tek pacienti. (1)
Një mënyrë për heqjen e këtyre kalkulave është dhe tretja
kimike e tyre. Capmul 8210 qe është një monooctanoin,
është kimikati i përzgjedhur. Perdorimi i heparines 250.
000 UI ne një solucion qe infuzohet cdo 8 ore për 5 dite
ka qene gjithashtu e suksesshme. (1)
Heqja mekanike e kalkulave te harruara ne RBE mund
te kryhet nen kontrollin radiografik. Mazzariello ka
raportuar një sukses 96% për 1086 raste ndërsa Burhene
ka raportuar një sukses 91% për 612 paciente te cilët u
trajtuan ne 38 spitale. Ne te gjitha këto raste përqindja e
vdekjes ose e komplikacioneve sinjifikante ishte 0%. (1)
Siç është përshkruar dhe me lart ne rastet kur identifikohet
prania e kalkulave te harruara ne koledok dreni T duhet

Ne fakt kjo anstomoze ka komplikacione me te pakta ne
distance se koledoko-duodenostomia, vetëm se ka një
kohëzgjatje si procedure, me te madhe se format e tjera
te drenazhit, çka nuk është shume komode për paciente
me gjendje te rende.
Kolecisto-duodeno anastomoza
Kjo procedure është një anstomoze tjetër bilio-digjestive
qe ne fakt përdoret shume rralle ne kalkulozen e RBE dhe
ne raste tepër specifike kur kemi te bëjmë me paciente,
gjendja e përgjithshme e te cilëve nuk lejon kohe te
mjaftueshme për te kryer procedurat te tjera operatore
te nevojshëm për te drenuar RBE. Kjo realizohet duke
bere anastomoze te fundusit te kolecistes me duodenin.
Sfinkteroplastia transduodenale
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te lihet te pakten 4 jave dhe me pas një kateter polietileni
lihet ne vend te tij për te futur përmjet tij kontrast ne
brendësi te koledokut. Me pas një mikrokosh Dormia
futet nëpërmjet kateterit për te kapur dhe hequr kalkulat.

Një stent biliar mundeson drenimin e biles dhe
parandalon inkuneimin e kalkulave ne orificin e duodenit,
kështu ulet dhe mundësia për kolangit. Disa studime te
tjera kane treguar se stentet biliare mund te përdoren
për një kohe te gjate (6 muaj) ne pacientet me gjendje
te rende shëndetësore me kalkula qe është e vështirë
te hiqen kur këta paciente nuk mund te përballojnë
procedurat e tjera qe përmbajnë risk me te lart.
Sidoqoftë përdorimi i stenteve biliare si një procedure
permanente komplikohet shpesh me kolangit. Vendosja
definitive e tyre mund te behet vetëm për ata persona
qe nuk janë kandidat për ndërhyrje te mëtejshme.
Stentet ne qarkullim janë metalik dhe plastik, ndërsa
ne një studim behet fjale dhe për stente biologjike si ai i
përgatitur prej bishtit te derrit. Ne këtë studim te fundit
ku stenti biologjik gëzon te njëjtat aftësi si ato te stenteve
te tjerë, prej Valera et al. dhe Chan et al. u gjet se kalkulat
e koledokut zvogëloheshin ne mënyrë sinjifikative pas
një periudhe mesatare respektivisht 30 dhe 65 dite pas
vendosjes se stentit. Dhenja e acidit Ursodeoxycholik
për/os ndihmonte këtë proces. (10)

Kalkul qe vihet re ne degën e djathte te DH gjate
kolangiografise postoperatore
Një procedure qe ne fakt është me popullorja është
papilotomia transduodenale me heqjen e kalkulave
nen ndjekjen endoskopike. Suksesi i kësaj procedure qe
lidhet me heqjen ose daljen spontane te kalkulave pas
kësaj procedure ishte 86% për 731 raste, por u vu re
gjithashtu se 7% te rasteve patën komplikacione, ku 2/3
e komplikacioneve u trajtuan ne mënyrë konservative.
Mortaliteti i vene re lidhur me këtë procedure ishte 1,
25%. (1)
Intervinimi me ane te operacionit indikohet ne disa
raste kur evidentohet kolangiti si pasoje e obstruksionit
ose nëse metodat e mësipërme jooperatore deshtojne
dhe këtu metodat janë te njëjta me metodat e hapura
operatore te përmendura për koledokolitiazen.
Disa kalkula mund te jene vendosur dhe brenda ne hepar
dhe mund te shkaktojnë dhe dëmtime te pakthyeshme
(Morbus Caroli). Vendosja me e zakonshme e tyre është
dega e majte e DH qe për karakteristika e saj anatomike
shnderohet ne një cisterne. Ne këtë rast trajtimi me i
mire është rezeksioni i lobit te majte te heparit.

Teknika Rendezvous
Kjo teknike s’eshte gjë tjetër veçse kombinimi i endoskopise
me kolangio- grafine perkutane transhepatike (PTC) qe
shërbejnë për te lehtësuar kanulimin e koledokut kur
përpjekjet e mëparshme kane dështuar. Kjo teknike
këshillohet për pacientet qe nuk janë te këshillueshëm
për kirurgjinë, kur ERCP është e pasukseshme dhe kur
është e mundur qe te zgjidhet obstruksioni i RBE me ane
te PTC.
Kjo teknike realizohet ne dy faza. Ne fazën e PTC një
gide metalike hidrofilike (0, 035 inch 150 cm) përdoret
fillimisht. Kur kjo gide arrin ne duoden një kateter
multiporoz 5F kalohet nëpërmjet gides perkutane dhe
lihet ne vend për 24 ore. Me pas një gide tjetër metalike
(Cook) (0, 035 inch, 260 cm) e veshur me Teflon futet
përmes kateterit ne duoden. Ne fazën e dyte realizohet
ERCP. Gida e Cook kapet me ane te lakut qe shërben
për te kryer polipektomin dhe tërhiqet ne mënyrë
retrograde përmes kanalit aksesor te duodenoskopit. Një
papilotom me lumen te dyfishtë mbivendoset mbi giden
e Cook duke u pozicionuar ne papile dhe realizon me pas
sfinkterotomin. Kuptohet qe kjo teknike nuk do te jete e
mundur te kryhet ne rastet kur ERCP nuk mund te kryhet.
Teknikat terapeutike qe kryhen nëpërmjet rrugës
perkutane nen guiden e US ose fluoroskopis janë drenimi
i koledokut te obstruktuar, vendosja e endo- protezave
dhe zgjerimin e koledokut. Ne studimet e kryera për këto
teknika, përqindja e suksesit për rastet kur koledoku është
i zgjeruar është 99% por me i ulet ne rastet kur mungon
zgjerimi. Kanulimi i koledokut me tekniken Rendezvous
është i suksesshëm ne 93% te rasteve. Përmasat e vogla
te traktit hepatik janë te nevojshme për zbatimin e kësaj
teknike pa rrezikun e komplikacioneve. (11)

Teknikat e reja miniinvazive një alternative ne trajtimin
e koledokolitiazes
Stentet biliare
Kur kalkulat e kledokut nuk mund te hiqen pas
sfinkterotomise nga mikro- koshat kateterat me balon
etj, sipas një studimi vendosja e stentit mund te shërbej
si një ure për procedurat e mëvonshme endoskopike.
Sipas këtij studimi stentet biliare mundësojnë gjithashtu
fagmentimin e kalkulave duke bere te mundshme me pas
qe ato te dalin spontanisht ose duke e bere me te lehte
heqjen e tyre ne një moment tjetër me vone.
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anemia hipoproteinemia, (7) aftësia e ulet rigjeneruese
e indeve tek ikteriket, (8) elektro- koagulimi masiv si dhe
hemostaza jo eficente.

Komplikacionet pas interventit
Teknikat e ndryshme intervenuese siç u vu re dhe me
lart, shpesh ndodh qe te shoqërohen me komplikacione
ne pacientet qe u nënshtrohen. Komplikacionet qe janë
me poshtë kane te bejne drejtpërdrejt me procedurat
e ndryshme intervenuese për koledokolitiazen.
Komplikacionet janë te hershme dhe te vonshme.

Rrjedhjet biliare ose bilomat
Rrjedhjet biliare janë një komplikacion tjetër i hershem
i kirurgjisë se koledokut. Kur bila është e painfektuar
simpotomat janë te pakta dhe kjo identifikohet si pasoje e
rrjedhjes biliare nëpërmjet drenave, ndërsa kur bila është
e infektuar (kolangit) vihen re shenjat e një peritoniti te
gjeneralizuar qe kërkon ndërhyrje urgjente.
Shkaktari me i shpeshte i këtij komplikacioni është
trauma e RBE gjate interventit. Ne këto raste drenohet
RBE zakonisht me ane te një Roux en Y anstomoze
hepatiko-jeunostomi. Përveç traumave intraoperatore
shkak për rrjedhjen biliare ose bilomat mund te jete
dhe kolangiografia perkutane ose heqja përpara kohe e
drenit T. Ne këto raste rrjedhjet zakonisht janë te pakta
dhe pacienti mund te drenohet nen US, ndërsa kur
rrjedhjet janë te mëdha atëherë kërkohet laparotomia
për ti trajtuar.
Kompliacione te tjera qe ndodhin pas intervenimit
ne koledokolitiaze te cilat janë relativisht te hershme
janë dhe, hemobilia, strikturat biliare dhe stenoza e
anastomozes bilio-digjestive për te cilat u fol me lart
ku shkak kryesor mendohet te jete teknika operatore e
mjekut intervenues.

Kolangiti
Kolangiti është një nga komplikacionet me madhore
te interventit ne RBE. Ne pacientet ne te cilët është
preferuar procedura e drenazhit bilio-digjestiv është
vene re se mund te ndodhe refluksi i permbajtjes
intestinale, lëngut pankreatik te aktivizuar dhe florës
bakteriale ne RBE qe është shkak i kolangitit, i cili është
dhe komplikacioni me serioz i kësaj procedure çka sjell qe
pacienti pas interventit ose ne një moment te dyte kur ka
dale nga spitali te këtë një dekurs te vështirë me kliniken
e kolangitit (temperature te larte, ethe, ikter etj).
Ne një studim mbi procedurat e ndryshme te drenazhit
bilio-digjestiv u vu re se incidenca me e larte e kolangitit
ishte e pranishme ne koledoko-duodeno- stomi dhe
procedurat e shoqëruara me sfinkterotomi. Për sa i
përket hepatiko-jejunostomise incidenca e kolangitit
ishte disa herë me e vogël. Duke i rikonsideruar dhe një
here procedurat e drenazhit bilio-digjestiv, teknika e Roux
en Y është procedura qe pritet te këtë me pak komplikim
me kolangitin sepse është e mbrojtur nga refluksi i lëngut
pankreatik dhe me pak e ekspozuar te flora bakteriale
si pasoje e veprimit mbrojtës qe ka interpozimi i anses
jejunale. (12)

Rekurenca e kalkulozes se RBE
Rekurenca e kalkulozes quhet e mirëfilltë kur prania
e kalkulave ne RBE vihet re me shume se 2 vjet pas
interventit për kalkuloze (ose një patologjie tjetër qe
mund te jete dhe shoqërues) te RBE. Ky komplikacion
është me shume karakteristik për procedurën
sfinkterodilatuse endoskopike (SDE) e cila sipas Staritz et
al. ka me te vërtet rezultate te mira ne heqjen e kalkulave
te RBE me një përqindje komplikacionesh relativisht te
ulur, por qe ne një periudhe te vone behet preja kryesore
e rekurences se kalkulozes. Kjo rekurence ne procedurën
e mësipërme është mbi 5%. Ne studimet e kryera për
këtë problem është vene re rikthimi i funksionit te papila
Vater ne gjendjen fillestare, megjithëse sfinkteri humbet
funksionin e tij pas SDE. Kjo te bën te mendosh qe shkaku
i vërtet për këtë komplikacion është ruajtja e sfinkterit te
Oddit gjate SDE. Prej këtej studiuesit rekomandojnë se
duhen ripare indikacionet për një SDE, kështu ne rastet
kur kemi te bëjmë me një sfinkter qe nuk funksionon ne
rregull duhet te kryhet sfinkterotomia endoskopke (ES)
ne vend te SDE. Gjithashtu ne rastet kur ka rekurence te
kalkulozes ne rastet qe i janë nënshtruar SDE procedura e
përzgjedhur është ES. (14)
Nga një studim i kryer për varësinë e rekurences se
kalkulozes se RBE nga 1 follow-up i pacienteve te
intervenuar me ES për koledokolitiaze është vene re se

Pankreatiti
Ne studime te kryera për këtë komplikacion te mundshem
te kirurgjisë se koledokolitiazes vihen re rezultate qe
sugjerojnë se intervenimi ne koledok shpesh shkakton
një rritje te raportit te klirensit amilaze-kreatinin (ACCR)
qe është treguesi me i mire i pankreatitit akut. Gjithashtu
nga ky studim vihet re se episodet e pankreatitit përpara
kirurgjise nuk predispozojne për komplikacionin e
mësipërm, sikurse dhe fakti qe kolecistektomia ne vetvete
nuk ishte shkak për pankreatitin. Nga këto përfundime
studiuesit rekomandojnë se eksplorimi i koledokut duhet
te jete i kujdesshëm dhe sa me pak traumatik. (13)
Infeksioni i plagës
Arsyet e infeksionit te plagës operatore janë te shumta
duke futur këtu: (1) stadin e avancuar te infeksionit ne
te sëmurët e operuar ne fazën akute, (2) rinderhyrjet
ne te njëjtin incizion, (3) rrjedhjet biliare, (4) asciti, (5)
hematomat e paretit. Mendohet se infeksionet e plagës
janë te influencuara dhe nga faktorë te tjerë si: (6)
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bilio-digjestive favorizojne shfaqjen e vonshme te
kolangiokarcinomes. Ne fakt nga një analize e thjeshte
e procedurave te drenazhit te bën te mendosh se ato
e favorizojnë kolangokarcinomen thjeshte si pasoje e
kolangitit qe ato mund te komplikohen.
Studimet statistikore te publikuara kane nxjerre një
incidence te larte te kolangio- karcinomes ne pacientet
qe i ishin nënshtruar procedurës se koledoko-duodenostomise, dhe faktori i vetëm qe e shkaktonte dukej te
ishte kolangiti. Nga studimet e kryera u vu re se incidenca
e kolangiokarcinomes ishte shume e ulet ne pacientet
qe i ishin nënshtruar hepatiko-jejunostomise, fakt ky
qe forcon akoma me shume lidhjen e kolangitit me
kolangiokarcinomen.
Studime te tjera statistikore nxjerrin përfundimin
se kolangiti mund te jete dhe shkaktar i pavarur i
kolangiokarcinomes. (12)

pas koleshintigrafise, 62% e pacienteve te intervenuar me
ES për koledokolitiaze kishin zbrazje jo normale te biles.
Nga perfundimet e këtij studimi u arrit ne konkluzionin
se një follow-up pas ES mund te zbuloj rekurencen e
kalkulozes se RBE me herët dhe kështu te ndihmoje duke
parandaluar komplikacionet e mëvonshme qe mund te
jene dhe vdekjeprurëse. Ne këtë mënyrë përveç provave hepatike, duhet te kryhen US ose CT çdo 6 muaj
kryesisht për pacientet qe kane rrezikun me te madh për
rekurence te kalkulozes se RBE. Pacientet e mësipërm
janë ata me divertikuj te mëdhenj jukstapapilar, stenoze
te papiles, sëmundje sistemike ose episode te shumta
te rekurences se kalkulozes se RBE, veçanërisht nëse ata
kane vonim te kohës se zbrazjes se biles. Studiues te tjerë
si ne rastin e Geenen at al. sugjerojnë se ERCP duhet te
kryhet rregullisht çdo vit ne pacientet qe rrezikojnë për
rekurence te kalkulozes se RBE. (15)
Kolangiokarcinoma
Nga studiues te ndryshëm është sugjeruar se kalkuloza
e RBE dhe procedurat e mëparshëm frenuese
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Hernia diskale dhe trajtimi fizioterapeutik i saj
Physiotherapy treatment in patient with herniated disc

Msc. Elsid Sulaj

Ne studimin qe kame mare ne shqyrtim kane mare pjese
428 persona, nga te cilët 197 femra dhe 231 meshkuj.
Metodat për këtë vlerësim u bene ne planin postural.
Duke bere ekzaminimet e duhur pacientet qe vuajnë nga
hernia do ti nënshtrohen seancave fizioterapeutike për te
pare rolin qe ka fizioterapia.
Ky studim është realizuar pranë Shoqatës se Rehabilitimit
Fizik për Personat me aftësi te kufizuar.
Statistika: Statistikat e dala nga ky anketim i realizuar do
komentohen me ane te tabelave. Me ane te kësaj metode do behet e mundur krahasimi i gjendjes se tyre pas
seancave qe do bëjnë.
Diskutime: Vlerësimi i te gjithë faktorëve qe mund te
kenë ndikuar ne shfaqjen e patologjisë:
aksidentet, ngritja e peshave te renda, traumat sportive,
aktivitetet e renda fizike etj.
Fjalët kyçe: Hernie diskale, ekzaminim, postura, trajtim,
rehabilitim
Konkluzioni: Roli qe ka fizioterapia ne parandalimin, trajtimin dhe lehtësimin e jetës ne pacientet e prekur nga
kjo patologji. Nxjerrja ne plan te pare e faktorëve rriskues, eleminimi i tyre dhe masat parandaluese.

Abstract
Disc Hernia is called pressure of intervertebral disk from
2 vertebrae and consequently nucleus pulposus comes
from fibraes of anululus fibrosus, in the vertebral canal,
in form of slippe disc and extrude.
Purpose: Physical and postural assessment, by age
group, gender profession, physical activity, and sports
activity. This assessment helps us to identify patients
with herniated disc. This factors have directly affect in
the way of treatment and rehabilitation of the patient.
This study is realized at the Association of physical
rehabilitation for people with disabilities.
Statistics: This statistics which comes from survey
conducted will be interpreted by means of tables.
Through this method will be possible comparison of their
situation after the hearings that will make.
Discussions: Evaluation of all factors that may have
influenced in the pathology appear: Accidents,
heavyweight building, sports traumas, serious physical
activities, etc.
Key words: Herniated disc, examination, posture,
treatment, rehabilitation.
Conclusion: The role that has physiotherapy in
prevention, treatment and alleviation of life in patients
who are affected by this pathology. Issued in the first
plan of riscued factors, their elimination and prevention
measures.

Paraqitja e hernies diskale në mënyrë sa më të thjeshtë
dhe komplete, si një sëmundje mjaft komplekse dhe
problematike, por që me një plan trajtimi adekuat të zbuten dhe minimizohen simptomat e saj dhe t’ia lehtësojmë pacientëve kryerjen e aktiviteteve të përditshmërisë
jetësore.

Abstrakt
Hyrje: Hernie diskale quhet shtypja e diskut intervertebral nga 2 vertebrat dhe për pasoje nukleus pulposus del
nga fibrat e anululus fibrosus, ne kanalin vertebral, ne
formën e prolabimit dhe ekstrudimit.
Qëllimi: Vlerësimi fizik dhe postural, sipas grupmoshës,
gjinisë, profesionit, aktivitetit fizik dhe aktivitetit sportiv.
Ky vlerësim na ndihmon për te përcaktuar pacientet me
hernie diskale. Marrja parasysh e këtyre faktorëve ndikon
ne mënyrë te drejtpërdrejte ne mënyrën e trajtimit dhe
rehabilitimin e pacientit
Materiali dhe metodat: Ne baze te studimeve te realizuara janë përdorur një sere materialesh dhe metodash.

Pikat kryesore ku do bazohet punimi i temës janë si më
poshtë:
1. Definicion i hernies diskale
2. Incidenca
3. Shkaqet e paraqitjes
4. Pasqyra klinike
5. Diagnostikimi
6. Prognoza e pacienteve
7. Mjekimi
8. Rehabilitimi fizioterapeutik
9. Masat mbrojtëse dhe riedukimi
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peshave dhe ndenjes ulur për një kohe te gjate.
Grada e trete: Rritje te amplitudes se dhimbjes, përgjatë
ditës dhe natës, duke ulur ne mënyrë te ndjeshme
aktivitetin fizik te pacientit. Ato qetësohen ndërmjet
periudhave te shkurtra kohore dhe qetësimi i tyre behet
nëpërmjet pozicionit qe gjendet nga vete pacienti. Kjo
faze shoqërohet me një sere simptomash për pacientin:
Kontraktime muskulare
Inflamacion
Parestezi
Ulja e gradëve te lirisë
Devijim postural

Mekanizmi i dëmtimit
Hernia diskale intervertebrale është një nga shkaqet
kryesore te dhimbjeve te mesit.
60 % e pacienteve kane te njëjtën histori te ngritjeve te
peshave te renda. Kjo dhimbje e tille behet ende me e
madhe kur pacienti kollitet dhe defekon.
Proceset degjenerative qe ndodhin ne disk i prishin
marrëdhëniet biomekanike e strukturore duke u
shoqëruar edhe me daljen e masës xhelatinoze te nucleus
pulpozus ne 4 drejtime:
anteriore, posteriore dhe superiore. Zhvendosja ose dalja
e materialit diskal te pulpozuz pas degjenerimit te fibrave
te anulus fibrosus sjell si pasoje edhe shfaqjet përkatëse
klinike. Zhvendosja posteriore e materialit diskal ose me
drejtim posterolateral mund te behet shkallë-shkallë ose
menjëherë e lidhur me te, kjo do te varet nga raportet
e reja topografike me strukturat e rëndësishme nervore
me te cilat kontakton materiali diskal.
Kjo situate e re topografike ku nucleus pulpozus del nga
fibret e annulus fibrozus te kanalit vertebror ne formën
intervertebrele quhet Hernie diskale.
Hernia diskale mund te ndodhe vetëm ne një disk
te degjeneruar, si rezultat i një sforcimi fizik, ngritje
peshe, përkuljet e pakujdesshme përpara e pas kolonës
vertebrale. Ka raste qe lëvizja mund te ndodhe dhe
vetvetiu.
Regjioni lumbar preket me shpesh nga kjo patologji
sidomos disku I 4 dhe I 5. Hernia diskale mund te haste
dhe ne regjione te tjera te kolonës vertebrare se ne
pjesën cevikale dhe torakale.
Ne anën posteriore te kolonës lumbare strukturat
anatomike janë me te dobëta se ato te pjesës anterior.
Ligamenti longitudinal posterior, fibrat posteriorete
annulus fibrozus janë me te dobëta se ana anterior e
kolonës. Vete nucleus pulpozus ka pozicion te pjerrët e
te favorshëm gjë qe ndihmon ne daljen e saj. Materiali
I dale përmban jo vetëm pjese te nucleus pulpozus por
edhe pjese te annulus fibrosus dhe kartilago te shkëputur
nga trupi I vertebrës.
Prolabimi I nucleus pulpozus mund te ndeshet ne shumë
forma:
A}herni diskale mediane ose hernie dorsale dalin ne
anulusin fibroz, ndërsa ligamenti longitudinal posterior
mund te dëmtohet ose jo. Ne këto kushte materiali
i hernies shtyp radikset ne cauda ekuina, ndërsa kur
materiali diskal frenohet nga ligament longitudinal
posterior atëherë nuk do te kemi komprimim te radikseve.

Hernia diskale
Hernie diskale quhet shtypja e diskut intervertebral nga
dy vertebrat dhe për pasoje nukleus pulposus del nga
fibrat e anululus fibrosus, ne kanalin vertebral, ne formën
e prolabimit dhe ekstrudimit.
Midis çdo dy vertebrave te kolonës gjendet një lende
absorbuese e peshës (ne forme jastëku) dhe qe bën
shpërndarjen e peshës ne mënyrë te barabarte ne trup.
Herniet e disqeve mund te shoqërohen dhe me shtypje
te nerva, e cila dalin nga shtylla kurrizore dhe shkaktojnë
dhembje të ndryshme. Më së shpeshti paraqiten në
pjesën lumbare te kolonës(pika e ngarkesës). Disku
ka trashësi 4-6 mm dhe gjithashtu pengon fërkimin e
kockace të shtyllës kurrizore, rol amortizues te peshave
qe shkarkohen ne kolonën vertebrale dhe i mundëson
boshtit kurrizor te njeriut lëvizje ne te gjitha drejtimet.
Disku është i përbëre nga fije fibroze unazore. Ne mes
te tij ndodhet një bërthamë tulore qe shërben si sfere,
kur behet lëvizje flektore te kolonës ai zhvendoset nga
pas ndërsa kur behet lëvizje ektensore ai zhvendoset nga
përpara.
Dëmtimet e diskut mund te ndodhin ne formën e çarjes
dhe zgjatjes se strukturave te tij ne raste te ndryshme te
lidhura ngushte me faktorët rriskues dhe jetën qe bën
pacienti.
Si pasojë e lëvizjeve të ndryshme që bën njeriu
gjatë punës dhe aktiviteteve të veta jetësore,
vjen deri te degjenerimi i diskut duke kaluar
nga një masë e butë në një masë më të fortë.
Po ashtu, si pasojë e këtyre degjenerimeve, por edhe si
pasojë e ndonjë ngritjeje të ndonjë peshe apo ndonjë
lëndimi, vjen deri te rrëshqitja e diskut, që në gjuhën
mjekësore quhet hernie diskale.
Ajo paraqitet ne tre grade te ndryshme:
Grada e pare: Nuk ka irritim te nervit dhe dhimbjet
janë vetëm ne regjionin lumbar. Dhimbjet shkaktohen
si pasoje e peshave te renda, ngritjeve dhe veprimit te
tyre, pozicionit jo te rregullt posturale dhe mënyrës se
qëndrimit jo korrekte.
Grada e dyte: Shoqërohet me irritim te nervit, por nuk
kemi përhapje te dhimbjes ne regjionet e tjera. Dhimbjet
janë me te shpeshta gjate natës, si pasoje e ngritjeve te
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B}hernie diskale ekscentrike. Nukleuz pulpozi, pasi
depërton ne anulu fibrozi majtas ose djathtas vijës
mediale, prolabon fibrat e fuqishme te ligamentit
longitudinal posterior.
Kjo hernie shkon paralelisht me radiksin përkatës, madje
mund te transformohet edhe ne hernie laterale.
C}hernia laterale, pasi kalon materiali diskal ne annulus
fibrosus dhe ne ligamentin longitudinal posterior, mund
te shtyje radiksin nervor ne formën intervertebrore me
klinike te kompresionit radikular.

dhe materiali diskal (nucleus pulposus) kalon brenda në
hapësirën epidurale
•
sekuestrimi – fragmentet diskale të annulus
fibrosus dhe nucleus pulposus kurthohen jashtë diskut.
Tipet e hernies
Hernie intermitente, porcioni i poshtëm i herniuar mund
te dale dhe te hyje ne hapësirën intervertebrale meqë
është i bashkuar me bërthamën qendrore.
Hernia e përjashtuar, pjesa e dale është e ndare pjesa
tjetër e diskut dhe është e bllokuar mbi anët trupave
vertebrale
Drejtimi i hernies
Postero-laterale, shkakton presione, shtypje, mbi rrënjët
e nervave spinale.
Postero-mediale, shtyp palcën e kurrizit, medula spinalis.
Anteriore, me e rralle dhe pa pasoja për rrënjët nervore.
Etiologjia
Shkaqet kryesore rrënjësore të një hernie diskale janë:
- degjenerim të përbashkët ne formimin vertebral
osteofite.
Mekanizmave ende te panjohur, por kanë raportuar
ekzistencën e disa gjeneve (2).
- mikrotrauma.
- Një mekanizëm për përkulje të përsëritura - shtrirja
e trungut mbante peshë shumë (profesione të
cilat kërkojnë përpjekje të mëdha). Një trysni të
vazhdueshme në disk shkakton që ajo të shkojë në
gjendje e keqe.
- rotacioni i vazhdueshëm në kohë (profesione ku jeni
të zgjatur ulur, duke bërë ndryshime të vazhdueshme të
drejtimit
- mbipesha shton rrezikun për një presion të tepërt mbi
shpinë duke shkaktuar lordos
- Atrofi e muskulaturës dorsal mesit paraspinal.

Degjenerimi i diskut
Degjenerimi i diskut i referohet një gjendjeje në të cilën
vjen deri te konsumimi i materialit diskal i cili në rreth
30% të njerëzve të moshës 30-50 vjeç është proces
pothuajse normal dhe jo të gjithë do të kenë dhembje.
Ndryshimet patologjike në vet nervin
Përfshijnë:
•
traumën e nervit,
•
inflamacionin e nervit,
•
proceset ekspanzive,
•
infeksionet etj.

Mekanizmi tipik përbëhet nga sekuencat e lëvizjes në
vijim:
• Flex shpinë përpara.
• Ngarkesës të konsiderueshme te peshës: Në
këtë mënyrë ka tendencë të ngjishet një rruazë
me tjetrin, duke rritur presionin brenda diskut. .
Këto mekanizma mund të ndodhin më lehtë kur
muskujt janë më pak të fuqishëm mbrapa. Nëse ata
janë mjaft të zhvilluar, këto muskuj mund të mbrojnë
diskun nga veprimi i këtyre mekanizma

Patogjeneza

Ekzaminimi:
Diferencimi klinik i nivelit te hernies diskale, ne parim
percaktohet nga zona e dhimbjes, nga çrregullime
sensore dhe motorre, ndryshimet e reflekseve etj, te cilat
ne mënyrë te përmbledhur jepen si me poshtë:

Ekzistojnë katër shkallë të hernisë diskale:
•
protrudimi – disku fryhet në aspektin posterior
pa qarjen a annulus fibrosus.
•
prolapsi – vetëm fijet më të jashtme të annulus
fibrosus përmbajnë materialin e nucleus pulposus
•
ekstrudimi – annulus fibrosus është i perforuar

•

Hernia e diskut l1 l2 shtyp radiksin l2

Dhimbja: zona anterior dhe mediane e pjesës se sipërme
te kofshës:
çrregullimet e sensibilitetit: zona anteriore dhe mediale
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Reflekset tendinoze.
70 deri ne 80 % te pacienteve kane anomali te këtyre
reflekseve, ku me I shprehuri është ai i tendinit akilit, i cili
dobësohet mjaft. Anomaliteti i reflekseve te gjurit tregon
shume për diagnozën por s’është ne gjendje te përcaktojë
vendndodhjen e patologjisë. Ky refleks kontrollohet nga
nervi femoral, kurse akili nga nerv shiatik.
Testi dorso fleks te gishtit te madh.
Dorso fleks i gishtit te madh ne rezistence është i dobët
ne anën e sëmur tek ata me hernie ne L4 L5 teknikisht
testi realizohet kështu, ne dy gishtat e mëdhenj te dorës
masazhisti mban te dy gishtat, dhe urdhëron te bej dorsi
fleksion,

e pjesës se sipërme te kofshës
çrregullime motorrike: dobësim i lehte i muskulit
kuadriceps femoris
ndryshime ne reflekse: refleksi patelar është lehtësisht
i ulur.
2. Hernia e diskut l2 l3 shtyp radiksin l3
Dhimbja: pjesa anteriore laterale e kofshës, asnjeher nen
artikulacionin e gjurit
çrregullimet e sensibilitetit: pjesa antero laterale e
kofshës
çrregullime motorike, dobësimi i muskulit kuadriceps
femoris
ndryshime ne reflekse: refleksi patelar lehtësisht i ulur.

Miotrofia
dobësimi një pjese muskulature, ndodh zakonisht tek
sëmuret me histori te gjate. Ky dobësim vjen nga keq
ushqyerja nervore te muskulit. Ne këtë rast nervi është
ne gjendje kompensioni.

3. hernia e diskut l3 l4 shtyp radiksin l4
Dhimbja: regjioni supero lateral gluteal, pjesa postero
laterale e kofshës dhe zona anteriore e kërcirit
Çrregullime te sensibilitetit: pjesa postero laterale e
kofshës dhe zona anteriore e kërcirit
Çrregullime motorike: dobësimi i muskulit kuadriceps
femoris
ndryshime ne reflekse: refleksi patelar lehtësisht i ulur

Shenjat klinike
•

Dhimbje te lokalizuara ne zonen lumbare e ne
drejtim te anësive sipas dermatomeve përkatës.
•
Posture anormale
•
Kufizim i lëvizjeve ne kolonën vertebrale
•
Ndryshime ne reflekset patelare dhe akiliane
•
Dhimbje te shkaktuara nga teshtitje e kolla
• Dhimbje nga prekja apo goditja e lokalizuar
•
Çrregullime ndjesore ne dermatomeret përkatës
•
Paraestezia (miza-miza, dhimbje te vogla)
•
Anestezi, mosndjeshmeri absolute
•
Hipoestezia, (zvogëlim i ndjeshmërisë)
•
Hiperestezia (rritje e ndjeshmërisë )
•
Çrregullime shqisore
• Çrregullime motore e paralize muskujsh (peroneus
longus et brevis, -dege e nervit peroneus superficialis.
gastroknemius, soleus e plantaris –dege e nervit
tibialis)
• Çrregullime vegjetative ( intestinale, qarkulluese )
• Çrregullime te reflekseve nervore (kupës se gjurit,
ten. Achillis,
• Simptomat mund të fillojnë me dhimbje të ulët
mbrapa se kemi kaluar ditë apo javë, ose ndonjëherë
papritmas gradualisht, në dhimbje radikulare,
shpesh me dobësim të mesit;
•
identifikuara rrallë
• Shtojnë dhimbjen ne gju dhe kofshë
• zakonisht e bëjnë pacientët të shmang lëvizjen e
tepruar, por mbetet në një pozicion (ose ulur, në
këmbë ose të shtrirë), për një kohë të gjatë mund të
përkeqësohet dhimbja, e cila është e nevojshme për
të ndryshuar pozitën e tyre në intervale të variojnë
nga disa minuta 10-20 minuta
•
dhimbja është e rënduar nga kollitja, teshtitja
ose lodhja
• simptoma të fshikëzës urinare: incidenca ne
mosfunksionim është ne raporte te tilla: në mes të
1% dhe 18% janë, në shumicën e rasteve, probleme

4. hernia e diskut l4 l5 shtyp radiksin l5.
Dhimbja: ne mes e gjate trajektores se nervit shiatik e
shtrire deri ne dorsum pedis e deri ne gishtin e madh.
Çrregullime te sensibilitetit: mbi dorsum pedis e mbi
gishtin e madh.
Çrregullime motorike: dobësimi i ekstensoreve te
këmbës dhe gishtit te madh
Ndryshime te reflekseve: nuk ka ndryshime te reflekseve
patelare apo akiliane.
5. hernia e diskut l5 s1 shtyp radiksin l5
Dhimbja: ne mes, ne regjionin gluteal, pjesa posteriore e
kofshës, pulpës, deri ne thembër.
Çrregullimet e sensibilitetit: pjesa laterale e këmbës.
Çrregullime motorike: nuk shoqërohet me çrregullime
motorike.
Ndryshime ne reflekse: refleksi akilian është i ulur ose
mungon.
Testet
Lasegue + : duke ngritur këmbën e shtrire me pacientin
e shtrire ne shpine shkaktohen dhimbje përgjatë rrugës
se nervit shiatik. Kjo shenje mund te jete + edhe me art.
kokso-femoral e flektuar ne 10* me gjurin e shtrire.
Bragard +, duke shtrire ne shpine këmba ka një rritje te
dhimbjes
Tkurrje muskulare, miogeloze
Qëndrime antalgjike skolioze antalgjike
Test lasek i ngritjes drejte te këmbës. Ky test është
pozitive për shumicën e pacienteve dhe behet negative
kur gjendja përmirësohet. Ai mund te jete poz ne një
ose te dy këmbët, duhet te bëjmë kujdes kur vizitojmë
sportistet dhe njerëzit qe merren me fitness. Këta kane
lëvizje me te lira kur provojmë ngritjen e këmbës dhe
simptoma mund te mos merret pozitive. Ne këtë rast
krahas ngritjes se këmbës provojmë edhe ngritjen e
këmbës. Ne këtë rast nervi është tendosur plotësisht.
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gjate urinimit, nga stresi apo mbajtjes urinare.
•
Nervi shiatik ka një ndjeshmëri të lartë për të
treguar praninë e një hernie diskale

Diagnozës
mielografise
Sipas simptomave
Punkture lumbare për likuorin
Ndryshimet në statiken vertebrale
Humbja e gjendjes fiziologjike, lordosis.
Metodë diagnostikuese: MRI mesit

Dhimbja përbëhet nga dy komponent: komponenti
lumbos sacral dhe komponenti radikular. Dhimbjet
lumbosakrale janë te forta te cilat kane si shkak ngritjen
e një peshës dhe një lëvizje te pakontrolluar te kolonës
lumbosakrale. Dhimbjet janë te forta te cilat e detyrojnë
pacientin ne regjim shtrati. Si pasoje e dhimbjeve ne
kolonën vertebrale lëvizjet janë te pamundura dhe
sidomos ne fazën akute.
Lordoza lumbare zhduket si pasoje e një spazme se
muskujve para vertebral.

Epidemiologji
Kusht që ndikon ne një pjesë të madhe të popullsisë dhe
të dy gjinitë në mënyrë të barabartë.
Është shkaku më i zakonshëm i aftësisë së kufizuar te
njerëzit për te punuar në njerëzit mbi moshën 45.
Sëmundje degjenerative e diskut e lidhur me çështjen
më të zakonshme të dhimbjes mbrapa (dhimbje mesi,
ose të ulët mbrapa) dhe nervit shiatik

DIAGNOZA
Diagnoza e hernies diskale plotësohet me ekzaminim
radiologjik direct dhe me contrast, mielografia. Ne
radiografine direct shikohet ngushtimi I hapësirës
intervertebrale, zhdukja e lordozes lumbare, sklolioza
atalgjike kontrolaterale. Ne këtë ekzaminim përjashtohen
ose konfirmohen anomalite kongenitale apo patologjitë
supranumerale te vertebrave.
Gjate ekzaminimit te pacientit vihet re devijime te lehta
te kolonës.
Kur henia diskale është nen rrënjë atëherë devijimi
anësor i shtyllës është ne ane te kundërt.
Për ekzaminimin përdoren : lassseg, satoholl}I cili
konsiston ne uljen e kokës para dhe prania e dhimbjeve
ne regjionet e nervit shiatik.
Kur dhimbja ndodhet ne pjesën dorsal te shputës se
këmbës atëherë pozicionimi I hernies është l4-l5 ndërsa
kur dhimbjet janë ne regjionin e pjesës plantare te
shputës se këmbës atëherë pozicionimi I hernie është l5s1.
Kur refleksi I pateles zhduket atëherë pozicioni I hernies
është l3-l4
Dhimbjet gjate prekjes vihen re sipas:

Diagnoza diferenciale :
• Metoda e diagnostikimit:Rm lumbar
• TAC, shtresografia e kolonës vertebrore
• EMG e nervave, matje e shpejtësisë se përçimit
nervor
• Mielografia mund te japë shqetësim, te vjella, cefale,
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•

Terapi kirurgjikale

dhe rigjiditet te qafës.
Është mire ta mbash pacientin ne krevat për 24
ore pas mielografise, me te paktën 6 ore ulur për
te parandaluar qe kontrasti te mos ringjitet ne
ventrikujt

Ne rast te një diagnoze te përfunduar dhe te një
mossuksesi te terapisë mjekësore apo ne rastin e
paralizës apo te reduktimit ne maksimum te reflekseve
me qellim qe :
Ulje e dhimbjes
Rimarrje ndaj disa formave paralitike
Rifillim i jetës normale

Mjekimi
Mjekimi konsiston ne trajtim konservativ dhe kirurgjikal.
Trajtimi konservativ:
Qëllimi i mjekimit konservativ ne hernien diskale është
i trefishte
• Qetësimi ose eliminimi i dhimbjeve
• Rritja e aftësisë fizike te sëmurit
• Ndalimi
i
përparimit
te
dëmtimit.
85% e pacientëve me hernie diskale ne
fazën
akute
përmirësohen
pa
kirurgji.
Trajtimi konservativ do të synojë uljen e simptomave
me anë të terapisë fizike ose rehabilitimit,
anti-inflammator, relaxant te muskujve, etj)
Si një masë parandaluese duhet të forcojë muskujt
posterior te kolonës vertebrale në mënyrë që disqet
te jenë të mbrojtura mirë.

Trajtimi medikamentoz:
Përdorimi i terapisë medikamentoze është i rendesishem
ne sëmundjet e dhimbjes se mesit. Këtu përfshihen 3
kategori medikamentesh:
• Relaksantet muskulare
• Medikamentet antiinflamatore
• Analgjeziket
Përdorimi i relaksanteve muskulare është i efektshëm ne
fazat akute ne lezionet diskale.
Përdorimi i injeksioneve subdurale xilokaines, lidokaines
ka efekt pozitiv relaksues dhe antidoloros.
Përdorimi i medikamenteve antiinflamatore duhet te
behet ne fazat kronike te dhimbjeve te mesit.
Përdorimi i korseve nuk këshillohet pasi shkakton atrofi
muskulare dhe zhvillohen kontraktura ne pozicione te
papërshtatshme, ndonëse ne subjekte dhe kushte te
veçanta ato mund te aplikohen sidomos te te moshuarit
dhe te obezet.

Taktikat konservative, deri ne unifikimin e saj si metode
unike trajtimi, ka kaluar neper disa etapa dhe sot përdoret
me efiktivitet ne mjekimin e një numri te konsiderueshëm
pacientesh.
Regjimi i shtratit: ky regjim është i domosdoshëm për një
periudhe 2 deri ne 3 jave sidomos ne periudhën akute te
lezione diskale dhe është i efektshëm ne kushte komode
familjare ne shtëpi. Ky regjim nënkupton absolutisht
qëndrimin shtrire, me përjashtim te kryerjes se nevojave
fiziologjike, realizimin e higjienës personale. Krevati i
forte, pozicion lehtësues i dhimbjeve me fleksion te
moderuar ne te dy gjunjët dhe ne kerdhokula, janë te
këshillueshëm për te përfunduar me sukses këtë etape te
mjekimit te hernies diskale.
Pacienti duhet te qëndrojë I shrire për 2 -3 jave. Behet
tërheqje duke u shtrire ne krevat. Ne mesin e pacientit
vendoset një rrip ne te cilën do te varim 20 deri ne 40
kg peshe.

Terapia aktive:
kjo është e këshillueshme ne fazat subakute dhe kronike
te hernies diskale. Nëpërmjet ushtrimeve gjimnastikore
kërkohet te arrihet pakësimi I dhimbjeve, rritjen e
aktivitetit biomekanik te kolonës vertebrale dhe se
fundmi forcimin e muskujve si element aktiv ne ruajtjen
e anës funksionale te kolonës vertebrale.
Program i trajtimit rehabilitues
Përcaktimi i taktikes se trajtimit varet nga shume faktorë
por edhe për hernien diskale arsyetimi dhe ndarja ne
trajtimi konservativ dhe kirugjikal është i logjikshëm
Qëllimi:
Riaftësim dhe rimarrja e sa me shpejt qe te jete e mundur
te funksionit motor te rrënjës nervore me rifillim te
muskulatures specifike, përkatëse, te normalitetit si ne
jetën e përditshme ashtu dhe ne atë punonjëse.
Objektivi –
Ulja e dhimbjes :
Imobilizim ne pozicion shpine e pastaj, shkalle shkalle, ne
pozicion ndenjur.

Terapia Mjekësore
Gjimnastike mjekësore
Pushim ne një krevat te artikuluar kokso-femoralet e gjuri
ne fleksion 90*
Termoterapia: balte, infra te kuqe, ajër i nxehte, lëvizje
ne ujë te ngrohte.
Elektroterapia : korente galvanike, diadinamike,
Ultratinguj
Masazh i thelle lidhës, stimulim i zonave refleksogjene te
këmbës, masazh jo i shtrire përmbys
Tërheqje manuale e instrumentale

Krioterapia
Termoterapia menjëherë sapo plagët operatore te
mbyllen, aplikime adesivësh bllokues rreth e qark
cikatriceve
Profilaksi e pneumopative:
Gjimnastike respiratore
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Ndryshime pozicioni
Profilaksie trombozave:
Fashatura elastike apo çorape elastike
Çrregullime te qarkullimit
Stimulim i qarkullimit
Gjimnastike

Ushtrimet e kryera
Ushtrime izometrike te trupit ne përgjithësi fillimisht ne
shpine me këmbët e ngritura pastaj ne te gjitha pozicionet
e rëndësishme
Ushtrime izometrike te trupit ne përgjithësi për te rimarre
tonusin muskular bazal ne pozicionet thelbësore (shpine,
prono, ulur, ngritur )
Ushtrime tonifikimi te muskulatures abdominale ( qe
lejon te ulesh presionin intradikal edhe 30% )
Ushtrime tonifikim te m. te shpinës me ngritjen aktive te
bacinit (legenit) (ushtrime te fleksionit dhe ekstensioni )
Rrotullim
Gjimnastike mjekësore
Stabilizimi i kolonës vertebrore
Ushtrimet realizohen deri në kufi të dhimbjes dhe
lodhjes, është e dobishme që ushtrimet të krähen disa
herë gjatë ditës, por jo më pak se 15 min. sepse nuk do
të kenë efekt.
Ushtrimet e frymëmarrjes janë posaçërisht të
rëndësishme për këta pacientë dhe janë pjesë përbërëse
e çdo ushtrimi.
Me ushtrimet e frymëmarrjes pengohet osifikimi i nyjeve
kostovertebrale. I sëmuri mësohet të kryejë frymëmarrje
torakale dhe eleminohet ajo abdominale(pengimi i
fenomenit të topit të plastikës).
Intervenimi kinezioterapeutik për rritjen e fleksibilitetit
të nyjeve, forcimit të muskujve dhe rritjen e elasticitetit
të tyre fillon, ( nëse i sëmuri nuk ka kundraindikacione),
me hidrogjimnastikë në pishine me ujë të ngrohtë.
Hidrokinezioterapia (hidrogjimnastika) ka rol të posaçëm
ne rikthimin e funksionit të këtyre të sëmurëve.
Uji duhet të ketë temperaturë 36-38oC. Ngrohtësia e ujit
e përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ushqyeshmërinë
e muskujve.

Fig. Forma të tjera të ortozave të boshtit kurrizor
që përdoren te deformitetet që shfaqen si pasojë e
patologjive të ndryshme te Shtylla Kurrizore.
Ortezat përdoren për stabilizim të artikulacioneve,
zvogëlim të lëvizshmërisë së nyjeve, për të mbajtur
nyjet në pozitë të funksionit maksimal dhe për rritje të
lëvizshmërisë së nyjeve.

Trajtimi Fizioterapeutik
Hapi i parë që ndihmon në suksesshmërinë e tentimit
tonë është edukimi – këshillimi i drejtë i të sëmurit për
natyrën e sëmundjes së tij, dobinë që mund ta fitojë nga
masat tona terapeutike – preventive, por edhe dëmtimet
nëse nuk i përfill dhe realizon ato.
Qëllimi kryesor të cilin gjithmonë mundohemi ta arrijmë
gjatë rehabilitimit të pacientëve me hernie diskale është:
• të shmangim ose së paku te zvogëlojmë sa më shumë
që është e mundur invaliditetin trupor
• të ruajmë veçoritë e njeriut për të jetuar dhe punuar
në kufijtë e aktivitetit të ngelur

Aplikimi i mjeteve ortopedike – ortezat
Aplikimi i këtyre mjeteve, ortezave bëhet me qëllim
të korrigjimit të deformiteteve që shfaqen si pasojë
e sëmundjes dhe prevenimit eventual të shfaqjes së
deformiteteve të mëtutjeshme.
Raportohet se përdorimi i ortozës Jewett spinal paraqet
një trajtim efektiv për rritjen e lëvizshmërisë së shtyllës
kurrizore dhe rivendosjen e lordoses lumbare.

Por, për arritjen e këtyre qëllimeve është i nevojshëm
si parakusht specifik “bashkëpunimi aktiv i pacientit”.
Kështu, i sëmuri do të adaptohet në mënyrë dinamike
me rrjedhën e sëmundjes së vet dhe në keqësimet e
caktuara dhe të paevitueshme të gjendjes së tij fizike,
do t’i shmanget dyshimeve psiqike joadekuate dhe
njëkohësisht do të bëhet edhe anëtarë i ekipit të vet
rehabilitues. Por duhet te kemi parasysh që nuk duhet
insistuar dhe kërkuar paraprakisht prej pacientit që ai të
jetë aktiv në procesin e tij rehabilitues, por gradualisht

Këtyre pacientëve mund t’iu rekomandohen bastunë apo
shëtitore për t’iu mundësuar një stabilitet dhe pavarësi
për një kohë sa më të gjatë
Po ashtu, qaforet e buta cervikale mund të përdoren te
pacientët me bashkim (ankilozë) të unazave cervikale
sikurse edhe te subluksacionet e këtij regjioni për shkak
të ekspozimit ndaj lëndimeve.
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dhe ne vazhdimësi duhet të arrijmë këtë qëllim.

Trajtimi

Elektroterapia
Prej 10 vitesh elektroterapia është bere një ndihme
shume e vlefshme për fizioterapistin modern i cili duhet
te njohe ne mënyrë te thelle si elektrologjin ashtu dhe
patologjine ku duhet te ndërhyje.
1-tens- është një aparature e cila lëshon impulse për mes
lëkurës deri ne nervat periferik. Kjo ka si për qellim ne
trajtimin e hernies;
a-tonifikim te muskulaturës se atrofizuar.
b-përmirësimin e rom –artikular
c-uljen e dhimbjeve
Mekanizmi i veprimit te Ultratingulli
Efektet mekanike : veprimi mekanik është i shkaktuar nga
lëvizja e pjesëzave te indeve te kaluara tejpërtej nga vala
ultrasonike
Efektet termike: kalimi i ultratingujve neper indet e buta
krijon një rritje te temperaturës për shkak te : absorbimit
te lindur me viskozitetin, absorbimit për shkak te
konduktivitetit termik dhe te absorbimit kimik
Efektet kimike: veprimi kimik me ndryshime te ph lokal
dhe te permeabilitetit te membranave neper te cilat ka
kaluar vala ultrasonike
Efekti i kavitacionit: kavitacioni është një aftësi e
ultratingujve te cilët gjenerojnë ne një lëng me bulëza
te vogla gazi qe mund te zmadhohen dhe te shpërthejnë
ne dozime terapeutike te mëdha mund te verifikohen
reaksione hemoliz
Modalitet i aplikimit te ultratingujt
Rëndësia e sigurimit te aderentes midis sipërfaqes se
lëkurës dhe kokës qe dërgon impulse
Dy modalitete te aplikimit
Ne kontakt direkt: me koke te lëvizshme ose fikse
Me imersiom
1 rigjenerim indor me te shpejt
2-nxit qarkullimin e gjakut

Trajtimi
Trajtimi hernies diskale ka 3 trajtime themelore, te rikthej
pjesët e dala te diskut intervertebral, te ndaj lidhjet e
krijuara midis substancës se bardhe dhe rrënjëve te
nervave. Te copëtoj nukleusin e dale pulpoz, ne mënyrë
qe te asimiloj substanca.
Manipulimet baze janë :
Fleksion, ekstension dhe rrotullim te vertebrave për
te rifituar pozicionet e para, ndarja nga adezionet, dhe
copëtimi i materialit te diskut. Kujdes me i madh u duhet
kushtuar njerëzve qe kane kohe qe vuajnë nga dhimbjet
e forta dhe i kane te dëmtuara rrënjët e nervave. Trajtimi
manul është i ndaluar për te gjithë ata qe kane shenja
dalluese te ngushtimit te nervave kauda equina.
1 - ushtrim fillestar relaksimit.

44

AKADEMIA E STUDIMEVE Të
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 3, Vëllimi 1, 2016, ISSN 2411-5592

3. -pasmë hip shtrirje dhe për të forcuar abs tuaj.

Pozicioni:
Teknika: Merrni ajër ngadalë me hundë dhe frymë
nëpërmjet gojës tuaj ngadalë dhe butësisht.
Kryen 3 grupe ushtrimesh. Përsëriten 20 herë.

Heqin lart pubis për të mbajtur këtë pozicion për disa
sekonda mbajnë frymën e tij, pastaj ngadalë të kthehen
në pozitën basal. Ky ushtrim shërben për të zgjatur
kanalit kurrizore dhe është kundër lordosis mesit.

2 - Tendosja e zinxhirit të prapmë që lidhen me forcimin
e muskujve kofshë.

4. -Zgjerimi i shpinë mesit

Pozicioni: Shtrirë në shpinë me gjunjë të drejtë.
Technique: heqin një këmbë sa më shumë të jetë e
mundur, të mbajë këtë frymë për disa sekonda dhe të
kthehet në pozitën basal.
Ju duhet të rrotullohen ushtrim me të dyja këmbët.
Kryen
3
grupe
të
përsëritet
20
herë.
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5. -Forcimi i muskujt e barkut- Në gjunjët.

ju te shkoni në shtëpi të gjithë. Mendoj se ju duhet
të provoni për te ndjekur periudhën e hospitalizimit
në shtëpi për disa ditë. Ditët e para do të jenë më të
rehatshme me një rrip të mesit. Të marrë barna pikërisht
siç është përcaktuar me mjekun. Plagë kirurgjike duhet
të mbahen të pastra dhe të thata.. Pjesa tjetër e kohës
që ju duhet, është qe të pushoni në shtrat. Ecni çdo
ditë, periudha të shkurtra kohore (15 min. ) Ne mënyrë
progresive duke rritur distancat. Mos udhëtoni me
makinë apo mjete të tjera të transportit gjatë këtyre dy
javëve (përveç për të shkuar në klinikë ose mjeku juaj).
Java e tretë: Është e mundur që disa simptoma mbeten
te vazhdojnë në formën e mpirjes apo ndjesisë si shpim
gjilpërash në këmbe. ju mund te ndjeni dhimbje në
lëvizjet mesit. Vini re se shërimi i plotë kërkon 4 deri në
6 javë. Ushtrimet duhet te jenë të durueshëm. Të fillojë
të largohet nga shtëpia dhe të ecin gjithnjë e më të gjata.
Gjithmonë në terren të sheshtë dhe me këpucë sportive.
Shmangni shkallët dhe shpatet. Shmangni rrugët e
pashtruara. Ju mund të ecni përgjatë bregut zbathur.
Ju nuk duhet te lini pa vene rripin. Ajo mund të hiqet.
Megjithatë, nuk ka asgjë të keqe në kryerjen e një ose dy
javë me ushtrime te lehta nëse dëshironi.

6. -Forcimi i muskujve mbrapa.
Këshilla pas operacionit
Periudha e rimëkëmbjes postoperative zgjat 3-4 javë pas
operacionit. Gjatë kësaj kohe pacienti duhet të përpiqet
ti përmbahet këshillave te personelit shëndetësor dhe
fizioterapistit, lidhur me gjendjen fizike dhe mendore, për
të shmangur udhëtimet e gjata, lëvizjen e tepërt, dhe për të
marrë një sërë masash te cilat janë të shënuara më poshtë:

Java e katërt: Fillimi i notit në pishinë. Shkallë suedeze,
ushtrim dhe ngjitje te tyre. Zbritje te ngadalta. Ecni në ujë
pa u mbuluar. Ju mund të filloni përdorimin e biçikletës,
nëse dëshironi. Mjafton fillimisht 5 min / ditë. Qëndro i
drejtë. Beni udhëtime të qeta. Nëse ju nuk mund të keni
aktivitet normal te këmbës, apo nuk ju pëlqen te ecni me
biçikletë, mos e bëni këtë gjë. Ecni në tokë të paktën një
orë në ditë. Pas javës së katërt duhet të shkojnë në klinikë
për një rishikim.

java e dyte: Jo shumë kohë më parë, pacientët i
nënshtrohen një operacioni për një hernie diskale te
mesit. Ai mbeti në spital për një deri ne dy javë. Për
fat të mirë, përparimet në kirurgjike dhe anestezisë
tani lejojnë një shkarkesë të hershme (zakonisht 2448h). Kjo, megjithatë, nuk duhet të bëj të besoni qe
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CBCT-Një metodë inovative për diagnostikimin
dhe trajtimin e impaktimit dentar
Erion Shehu DMD, PhD, Prof. Dr. Spiro Caushi, Donika Zyberi PhD, Votim Shehu DMD
Akademia e Studimeve të Aplikuara “REALD”, Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Departamenti i Stomatologjisë

Abstract

Key words: CBCT, dental impactions, 2D and 3D imaging
modalities

The aim: The aim of this study is to demonstrate the
advantages of 3D-CBCT in radiographic interpretation
and management of dental impactions in the field of oral
and maxillofacial surgery.
Materials and methods: Are taken in consideration
referrals for CBCT by oral and maxillofacial surgeons
in two radiological centres located in Tirana and to a
dental clinic located in Vlora. All of them have aparature
Dentsply Sirona ORTHOPHOS XG 3D, during 12 months
of trials.
Results: Diagnosis and management of dental impactions
in the field of oral and maxillofacial surgery have always
posed a great challenge to the oral surgeon. This could
largely be attributed to the limitations posed by the
conventional two-dimensional (2D) imaging modalities.
Dental impactions, which can occur due to pathologic
or developmental factors, can be evaluated accurately
using cone beam computed tomography (CBCT) threedimensional (3D) imaging. 3D localization of the impacted
teeth and determination of the type of impaction can be
performed using multiplanar reformats from the CBCT
data and this data will help the oral surgeon to get a
sense of a 3D position of the teeth and its relation to
the adjacent anatomic structures. Most importantly 3D
images from the CBCT machine allows the surgeon to
accurately plan the appropriate treatment strategy as he
will be able to visualize the proximity of vital structures
and thickness of bone covering the impacted teeth. The
teeth most commonly impacted are the mandibular
impacted teeth followed by the maxillary canines.
Surgical removal of mandibular impacted teeth pose a
high risk, as the lingual nerve and the inferior alveolar
nerve and vessels pass close to the teeth.
Conclusions: The advent of CBCT as contemporary
diagnostic aid in craniofacial imaging has brought in
a paradigm shift in the diagnosis and management of
dental impactions in the field of oral and maxillofacial
surgery.

Abstrakt
Objekti: Qellimi i ketij studimi eshte qe te paraqese
avantazhet e 3D-CBCT-se ne interpretimin radiografik
dhe diagnozen e impaktimit dentar ne fushen e kirurgjise
orale dhe maksilofaciale.
Materiale dhe metoda: Janë marre ne konsiderate
referencat për CBCT nga kirurget orale dhe maksilofaciale
ne dy qendra imazherike ne Tirane dhe një klinike dentare
ne Vlore, te cilat përdorin aparaturen Dentsply Sirona
ORTHOPHOS XG 3D. Studimi ka përfshirë një hark kohor
prej 12 muajsh.
Rezultatet: Diagnoza dhe trajtimi i impaktimit dentar
ne fushën e kirurgjisë orale dhe maksilofaciale ka
përbëre gjithmonë një sfide për kirurgun oral. Kjo i
atribuohet ne një mase te madhe kufizimeve te hasura
nga mënyrat konvecionale te imazheve radiografike
dydimensionale(2D). Impaktimi dentar, i cili mundet
te shkaktohet nga faktorë patologjike apo te zhvillimit,
mundet te vlerësohet ne mënyrë kujdesshme nëpërmjet
përdorimit te imazheve tredimensionale(3D), te
përftuara nëpërmjet Tomografisë Kompjuterike me Rreze
Konike(CBCT). Lokalizimi 3D i dhëmbëve te impaktuar
dhe përcaktimi i llojit te impaktimit, realizohet nëpërmjet
formatimit shume planesh te te dhënave te CBCT-se, te
dhëna këto, te cilat do te ndihmojnë kirurgun oral ne
perceptimin tre dimensional te lokalizimit te dhëmbit
te impaktuar dhe raportet e tij me strukturat anatomike
ne fqinjësi. Kjo ka rendësi te madhe, pasi imazhet
3D te përftuara nga CBCT i japin mundësinë kirurgut
te planifikoje një strategji trajtimi te përshtatshme
nëpërmjet te cilës do te jete ne gjendje te vizualizoje
afërsinë me strukturat vitale ne fqinjësi dhe trashësinë
e kockës qe mbulon dhembin e impaktuar. Dhembet me
frekuencën me te madhe te impaktimit janë molaret e
trete mandibulare, te ndjekur nga kaninet maksilare.
Ekstraksioni kirurgjikal i dhëmbëve te impaktuar është një
procedure me rreziqe për shkak te afërsisë me strukturat
vazale apo nervin alveolar inferior te cilat mundet te
lezionohen.
Perfundime: Aplikimi i CBCT-se si një mundësi
bashkëkohore e diagnozës imazherike kraniofaciale ka
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ndihmuar ne mënyrë rrënjësore diagnostikimin dhe
trajtimin e impaktimit dentar ne fushën e kirurgjisë orale
dhe maksilofaciale.
Fjale kyçe: CBCT, impaktim dentar, modalitete te
imazheve 2D dhe 3D.

aksiale, koronale dhe sagitale. Këto të dhëna mandej
përpunohen për të përftuar rikonstruksione sakta 3D të
zonës së interesit, duke i dhënë kirurgut maksilofacial
një pasqyrë të qartë te vendndodhjes së dhëmbëve në
fjalë. Përveç kësaj, rindërtimi panoramik i të dhënave
nga CBCT mund të kryhet në seksione te ndryshme te
prerjeve, duke i dhënë kirurgut maksilofacial mundësinë
e vlerësimit te një mjedisi radiografik familjar ; pa praninë
e shtrembërimeve, zmadhimeve apo mbivendosjeve,
të cilat janë te zakonshme ne imazhet panoramike
konvencionale 2D.

Hyrje
Imazhi tradicional dy-dimensional (2D) i strukturave
anatomike tredimensionale (3D) ka paraqitur prej kohësh
një problem në diagnozën dhe rrjedhimisht menaxhimin
e dhëmbëve te impaktuar. Lokalizimi i këtyre dhëmbëve
tradicionalisht është bere duke përdorur rregullin e
objektit bukal (SLOB), si edhe nëpërmjet përftimit te
dy imazheve radiografike në kënde të drejta me njëritjetrin, më shpesh nëpërmjet përftimit te një imazhi
njërit periapikal dhe një tjetri okluzal. 1. Diagnoza dhe
planifikimi i trajtimit shpesh behet i komplikuar nga
prezenca e një ose më shumë dhëmbëve te impaktuar
te cilët mundet te jenë të pranishëm në marrëdhënie të
pazakonta ne raport me dhembet e eruptuar. Perdorimi
i Tomografisë se Kompjuterizuar me Rreze Konike (CBCT)
si metode e dedikuar për përftimin e imazhit 3D në
stomatologji ka përmirësuar ndjeshëm qasjen e kirurgëve
maksilofaciale ndaj imazhit të avancuar dhe ndërkohë
ka reduktuar ndjeshëm ekspozimin e pacienteve
ndaj dozës se rrezatimit, ku për raste te komplikuara
diagnostike, ne te kaluarën, shpesh ata dërgoheshin për
vlerësim mjekësor me CT-SCAN(Tomografia Aksiale e
Kompjuterizuar). Për më tepër, metoda ofron avantazhin
se mundet të përdoret gjithashtu edhe ne ambientet
e klinikave dentare, duke marrë ne konsiderate
legjislacionin dhe rregulloret ekzistuese për mbrojtjen
nga rrezatimi. Kjo i garanton pacientit kushte optimal
ne drejtim te shërbimit dhe kursimit te kohës, duke
anashkaluar ecejaket burokratike te sistemit shëndetësor
te referimit për një strukturë të specializuar CT duke mos
qene më e nevojshme në shumicën e rasteve.

Fig. 1 Tre planet e prerjeve

Fig. 2a Plani aksial Fig. 2b Plani sagital
Fig. 2c Plani koronal
Për rindërtimin 3D, imazhet CBCT janë konvertuar nga
seksionet aksiale në një imazh 3D në një seri hapash. Hapi
i parë është quajtur procesimi i imazhit( thresholding),
ku një njësi e Hounsfield (HU) specifikohet ne përputhje
me strukturën anatomike qe kërkohet te investigohet.
Për shembull, nëse kërkohet segmentimi i mandibules,
atëherë do te përcaktohet një kufi në mes të 300 dhe 1800
HU. Kjo mënyrë e procesimit te imazhit (thresholding)
do të realizoje përjashtimin e indeve të buta dhe ajrit
nga imazhet. Segmentimi i përftuar do të përmbajë
disa artefakte rrjedhoje e mbushjeve dhe objekteve
metalike. Këto artefakte pastrohen ne hapin e ardhshëm,
ku operatori shkon përmes imazheve një nga një, duke
larguar objektet e huaja dhe artefaktet dhe nga imazhet.
Hapi tjetër është quajtur “ rajon në rritje “, ku operatori
zgjedh një bërthamë brenda strukturës së interesit, e cila
ka qenë e segmentuar paraprakisht në dy hapa të pare.
Kjo zone bërthamë do të rritet duke përfshirë te tere
zonën interesit (ROI). Së fundi, segmentimet e përftuara
prej seksioneve individuale kombinohen se bashku prej
operatorit për te krijuar rikonstruksionin 3D. 4

Materiali dhe metoda
Gjate një vëzhgimi 12- mujor ne dy prej studiove
imazherike te Tiranes dhe klinikes dentare “DENTIMAX”,
Vlore te cilat përdorin aparature Dentsply Sirona
ORTHOPHOS XG 3D, shumica dërrmuese e referimeve
për CBCT (gati 90%) i përkisnin fushës se kirurgjisë dentoorale dhe implantologjise orale. Referencat e përshkruara
nga kirurget orale kryesisht kishin te bënin me aspektet
anatomike te dhëmbëve te pjekurisë, pozicionin e
kanineve dhe premolareve te impaktuar, meziodenseve,
si edhe lezioneve kistike. Diagnoza e sinuseve maksilare
dhe problem te lidhura me trajtimin konservativ te
dhëmbëve ishin te tjera indikacione për referim.

Diskutime
CBCT mund të tregojë vendndodhjen e dhëmbëve të
impaktuar, si edhe raportet apo efektet ne dhembet
ne fqinjësi. 3 Te dhënat e kërkuara për përftimin e
imazhit mundet te formatohen për të treguar seksione
sekuenciale te regjionit oro-maksilofacial sipas planeve

Etiologjia e Impaktimit Dentar
Një dhëmb quhet i impaktuar, kur nuk arrin te eruptoje,
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megjithëse e ka arritur stadin e formimit te rrënjës dhe
kohen kronologjike për erupsion. Impaktimi dentar
zakonisht ndodh për shkak të:1)Faktorëve zhvillimore,
përkatësisht prej diskrepancave dento-skeletike, mënyra
e erupsionit te dhëmbëve, dhëmbët supernumeratum,
Prania e dhëmbëve te retenuar ose ankilozuar.

mandibula dhe maxilla, ajo quhet panorametri totale.
Ajo mund të përdoret gjithashtu, në të ardhmen, me
imazhe CBCT, dhe në këtë rast mund të përmendet si CT
panorametri. 6, 7

Fig. 3 Procesimi i imazhit
2)Faktorëve patologjike, pra një tumor kistik apo patologji
sistemike ose lokale te kockave që mundet të zhvendosin
apo pengojnë erupsionin e dhëmbit.
Përcaktimi i shkakut e saktë të impaktimit ndikon në
masë të madhe planifikimin e trajtimit, si një qasje
e duhur kirurgjikale për te minimizuar morbiditetin
postkirurgjikal.

Fig. 5a Molar i trete mandibular i impaktuar

Impaktimi i kanineve
Impaktimi i kanineve është një dukuri e zakonshme
dhe mjekët kliniciste duhet të jenë të përgatitur për të
menaxhuar atë. Nëpërmjet dedektimit te hershem te
impaktimit kanin, intercepsionit ne kohen e volitshme
dhe një trajtimi korrekt kirurgjikal-ortodontik, kemi
mundësinë jo vetëm te stimulojmë erupsionin e tyre, por
edhe t’i drejtojmë ata ne pozicionin e duhur ne arkaden
dentare. 8-10 Një metode inovative e vlerësimit te
vështirësisë se impaktimit dhe mundësive te efikasitetit
te trajtimit (indeksit KPG), ka qenë hartuar se fundmi
duke përdorur imazhe 3D nga CBCT.

Fig. 4 Lokalizimi i kaninit te impaktuar

Në varësi të vendndodhjes anatomike te kaninit, majës
se kuspidit dhe te rrënjës se tij i është caktuar një numër
(indeks) nga 0-5 duke u mbështetur ne imazhet 3D te
marra përpara nisjes se trajtimit. Shuma e indekseve te
majës se kuspidit dhe te rrënjës se kaninit, sipas pamjeve
imazherike ne te tre planet aksial, koronal dhe sagital,
jep mundësinë te parashikohet paraprakisht shkalla e
veshtiresise se trajtimit.

Faktorët e zhvillimit
Dhëmbët me frekuencën me te madhe te impaktimit
janë molaret e trete, te ndjekur nga kaninet maksilare.
5 Orthopantomografia (radiografia panoramike) ka qene
përdorur për studimin e matjeve, te cilat fokusoheshin
kryesisht ne parashikimin e erupsionit te molareve te trete
poshtë dhe analizën e matjeve te ramus mandibulae dhe
kondilit. Diskrepancat qe evidentoheshin ne projektimin e
këtij imazhi radiografik ka stimuluar kërkimin për mënyra
të mëtejshme të përdorimit te tij, veçanërisht në trajtimet
ortodontike dhe operacioneve orale dhe maksilofaciale.
Propozohet një metodë grafimetrike për mandibulen,
bazuar në radiografine panoramike. Rezultatet janë të
shprehura në matje lineare dhe këndore, duke synuar
krahasimet bilaterale, si dhe përcaktimin e raporteve
dento-skeletike, individualisht dhe mes tyre si një e tërë.
Metoda ka qenë quajtur panorametri, dhe lejon matjen e
mandibules (panorametri mandibulare) apo te molareve
mandibulare (panorametri dentare). Kur kombinohet
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Kjo teknologji ndihmon ne aplikimin e një plan trajtimi
ortodontik efikas. 17

Fig. 6 Diagnostikimi 3D-CBCT dhe planifikimi i trajtimit
për kaninin e impaktuar maksilar

Dhembet supernumeratum
Prezenca e dhëmbëve supernumeratum mund te jete e
lidhur ose jo me prezencën e një dhembi te impaktuar dhe
kjo varet nga gjatësia dhe rreshtimi i denticionit mbetës.
Zona me e shpeshte e lokalizimit te një dhembi te vetëm
supernumeratum është regjioni maksilar incizival, ndërsa
dhembet supernumeratum multipel janë te lokalizuar ne
regjionin premolar, kryesisht ne mandibul. Të dhënat 3D
nga CBCT mundet të jenë te dobishme në lokalizimin e
dhëmbëve supernumeratum ne raport me dhembet dhe
strukturat anatomike ne fqinjësi, nëpërmjet formatimit
te te dhënave te përftuara sipas tri planeve anatomike,
duke përmirësuar shume procesin diagnostik. Avantazhi
kryesor është se, vlerësimi bukolingual e çdo seksioni
individual mundet të bëhet pa superimpozimin e
dhëmbëve dhe strukturave anatomike ne fqinjësi.

Fig. 5b Molari trete i trete mandibular i impaktuar

Rezorbimi radikular
Rezorbimi radikular i inciziveve laterale maksilare,
i shkaktuar prej kanineve te impaktuar është një
komplikacion i njohur dhe relativisht dukuri e
zakonshme. Megjithatë, shumë debate dhe dëshmi
kontradiktore ekzistojnë në lidhje me zonat triger te
rezorbimit dhe faktorët e mundshëm etiologjike te
përfshirë ne këtë dukuri. Si pasojë, nuk ka të dhëna te
sakta klinike në lidhje me parandalimin, diagnostikimin,
si dhe vendimet pasuese trajtimit. Futja e CBCT ka lejuar
kohët e fundit te hidhet shume me tepër drite lidhur me
strategjitë diagnostike dhe terapeutike, të cilat përfshijnë
menaxhimin e te tilla rasteve komplekse. 12-14
Diskrepancat skeletike te nofullave
Madhësia e nofullës dhe gjatësia e harkut përcaktojnë se
sa do te jete sasia e hapësirës qe denticioni do te ketë ne
dispozicion qe te rreshtohet vete ne okluzion. 15 Metoda
ndryshimit te tubit ne angulacione te ndryshme sipas
planit vertikal apo horizontal (e njohur edhe si parallax
technique) ka qenë tradicionalisht metoda e përdorur
për lokalizimin e dhëmbëve te impaktuar dhe siguron
një mundësi te pakufizuar ne përcaktimin e shkalles
se veshtiresise për menaxhimin e këtyre dhëmbëve.
Përveç kësaj, këto lloj radiografish japin një ndihmese
edhe për te pare shtrirjen e patologjive te shkaktuara
nga dhembet ektopike dhe strukturat e tyre rrethuese.
16 Botimet e fundit vene ne dukje se përdorimi i
teknologjisë CBCT mundet të jete një vlerë e shtuar për
menaxhimin e pacientëve me anomali të tilla. Autorët e
kane pare përdorimin e kësaj teknologjie te dobishme
për te përcaktuar me saktësi lokalizimin e kanineve
ektopike dhe për te planifikuar strategji trajtimi, te cilat
mbështetën ne teknika kirurgjikale minimalisht invasive.

Ankiloza
Një tjetër shkak i rëndësishëm i impaktimit është ankiloza,
e cila karakterizohet radiologjikisht nga ndërprerjes e
hapësirës se ligamentit periodontal qe rrethon dhëmbin.
Kjo krijon një bashkim të ngurtë në mes të dhëmbit dhe
kockës duke shkaktuar impaktimin e dhëmbit ose te
mbetet ne infraokluzion. 18 Ankiloza gjithashtu mbetet
një nga faktorët madhore qe ndikon ne impaktimin e
dhëmbëve tek fëmijët. Erupsioni ortodontik i një dhëmbi
te ankilozuar mundet të shkaktoje intrudimin ose
dislokimin e dhëmbëve ngjitur. Fëmijët që i nënshtrohen
trajtimit ortodontik duhet të ndiqen nga afër për t’u
siguruar që lëvizja e një dhëmbi te impaktuar po ndodh.
Në përgjithësi, ekstraksioni ose trajtimi ortodontik i
dhëmbëve të impaktuar në fëmijët kërkon një vlerësim
te kujdesshem ndërdisiplinor midis kirurgut, ortodontit
dhe pedodontit. Faktorët që duhet të merren parasysh
përfshijnë efikasitetin operator, menaxhimin ortodontik,
parashikimin e rritjes dhe konsideratat psikologjike.
Përdorimi i teknologjive bashkëkohore, të tilla si CBCT
dhe ankorimi skeletik, u ka dhënë mundësinë kirurgëve
për të lundruar në anatomine 3D dhe të ofrojnë ndihmë
në menaxhimin e rasteve te vështira. 19
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Llojet e impaktimit
Impaktimi përgjithësisht vlerësohet duke u bazuar
ne raportin e aksit gjatësor te dhëmbit te impaktuar
kundrejt aksit gjatësor te dhëmbit ne fqinjësi, i cili
ndodhet ne pozicion normal ne arkaden dentare.
Për rrjedhoje, dhëmbët mund të jenë horizontalisht,
vertikalisht, bukoversion ose palatoversion te impaktuar.
Më tej, në qoftë se kurora e dhëmbit te impaktuar
është ne afërsi te dhëmbit ngjitur, atëherë ajo është
klasifikuar si impaktim mezioangular dhe në qoftë se
kurora e dhëmbit te impaktuar qëndron larg dhëmbit
ngjitur ajo është klasifikuar si impaktim distoangular.
20 Një dhëmb i impaktuar horizontalisht mund të jetë
ndonjëherë, i orientuar në mënyrë të tillë, që aksi i tij te
jete në një kënd të drejtë në raport me arkaden dentare
(p. sh. bukolingualisht), duke e bërë kështu vlerësimin e
këtyre rasteve më te komplikuar, nëse do te përdorej një
radiografi e thjeshtë. Nevoja për teknikave të përparuara
të imazhit në menaxhimin e të tilla impaktimeve bëhet
edhe më shumë domosdoshëm. 21

Ndikimi i impaktimit dentar ne strukturat ne
fqinjësi

Dhëmbët e impaktuar mund të zhvendosin, pengojnë
erupsionin dhe / ose të shkaktojnë rezorbimin ekstern të
dhëmbëve ngjitur. Ka shume shembuj të rasteve të cilat
tregojnë rezorbim te rrënjëve te dhëmbëve ngjitur duke
përdorur 3D CT-SCAN konvencional. 22 Nëse dhëmbi
është pjesërisht i impaktuar, ai mundet të akumuloje
pllakën dentare, duke favorizuar shfaqjen e kariesit tek ky
dhemb ose ai fqinj se bashku me problemet paradontale.

Fig. 7 Evidentimi i strukturave anatomike ne fqinjësi te
dhëmbëve te impaktuar

Planifikimi i trajtimit për dhëmbët e impaktuar

Rezultatet

Nëse ndërhyrja kirurgjikale zgjidhet si plan trajtimi, një
ekzaminim të plotë radiografik është i nevojshëm për të
përcaktuar pozicionin e dhëmbëve ngjitur dhe strukturat
anatomike të rëndësishme. Afërsia e dhëmbit në raport
me laminen kockore bukale apo linguale do të përcaktojë
qasjen qe kirurgu do të marrë gjate interventit. Zona
anatomike duhet të shqyrtohet për të përcaktuar afërsinë
e nervave dhe vazave (kanali incizival, forameni mental.
kanali i nervit alveolar inferior etj)
3D-CBCT luan një rol te rendesishem ne përcaktimin e
raporteve anatomike midis majës se rrënjëve te molareve
te trete mandibulare dhe nervit alveolar inferior, pasi
raportet e ngushta midis tyre shtojnë rrezikun për
lezione te nervit. 23-26 Aftësia e CBCT për të realizuar
projektimin e këtyre strukturave në tri plane të ndryshme
zvogëlon shanset e lezionimit te nervit alveolar inferior
apo te dhëmbëve ne fqinjësi. Plani aksial lejon vlerësimin
bukolingual te pozicionit të dhëmbit. Plani koronal tregon
inklinimin meziodistal te dhëmbëve anteriore, si edhe
siguron prerje ndër-seksionale, përmes kanalit te nervit
alveolar inferior. Plani sagital tregon inklinimin meziodistal
te dhëmbëve posteriore dhe afërsinë e kanalit te nervit
alveolar inferior me rrënjët e dhëmbëve te impaktuar. 20

Përdorimi i të dhënave 3D nga një aparature CBCT,
jep informacion të vlefshëm në lidhje me dhëmbët e
impaktuar si: lloji i impaktimit, afërsia me strukturat
anatomike ne fqinjësi dhe rezorbimin e dhëmbëve ngjitur.
PERFUNDIMET
Njohja me teknologjinë dhe hulumtimi i informacioneve
ne risitë mjekësore do të ndihmojë kirurgun oral,
implantologun, kirurgun maksilofacial dhe ortodontin për
të bërë një planifikim te duhur të trajtimit, qe përkthehet
ne parashikim te rezultatit final, kirurgji minimalisht
invazive, komplikacione te pakta dhe shërim te shpejte
dhe pa pasoja për pacientin.
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Ndarja e përgjegjësive mjek-infermier

Msc. Erina Zykaj
Msc. Fjoralba Tangu

psikologjike. Infermieri gjendet përballë personave të
frikësuar që mund të reagojnë në mënyra të ndryshme
dhe duhet të dijë të përballojë çdo situatë.
Të gjithë operatorët sanitarë kanë një qëllim të vetëm:
Ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit dhe të mirëqenies
së popullit.
Fjalët kyçe: ndarja e përgjegjësive, diagnostifikim i
pacientit, mjekë, infermier, krim mjekësor.

Abstract
In this theme we have chosen to deal with the division of
responsibilities in nursing care, which is a phenomenon
soared in recent years. t is important to sensitize the
population on this phenomenon. Diagnosing the patient
is the responsibility of the doctor who decides not only
for diagnosis but also for drug therapy. He has a duty to
inform the patient about his pathology, therapy should
follow the patient but also to explain the pros and cons
of treatment.
Medical crime committed intentionally considered when
medical staff uses his knowledge to carry out criminal
acts to the detriment of health and life of the individual.
The importance that belongs to the nurse or doctor and
a patient assistance lies in the fact that they must make
the best possible cure for the disease and not forgetting
psychological assistance. Nursing is located opposite
afraid that people may react in different ways and must
be able to handle any situation

***
Etika në kuptimin e përgjithshëm konsiderohet si tërësia
e normave ku bazohet sjellja normale e një shoqërie, një
klase apo një grupi të caktuar. Çështjet etike janë ato
mbi të cilat ndërtohen të gjitha ndërveprimet bazë midis
ekipit mjekësor dhe pacientëve.
Nga pikëpamja historike problemet e etikës dhe
deontologjisë mjekësore janë të lidhura me historikun
e vetë mjekësisë. Në Greqinë dhe Romën e vjetër ka
patur një sërë punimesh që trajtonin problemet e etikës
dhe deontologjisë mjekësore. Kështu kodi më i vjetër
i deontologjisë që na kanë lënë qytetërimet e vjetra
është “Betimi i Hipokratit”, i hartuar rreth 500 vjet p. e.
s. Ndonëse ka dogmatizmat e veta në këtë betim, jepen
në mënyrë fillestare parimet kryesore të etikës dhe
deontologjisë, gjithashtu theksohen dhe përgjegjësitë e
mjekut :
“…Unë nuk do të operoj të sëmurët nga gurët, por do t’ua
lë këtë praktikë profesionistëve. ”
Përgjegjësia përfaqëson një karakter apo situatë të
personit i thirrur për t’u përgjigjur në vetën e parë
rreth një fakti apo një veprimi të kryer në ushtrimin e
funksionit të vet me autonomi të plotë vendimmarrëse.
Nga kjo rrjedh detyrimi mbi ushtrimin e aktivitetit të vet
profesional me maturi, devotshmëri dhe zell, pra me të
gjitha parimet juridike, deontologjike dhe teknike, me
përgjegjësi profesionale.
Kujdesi i pacientit është një përgjegjësi jo vetëm e mjekut
por edhe e infermierit dhe stafit tjetër të personelit
mjekësor. Mjeku dhe infermieri punojnë së bashku dhe
ata e dinë se sa eficentë është komunikimi me njeri tjetrin
dhe me anëtarët e tjerë. Kujdesi për pacientin është një
“multidisiplinë” i përbërë nga një grup të ndryshëm të
profesionistëve të specializuar. Kujdesi për pacientin

Sanitary operators all have a single goal :
Preserving and improving the health and welfare of the
people.

Abstrakt
Në këtë temë kemi zgjedhur të trajtojmë ndarjen e
përgjegjësive në kujdesin infermieror, i cili është një
fenomen i shtuar së tepërmi vitet e fundit. Është i
rëndësishëm sensibilizimi i popullatës mbi këtë fenomen.
Diagnostikimi i pacientit është përgjegjësi e mjekut i cili
vendos jo vetëm për diagnozën por edhe për terapinë
medikamentoze. Ai ka për detyrë të informojë pacientin
rreth patologjisë së tij, terapisë që duhet të ndjekë por
gjithashtu ti shpjegojë pacientit anët pozitive dhe negative
të trajtimit. Krimi mjekësor konsiderohet i kryer me
qëllim atëherë kur personeli mjekësor përdor njohuritë
e tij për të kryer akte kriminale në dëm të shëndetit dhe
jetës së individit. Rëndësia që i përket infermierit apo
dhe mjekut në asistencën e një pacienti qëndron në
faktin se ata duhet të bëjnë më të mirën e mundshme për
të kuruar sëmundjen dhe për të mos harruar asistencën
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është bërë shumë e ndërlikuar për shkak të llojeve të
ndryshëm të pacienteve.
Pikërisht kjo ndryshueshmëri kërkohet një ekip
profesionist për të siguruar një kujdes të cilësisë absolute.
Pacienti luan rolin kryesor në këtë ekip dhe nëpërmjet
krijimit të një lidhjeje të mirë me pjesën tjetër të ekipit
ai mund të marrë kujdesin në cilësinë më të duhur dhe
më të lartë. Dhe si çdo ekip tjetër, ekipi mjekësor duhet
të punoj së bashku duke respektuar njeri tjetrin dhe me
përgjegjshmëri mbi veprimet e tyre.
Pa një komunikim dhe bashkëpunim kuptohet që
bashkëveprimi i ekipit nuk do të jetë i frytshëm. Ekipi
mjekësor i përbërë prej mjekëve, infermierëve dhe
personelit tjetër që angazhohen dhe respektojnë njëri tjetrin do të krijojë një mjedis pozitiv pune, por gjithashtu
duke siguruar një kujdes të mirë për pacientin. Por që
gjithë kjo të funksionojë kërkohet respektimi dhe zbatimi
i këtyre rregullave të shkruara të përfaqësuara prej Kodit
Etik dhe Deontologjik të Mjekut dhe të Infermierit.
Në vendin tonë problemet e etikës dhe deontologjisë
mjekësore kanë qenë pak të njohura, për shkak të
izolimit shumëvjeçar apo dhe prapambetjes në zhvillimin
e mjekësisë. Megjithatë ka patur përpjekje për t’i trajtuar
këto probleme në buletinet shkencore, por kuptohet të
mbrojtura në ideologjinë e kohës. Deri në vitin 1985
problemet e etikës dhe deontologjisë mjekësore janë
shqyrtuar në mënyre sistematike vetëm nga disiplina
e mjekësisë ligjore në fakultetin e mjekësisë dhe të
juridikut, edhe këto në kurse teorie dhe praktike me
specializantë dhe pasuniversitarë. Institucioni i vetëm që
merrej me shkeljet e kryera nga personeli mjekësor ka
qenë Shërbimi Qëndror Universitar i Mjekësisë Ligjore në
Tiranë. Në 1985 u bë futja e një cikli të shkurtër teorik mbi
etikën dhe deontologjinë mjekësore. Ne 1993 u krijua
Urdhri i Mjekut me kodin përkatës të Deontologjisë.
Ndërsa vetëm ne 2007 u krijua Urdhri i Infermierit edhe
ky me kodin deontologjik përkatës.
Betimi i Florence Nightingale(2) është kodi i parë
deontologjik. Ai nuk u krijua nga Florence Nightingale
siç mund të mendohet nga vetë emri, por nga znj. Lystra
E. Gretter dhe një komision i posaçëm i ngritur nga
shkolla Farrand në Detroid. Komisioni vendosi që kodi
të merrte emrin e Florence Nightingale duke iu referuar
asaj si ideali dhe emblemë e etikës infermierore. Toni i
gjuhës së përdorur në këtë kod inspirohet nga kodet
etike të antikitetit, sidomos të Betimit të Hipokratit, por i
përshtatur për infermierët.
Përveç procesit të zhvillimit profesional dhe dispozitave
ligjore të lidhura me sistemin shëndetësor, kodi
deontologji përfaqëson një “coordinate” thelbësore që
mund të orientojë aktivitetin e asistencës mjekësore
dhe infermierore në mënyrë që të rezultojë ë jo vetëm
teknikisht e përparuar por edhe e përgjegjshme, e
ndërgjegjshme dhe etike.
Një kod deontologjik është një grup rregullash që
profesionistët i kane impunuar vetes ndaj detyrave
profesionale. Por një kod nuk mund të zëvendësojë ligjin
(që rregullon/kontrollon sjelljet apo veprimet e çdo
individi) apo të etikës (që rregullon sjelljet njerëzore). Ky
kod përfaqëson në fakt :
1.
Një udhëzues për trajtimin e disa situatave

klinike shumë problematike por nuk është një përshkrim
i punës. Në fakt ka disa faktorë që nuk mund të bëjnë
standadtizimin e shërbimit dhe të cilët janë gjithashtu
shkak për kompleksitetin, të tilla si karakteristikat
individuale të pacientëve dhe sëmundjet e tyre,
karakteristikat e strukturave, poliklinikat shëndetësore
etj.
2.
Një mjet për rritjen e profesionistëve të rinj
3.
Ndihmon gjithashtu për të qartësuar identitetin
e grupit profesionist.
Kur përdorim termin “ përgjegjësi” është e domosdoshme
të dallohet prespektiva e dyfishtë që ajo le të kuptojë.
Nuk është me siguri një prespektive negative edhe pse në
rastet më të shpeshta është më tepër e konsiderueshme.
Përgjegjësi do të thotë t’i “përgjigjesh dikujt” që mund
të jetë një gjykatës, urdhri i profesionit përkatës etj.
Secili përpiqet që të justifikojë sjelljen e cilësuar si e
pasaktë apo të paligjshme. Por ka një kuptimin pozitiv
të fjalës “përgjegjësi” një angazhim për të luajtur një rol
konstruktiv, aftësia për të marrë në mënyrë të pavarur
detyra që lejojnë një luftë më efikase kundër sëmundjes
dhe një promovim më produktiv.
Kodi deontoligjik i infermierit përfaqësohet si :
“Kodi Etik-Deontologjik i infermierëve, mamive dhe
fizioterapeftit, i udhëheq ata në zhvillimin e identitetit
profesional dhe në angazhimin për një sjellje të
përgjegjshme nga ana etike. Është një “instrument”
komunikimi që informon pacientin mbi sjelljet që
mund të priten nga infermieri, mamia, fizioterapefti
gjatë kujdesjeve infermierore. ” (neni 1 pika 6 Kodi Etik
Deontologjik Infermieror)
Pra, është e dukshme që qëllimi primar në këtë rast është
kultivimi dhe zhvillimi i dimensionit të përgjegjësive
pozitive. Ndërsa sipas kodit deontologjik mjekësor
thuhet : “Detyra themelore është mbrojtja e jetës dhe e
shëndetit fizik e psikik të njeriut dhe lehtësimi i vuajtjeve.
Në misionin e tij human për mbrojtjen e shëndetit,
zbulimin dhe mjekimin e sëmundjeve, mjeku bazohet në
shkencë dhe në ndërgjegjen e tij” (neni 4 Kodi i Etikës dhe
Deontologjisë Mjekësore)
Normalisht bashkëpunimi mjek infermier është mjaft i
rëndesishëm, por dihet që secili prej tyre ka përgjegjësite
e vetëa për të cilat nuk duhet të kaloje kufijtë e
kompetencave. Puna e infermierit është gjithmonë
e varur nga mjeku, asnjëherë nuk duhet të veproje
jashtë kompetencave të veta apo të marrë vendime apo
përgjegjësi të cilat nuk i takojnë.
Përgjegjësitë e mjekut dhe infermierit fillojnë që në
momentin e hospitalizimit të pacientit. Është mjeku ai që
bën kontaktin e parë me pacientin nëpërmjet kontrollit
të tij dhe egzaminimeve të ndryshme dhe duke i ofruar
pacientit ndihmën mjekësore. Mjeku duhet t’u ofrojë të
gjithë pacientëve ndihmën adekuate mjekësore pa bërë
dallime midis pacientëve, qofshin këto dallime gjinie,
race, feje etj. /1
Por gjithashtu dhe infermieri ka për detyrë që ti sigurojë
çdo pacienti trajtimin infermieror sa më të përshtatshëm
duke respektuar vlerat e tij fetare, ideologjike etj. Dhe pa
bërë asnjë dallim apo diskriminim ndaj pacientëve. 2

1 Neni 5 Ndihma Mjekesore / Kodi Deontologjik Mjekesor
2 Neni 2 Detyrimet e etikes profesionale pika 3; 4/ Kodi
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Diagnostikimi i pacientit është përgjegjësi e mjekut, i cili
vendos jo vetëm për diagnozën por edhe për terapinë
medikamentoze. Ai ka për detyrë të informojë pacientin
rreth patologjisë së tij, terapisë që duhet të ndjekë por
gjithashtu t’i shpjegoj pacientit anët pozitive dhe negative
të trajtimit. Çdo trajtim mjekësor është bazuar në një
kontratë me konsetin (pëlqimin) e pacientit për mjekimin
e tij/ saj. Një kontratë e vlefshme trajtimi kërkon një
marrëveshje midis mjekut dhe pacientit. Vullneti i lirë i
pacientit është i mbrojtur. Shpjegimet e mjekut jepen për
të bërë të aftë pacientin për të vlerësuar nga vetë ai/ajo
pasojat mbi dhënien e konsetit (pëlqimin) për trajtimin
mjekësor. Dhënia e konsetit bëhet e dokumentuar dhe
e firmosur nga mjeku dhe vetë pacienti. Në mënyrë
kategorike mjeku nuk duhet ta kalojë këtë përgjegjësi
tek infermieri dhe vetë infermieri nuk duhet të pranoj
këtë përgjegjësi, që është jashtë kompetencave të veta.
Shpjegimet duhet të jepen në përshtatje të rrethanave
të çdo rasti, ku përfshihet informacion i qartë mbi
zgjedhjet alternative të trajtimit dhe rreziqet potenciale
(shpeshtësinë dhe shkallën e ndërlikimeve) që mund të
vijnë nga ky trajtim.
“Mjeku duhet të informojë të sëmurin për ecurinë
e ekzaminimeve dhe të llojit të mjekimit, të japë
parashikime duke i bërë të ditur të sëmurit të mirat dhe
të këqijat, për të marrë së bashku vendimin më të drejtë
të trajtimit më të mirë. ” 3
Pikërisht nëpërmjet këtij informimi pacienti vendos nëse
aprovon apo jo ndjekjen e terapisë.
“Mjeku duhet të respektojë të drejtën e të sëmurit që,
me vullnet të lirë, të pranojë ose të refuzojë trajtimin dhe
llojin e ndihmës mjekësore të rekomanduar. ”
Në rastet kur pacienti është minoren, i sëmurë psikik
apo dhe në gjendje jo koshiente, të gjitha këto rrethana
që kushtëzojnë vendimmarrjen prej tij, atëherë mjeku
informon prindërit e pacientit apo dhe kujdestarin ligjor
jo vetëm rreth patologjisë, por edhe për vendmimmarrje.

përmbaje firmën e personelit mjekësor kompetent.
Kartela mjekësore duhet të jetë e qartë, e lexueshme dhe
e plotësuar me të dhëna të sakta. 6
Është e rëndësishme ndjekja e një procedure adekuate
diagnostikuese duke evituar ekzaminimet e tepërta për
pacientin. 7
Një tjetër përgjegjësi e mjekut dhe vetë infermierit është
ruajtja e sekretit. Sekreti profesional (mjekësor) konsiston
në ruajtjen konfidenciale të të dhënave të pacientit si dhe
patologjisë së tij. 8
Ruajtja e sekretit mjekësor ka qenë një nga detyrat
më të lashta të veprimtarisë profesionale të personelit
shëndetësor. Në një të kaluar jo shumë të largët të gjithë
librat e mjekësisë shkruheshin në gjuhen latine, më
vonë, me zhvillimin e shoqërisë, nisën të shkruheshin
në gjuhën amtare. Shumë çështje mjekësore apo
sëmundje që më parë konsideroheshin sekret (autopsitë
e kufomave, gabimet mjekësore, sëmundjet tuberkulare
e veneriane)tani nuk janë më të tilla. Duke qenë se
emancipimi i përgjithshëm shoqëror e kulturor i njerëzve
ka ardhur duke u rritur, edhe koncepti etik dhe juridik
mbi sekretin mjekësor ka ardhur duke u modifikuar, si në
interes të të sëmurëve edhe të shoqërisë. Pjesë e sekretit
shëndetësor të përgjithshëm sot konsiderohen të dhënat
e dokumenteve mjekësore (kartel mjekësore, të dhënat
e disa analizave) disa manipulime mjekësore, e drejta e
përdorimit të një terminologjie të caktuar, intimiteti fizik
dhe intimiteti i botës shpirtërore të pacientit etj. Abuzimi
me sekretin profesional çon pa dyshim në humbje të
konfidencialitetit mjekësor, që është një nga parimet
bazë të mjekësisë. Por jo rrallë, me pretekstin e ruajtjes
së sekretit del në pah ana tjetër e medaljes, kur mbahen
të fshehura sëmundje të ndryshme infektive, gabime
apo pakujdesi mjekësore, mbajtja e fshehur e të cilave
është në kundërshtim me interesat e përgjithshme. Gjatë
veprimtarisë së tij profesionale infermieri mund të njihet
me të dhëna intime të jetës apo trupit të pacientit, të
cilat nuk është aspak e përshtatshme të njihen nga të
tjerët. Të tilla janë çrregullimet e sferës seksuale të
pacientit, përversionet e ndryshme seksuale, mangësi
të ndryshme të zhvillimit psiko-somatik, disa sëmundje
neuro-psikike, sëmundje të organeve uro-genitale, disa
sëmundje te lëkurës, ulja e aftësisë për të dëgjuar apo
për të parë etj. Sekreti në këtë rast duhet respektuar jo
vetëm në aspektin etik por edhe juridik.
Përjashtim bëhet vetëm në rastet kur pacienti vuan prej
një patologjie infektive dhe ku kërcënohet shëndeti i
stafit mjekësor. 9
Disa raste apo sëmundje, të cilat jo vetëm rrezikojnë
shëndetin e pacientit, por prekin edhe interesat e
shoqërisë, nuk mund të mbahen të fshehura. Është
detyrim ligjor denoncimi në organet përkatëse i :
•
Vdekjeve të shkaktuara nga dhuna apo rrethana

4

Por nuk është kompetence e infermierit që të përcaktojë
diagnozën apo terapinë medikamentoze. Në rastin kur
mjeku konsideron që terapia apo ndërhyrja është në
dobi te pacientit dhe kur prindërit apo përfaqësuesi
ligjor i pacientit refuzon terapinë, mjeku ka të drejte që
t’i drejtohet trupit gjykues për të marrë aprovimin e tij
për ndjekjen e terapisë. 5
Gjithë procedura mjekësore, dokumentohet në kartelën
përkatëse, infermierore dhe mjekësore. Mjeku apo dhe
vetë infermieri duhet të dokumentojnë çdo procedurë
në kartelë. Kartela është një dokument me vlerë të
rëndësishme jo vetëm mjekësore por edhe juridike. Në
të përshkruhen me hollësi gjendja fillestare e pacientit
në momentin e shtrimit në spital, ecuria e gjendjes së tij
shëndetësore, terapia e ndjekur e përshkruar kjo në datë,
orë dhe dozë të saktë. Në kartelë gjithashtu përshkruhen
ekzaminimet e ndryshme instrumentale dhe laboratorike
së bashku me rezultatet përkatëse. Gjithçka duhet të

6
Neni 28 Dokumentimi I veprimtarive/ Kodi
Deontologjik Mjekseor
7
Neni 19 Procedura diagnostiuese e mjekuese/ Kodi
Deontologjik Mjekesor
8
Neni 21 Ruajta e sekretit Kodi Deontologjik Mjeksor
/ Neni 4 pika 6; 8 Kodi Deontologjik Infermieror
9
Neni 22 Zbulimi I sekretit /Kodi Deontologjik
Mjekesor

Deontologjik Infermieror
3 Neni 16 Informimi I te semurit I kodit Deontologjik Mjekesor
4 Neni 14 Miratimi I trajtimit nga I semuri ;neni 18 Informimi I
famijareve Kodi Deontologjik Mjekesor
5 E drejta e vetvendosjes – karta e te drejtave te pacientit
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të dyshimta;
•
Vdekjeve apo dëmtimeve të shëndetit të
shkaktuara nga gabimet, pakujdesi apo krimeve
mjekësore;
•
Vdekjeve të papritura;
•
Vdekjeve të grave që ndërpresin shtatezanine;
•
Dëmtime traumatike, aksidentale apo kriminale;
•
Lindjeve të fëmijëve ilegale me vese të lindura
të zemrës;
•
Sëmundjeve infektive si: kolera, fruthi, tifoja,
dizanteria, hepatet virale etj (HIV AIDS është sëmundje
me denoncimi anonim);
•
Sëmundjeve që e bëjnë pacientin rrezik kriminal
potencial për të tjerët, si : sëmundje të sferës psikike,
skizofreni, epilepsi etj. ;
•
Alkoolistëve dhe të droguarve në stadet e
rrezikshme shoqërore prej degradimit;
•
Po kështu do të veprohet edhe për një të sëmure
epileptik, që kërkon të punojë si shofer, apo me një të
sëmurë që vuan nga daltonizmi dhe pretendon te punojë
si makiniste në rrjetin hekurudhor;
•
Gjithashtu sipas nenit 159 te Kodit te Procedures
Penale mund të mos ruhet sekreti mjekësor në ato raste
kur kërkohen të dhëna nga organet shtetërore që merren
me hetimin e veprave penale si gjykata, prokuroria,
organet e policisë, gjithmonë me një kërkesë të veçante
me shkrim.
Konsiderohen sekrete por të një lloji të veçantë edhe
publikimet e ndryshme për sëmundjet e rralla, pa dhënë
shenja identifikuese të të sëmurit (mbulohen sytë me
shirit, emri jepet me iniciale dhe gjithmonë merret
miratimi i të sëmurit).
Në rastet e emergjencës asnjëherë nuk duhet të hezitohet
nga ana e mjekut apo dhe vetë infermierit për dhënien
e ndihmës së parë. Por ka një dallim. Mjeku pavarësisht
specialitetit të tij, mund të japë ndihmën e pare, por
infermieri duhet të veproje pa kaluar kompetencat e
veta. 10
Në rastin kur mjeku konsideron që patologjia e pacientit
është jashtë specialitetit të tij për t’u trajtuar atëherë
ai ia kalon këtë detyrë një kolegu të tij specialist në atë
fushë. 11
Të dy mjekët dhe infermieret janë pa dyshim të
rëndësishëm për industrinë mjekësore. Një jep
mendimet dhe diagnozat, ndërsa tjetri ofron ndihmë dhe
trajtim fizik. Me pak fjalë, ata janë të dy faktorët plotësues
për çfarë e bën një strukture mjekësore të operojnë
pa probleme. Kështu, krahasimet e përgjegjësive të
bëra midis infermierëve dhe mjekëve duhet të bëhen me
kujdes. Për të thënë se një infermiere është në një nivel
më të ulët se ajo e mjekëve nuk është i saktë, sepse
ka pozicione të shumëfishta brenda profesionit të saj.
Kjo është e njëjtë dhe për mjekët. Ekzistojnë infermierë të
stafit, të cilët janë të njohur edhe si infermierë
të licencuar praktike, infermierët e regjistruar,
infermierët administrative. Mjekët të cilët kur është
fjala për një trajtim rutinë mjekësorë mund të jenë të

diferencuar nga mjekët e kujdesit parësor (ose mjekë
të përgjithshëm), dentistë, kirurgët, dhe specialistë
të departamenteve të ndryshme në kujdesin shëndetësor.
Në spitale, infermieret janë gjymtyrët, ndërsa mjekët janë
sytë dhe truri. Ata nuk mund të punojnë pa praninë e
tjetrit. Pa mjekët, diagnoza e pacientit nuk do
të përcaktohej, ndërsa pa infermierët, trajtimi
mjekësor dhe shërbimet e tjera nuk do te zbatoheshin..
Infermierët kryejnë çdo formë të veprimtarisë nga
nevojat e vogla në dukje si ndryshimin e çarçafëve të
krevatit dhe ushqyerja e pacientit, marrja e gjakut për
ekzaminim dhe përdorimi i aparaturave të ndryshme
diagnostikuese. Megjithatë, infermierët nuk janë të
autorizuar të bëjnë asnjë nga këto detyra pa miratimin e
një mjeku. Ata marrin pjesën më të madhe të detyrave,
ndërsa mjekët të marrin pjesën më të madhe të
përgjegjësive dhe vendimmarrjes. Për të përcaktuar se
cila detyrë do të jetë më e vështirë në zbatim, përgjigja do
të jetë gjithmonë subjektive. Interpretimi i rezultateve
të pacientit mund të jetë i vështirë, por përgatitja e
pacientit, si dhe përdorimi i aparaturave për testimin nuk
është një detyrë e lehtë.
Përveç kësaj, mjekët janë të specializuar vetëm në një
fushë përkatëse, ndërsa infermierët janë në gjendje të
punojnë nëpër pavijone të ndryshme ose të njësive në
varësi të përshkrimet e tyre të punës. Mjekët duhet
të jenë të specializuar në mënyrë që të përcaktojnë
në mënyrë të saktë rrënjët e një sëmundjeje apo të
një problemi të pacientit. Për infermierët, specialiteti
i tyre është jo vetëm trajtimi infermieror i pacientit,
por edhe përkrahja e tij. Kur një mjek është i bindur
se gjendja e pacientit është jashtë kompetencave te
tij, ai ia delegon këtë rast një kolegu të tij, i cili është i
specializuar në atë lloj patologjie. Kjo gjithashtu është e
përcaktuar në nenin 24 të Kodit Deontologjik Mjekësor:
“Kur mjeku e gjykon se kushtet për një trajtim siç duhet të
gjendjes së të sëmurit dalin jashtë aftësive dhe njohurive
profesionale të tij, atëherë duhet të marrë masat që i
sëmuri të kalojë për kurim te një mjek tjetër, i aftë për
të marrë përsipër këtë trajtim. Rekomandimi për kolegun
ose për kolegët duhet të jetë i ndershëm, i justifikueshëm
dhe i dokumentuar. ”
Jo vetëm mjekët por edhe infermierët duhet të jenë
vazhdimisht prezente në seminare apo trajnime të
ndryshme për formimin e tyre profesional, kjo është një
përgjegjësi e përcaktuar në të dy kodet deontologjike.
“Infermieri, mamia, fizioterapefti ka të drejtë dhe për
detyrë të kërkojë formim të vazhdueshëm profesional,
të kërkojë të njihet me praktikat e reja në kujdesjet
infermierore mbi të cilat nuk ka eksperiencë. Formimi
i vazhdueshëm është i detyrueshëm me ligj. Çdo
profesionist duhet të gjejë mundësinë për të plotësuar
kreditet e nevojshme në formimin e vazhdueshëm. 12
Në rastin e urgjencave mjeku nuk mund të marrë
aprovimin me shkrim nga pacienti, por vepron menjëherë
për dhënien e ndihmës së parë edhe nëse nuk është

10
Neni 8 Ndihma ne raste urgjente/ Kodi Deontologji
Mjekesor
11
Neni 24 Vazhdimesia e mjekimit / Kodi Deontologjik
Mjekesor

12
Neni 3 pika 1 Formimi I vazhdueshem professional /
Kodi Deontologjik Infermieror
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specialiteti i tij.
“Mjeku, pavarësisht nga specialiteti që ka, nuk duhet të
refuzojë për të ndërhyrë në çdo vend e rrethanë për të
dhënë ndihmën urgjente për çdo njeri që ka nevojë, duke
kërkuar dhe asistencën e specializuar. ” (Neni 8 i Kodit
Deontologjik Mjekësor)
Ndërsa në rastin e infermierit ndihma e parë duhet dhënë
por pa kaluar kompetencat apo njohuritë e tij.
Legjislacioni ynë në Kodin Penal të tij parashikon një
sërë normash ligjore në fushën e shëndetësisë, që
përfaqësojnë norma dhe rregulla të detyrueshme që
rregullojnë veprimtarinë e ndërgjegjshme profesionale të
personelit mjekësor. Këto ligje ndikojnë duke urdhëruar
dhe ndaluar ato veprime që dëmtojnë shëndetin
apo jetën e të sëmurëve si dhe cenojnë veprimtarinë
e rregullt të institucioneve shëndetësore. Niveli i
pamjaftueshëm dhe mangësitë në ndërgjegjen juridike
bëjnë që personeli shëndetësor të mos jetë në gjendje
të vlerësojë drejt veprimet apo mosveprimet që bien në
kundërshtim me ligjin dhe që përbejnë shkelje të ligjit.
Shkeljet mjekësore me dashje konsiderohen si krime
mjekësore dhe personeli mjekësor që i kryen këto krime
merret në përgjegjësi penale. Shkeljet e Kodit Etik, që
në vetvete nuk përbejnë krime, por janë thjesht gabime
etike nuk përbëjnë probleme te procedurës penale, por
vlerësohen nga juridiksioni disiplinor i Urdhrit të Mjekut
apo Urdhrit të Infermierit.
Kur një shkelje përbën faj dhe rrjedhoja e saj
konsiderohet krim, atëherë Kodi Penal me dispozita të
veçanta përcakton qartë pasoja e personit në nenet për
Mosdhënien e ndihmës, Shpërdorimin e detyrës, Abortin
kriminal etj.
Sipas Kodit Penal vepra penale kundër shëndetit të kryera
nga pakujdesia janë:
•
Plagosja e rëndë nga pakujdesia,
•
Plagosja e lehtë nga pakujdesia,
Veprat penale të kryera me dashje kundër shëndetit janë:
•
Tortura,
•
Tortura me pasoja të rënda,
•
Plagosje e rëndë me dashje,
•
Plagosje e rëndë në gjendje të tronditjes së fortë
psikike,
•
Plagosje e rëndë me kapërcim të kufijve të
mbrojtjes së nevojshme,
•
Plagosje e lehtë me dashje,
•
Dëmtime të tjera me dashje,

ose vdes, ky veprim i infermierit konsiderohet krim.
Konsiderohet kundravajtje penale kur veprimet mjekësore
që i takojnë vetëm mjekut, kryhen nga persona që nuk e
kanë këtë të drejtë (infermieri, farmacisti, psikologu).
Nuk përjashtohet nga përgjegjësia mjeku/infermieri
që ka kryer veprën penale në gjendje të dehur. Kur
dehja është shkaktuar në rrethana të rastit dhe ka
sjellë uljen e ekuilibrit mendor, kjo rrethanë mbahet
parasysh për zbutjen e dënimit ndaj tij. Kur dehja është
bërë me paramendim për të kryer veprën penale, kjo
rrethanë mbahet parasysh për rëndimin e dënimit.
Rregullat e mësipërme zbatohen edhe kur vepra penale
kryhet nën efektin e narkotikëve apo stimulantëve të
tjerë.
Për personat që kanë kryer kundërvajtje penale jepen
këto dënime kryesore:
1. Meburgim;
2. Me gjobë;
Dënimi me burgim dhe gjobë jepen bashkërisht, kur
parashikohet në dispozitat përkatëse të këtij Kodi.
Për personat që kanë kryer krime ose kundërvajtje
penale, bashkë me dënimin kryesor, mund të jepen edhe
një ose disa nga këto dënime plotësuese:
1. Ndalimi i të drejtës për të ushtruar funksione publike.
2. Konfiskimi i mjeteve të kryerjes së veprës penale dhe
produkteve të veprës penale.
3. Ndalimi për të drejtuar automjete.
4. Heqja e dekoratave, titujve të nderit.
5. Heqja e së drejtës të ushtrimit të një veprimtarie ose
mjeshtërie.
6. Heqja e së drejtës për të ushtruar detyra drejtuese
pranë personave juridikë.
7. Ndalimi për të qëndruar në një ose disa njësi
administrative.
8. Nxjerrja jashtë territorit.
9. Detyrimi për publikimin e vendimit gjyqësor.
Gjykata, në raste të veçanta, kur dhënia e dënimeve
kryesore çmohet e papërshtatshme dhe kur ligji
parashikon dënim me burgim deri në 3 vjet ose dënime
të tjera më të lehta për veprën e kryer, mund të mjaftohet
vetëm me caktimin e dënimit plotësues.
Dënimi me gjobë konsiston në pagimin në favor të shtetit të
një shume të hollash brenda kufijve të parashikuar në ligj.
Dënimi me gjobë jepet për personat që kryejnë krim ose
kundërvajtje penale.
Për personat që kryejnë krim gjoba jepet
nga 100 mijë gjer në 10 milion lekë.
Për personat që kryejnë kundërvajtje penale,
gjoba jepet nga 50 mijë gjer në 3 milion lekë.
Për personat që kryejnë krime për motive të fitimit
të pasurive ose të sigurimit të çdo lloj përfitimi
tjetër material, nëse dispozita penale parashikon
vetëm dënim me burgim, gjykata mund të japë edhe
dënim me gjobë nga 100 mijë gjer në 5 milion lekë.
Dënimi me gjobë paguhet në afatin e caktuar në vendimin
e gjykatës.
Heqja e së drejtës për të ushtruar funksione publike,
për një kohë jo më pak se pesë vjet, jepet detyrimisht
ndaj personit që ka kryer një krim, që lidhet me
detyrën, duke shpërdoruar funksionin publik ose

Krimi mjekësor konsiderohet i kryer me qëllim atëherë
kur personeli mjekësor përdor njohuritë e tij për të kryer
akte kriminale në dëm të shëndetit dhe jetës së individit.
Të tilla janë: pakujdesia dhe shpërdorimi i detyrës kur
kryen në sajë të pozitës zyrtare profesionale dhe që nuk
diktohen nga nevoja e shërbimit, por përkundrazi vijnë
në kundërshtim me përmbushjen e detyrës, p. sh. :
shfrytëzimi i njohurive mjekësore për të kryer sterilizimin,
përfitimi personal etj.
I ngjashëm me këtë lloj krimi është edhe qëndrimi i
pakujdesshëm në punë, ku si pasojë e neglizhencës
rrezikohet jeta apo arrihet deri në vdekjen e personit.
Nëse një pacient që kërkon mbikëqyrje lihet vetëm dhe
për pasojë i sëmuri rrëzohet nga shtrati, traumatizohet
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Përfundime

ka kryer një krim, për të cilin gjykata ka caktuar
një dënim me burgim jo më pak se dhjetë vjet.
Heqja e së drejtës për të ushtruar funksione publike
mund të jepet për një kohë nga tre deri në pesë vjet, kur
gjykata ka caktuar një dënim nga pesë deri në dhjetë vjet
burgim, dhe nga një deri në tre vjet, kur është caktuar
dënimi deri në tre vjet burgim.
Masat mjekësore mund të jepen nga gjykata ndaj
personave të papërgjegjshëm që kanë kryer vepër
penale, ndërsa masat edukuese mund të jepen ndaj të
miturve që përjashtohen nga dënimi ose që për shkak të
moshës nuk kanë përgjegjësi penale.
Masat mjekësore janë:
1. Mjekimi i detyruar ambulatory,
2. Mjekimi i detyruar në një institucion mjekësor.
Masa edukuese është:
1. Vendosja e të miturit në një institucion edukimi.
Vendimi gjyqësor për masat mjekësore dhe edukuese
është i revokueshëm në çdo kohë kur zhduken rrethanat
për të cilat ai është dhënë, por në çdo rast, gjykata,
kryesisht, është e detyruar që pas kalimit të një viti nga dita
e dhënies së vendimit, të marrë në shqyrtim vendimin e saj.
Rregullat për revokimin e vendimit gjyqësor që përmban
masën mjekësore dhe edukuese, parashikohen në Kodin
e Procedurës Penale.

•

•
•

•

Mjeku, pavarësisht nga specialiteti që ka, nuk duhet
të refuzojë për të ndërhyrë në çdo vend e rrethanë
për të dhënë ndihmën urgjente për çdo njeri që ka
nevojë, duke kërkuar dhe asistencën e specializuar.
Ndarja e përgjegjësive ka qenë një fenomen i
përhapur dhe i përsëritur gjatë historisë njerëzore
dhe mjaft shqetësues.
Ndarja e përgjegjësive ekziston jo vetëm në
institucione shtetërore të niveleve të ndryshme,
por edhe në sektorin privat dhe në organizata
ndërkombëtare. Ka një impakt ekonomik dhe social
negativ, i cili është rritur shumë.
Masat mjekësore mund të jepen nga gjykata ndaj
personave të papërgjegjshëm që kanë kryer vepër
penale, ndërsa masat edukuese mund të jepen ndaj
të miturve që përjashtohen nga dënimi ose që për

shkak të moshës nuk kanë përgjegjësi penale.
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Debati mbi qelizat burimore

Msc. Entela Shkurtaj, Av. Msc. Blerina Dhrami

Abstract

merret me çështjet morale që lindin nga hulumtimet
biologjike dhe nga mjekësia, e cila u themelua në vitin
1998, kur shkenca arriti të marrë qeliza staminale nga
embrione të formuara gjatë procedurave të fekondimit
in vitro. Qelizat burimore të marra nga embrionet (qoftë
të marra nga fekondimi in vitro, qoftë nga teknika e
klonimit) mund të përdoren për kërkimin e terapive të
dobishme për trajtimin e sëmundjeve të rënda. Por, rreth
përdorimit të këtyre qelizave lind një debat i zjarrtë mes
atyre që konsiderojnë të pranueshme shkatërrimin e
embrioneve me qëllim përdorimin e qelizave embrionale
dhe atyre të cilët e kundërshtojnë.

Two main problems are still unresolved:
-First, as any transplant, rejection is possible for the
human body.
-Second, because the stem cells are in the beginning of
his life, are very difficult to control and could escape the
control of cell division and tissue which are transplanted
form tumor masses by sharing without any canon.
Embryonic stem cells compared to adult ones, have
several advantages, among which the most important
are, renewable greater capacity and greater skill
differential. For these reasons are seen as the most
promising scientific biomedical research. However, it is
these that open ethical debate. Is it ethical to produce
embryos and use them for scientific research?
Key words: Criopreservation, excess embryos,
therapeutic cloning, pluripotency, patent

Kur një fëmijë konceptohet në provëz: Fekondimi in
vitro
Fëmija i parë në provëz lindi në vitin 1978. Ajo ishte e
seksit femër: anglezja Louise Brown. Konceptimi i saj u
zhvillua jashtë mitrës së nënës përmes një teknike të
fekondimit in vitro. Kjo teknikë, identifikohet nga inicialet
FIVET(Fekondimi in vitro me transferimin e embrionit),
parashikon se qelizat vezë (ovocitet), të prodhuara si
rezultat i stimulimit hormonal të gruas, merren nga
vezorja, të kultivuara dhe të mbjella në provëz bashkë me
spermën. Nga disa prej vezëve të fekonduara zhvillohen
embrione që transferohen në mitër, me shpresën se
mbjellja të sjellë, pas nëntë muajsh, lindjen e një ose disa
fëmijëve; embrionet të cilët nuk transferohen, vendosen
në ngrirje. Pra flasim për embrione krio të konservuara
( krio, nga greqishtja kryos do të thotë i ftohtë, acar).
Nëse shtatzënia nuk shkon mirë, çifti mund të vendosë të
përdorë embrionet e ngelura për një përpjekje të dytë,
përndryshe ata do të mbeten në frigoriferët me bazë azoti
të lëngshëm, në temperaturë 196 gradë Celsius nën zero
për një kohë të ndryshueshme në varësi të legjislacionit
në fuqi të shteteve përkatëse.

Abstrakt
Dy janë problemet kryesore akoma të pazgjidhura:
-Së pari si në çdo lloj trapianti ekziston mundësia për
refuzim nga organizmi njerëzor.
-Së dyti, duke qenë se qelizat burimore janë në fillimin
e jetës së vet, janë shumë të vështira për t’u kontrolluar
dhe mund t’i shpëtojnë kontrollit të ndarjes qelizore të
indit ku janë trapiantuar e të formojnë masa tumorale
nga ndarja e pakriter.
Qelizat burimore embrionale, krahasuar me ato adulte,
kanë disa përparësi, ndër të cilat më të rëndësishmet janë:
aftësi më e madhe ripërtëritëse dhe aftësi më e madhe
diferencuese. Për këto arsye shihen si më premtuese në
kërkimin shkencor biomjekësor. Gjithsesi, janë pikërisht
këto që hapin debate etike. A është etike të prodhosh
embrione e t’i përdorësh për kërkimin shkencor?
Fjalë kyçe : Kriokonservim, Embrione tepricë, Klonim
terapeutik, Pluripotencë, Patentim

Preferohet të konsumohet brenda datës... ?
Disa vende, të tilla si Danimarka dhe Suedia, kanë
vendosur që të ruajnë embrionet e mbetura nga ciklet e
fekondimit in vitro, të ashtuquajtura embrione tepricë,
deri në një vit; vende të tjera, si Britania dhe Belgjika, i
konservojnë ato deri në pesë vjet; vende si Australia deri
në dhjetë vjet. Pastaj ka vende, si Italia p. sh, ku shkatërrimi
i embrioneve të tepërta është e ndaluar, kështu që ato
ruhen përgjithmonë. Një periudhë e gjatë e ruajtjes së

***
Debati mbi qelizat burimore (staminale): Pse kaq shumë
zhurmë?
Përse qelizat burimore provokojnë shumë diskutime?
Debati shtrohet në fushën e bioetikës, një disiplinë që
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embrioneve mund të shkaktojë dëm të pariparueshëm
me pasoja të rënda për zhvillimin e tyre dhe gjithashtu të
fetusit. Sa kohë në dispozicion kanë çiftet që të mund të
transferojnë embrione të ngrira në mitër, duke operuar
në kushte të sigurta? Opinioni i gjerë e barazon këtë
kohë me 10 vjet. Kufiri i dhjetë viteve për përdorimin e
embrioneve me qëllime riprodhuese, u përgënjeshtrua
nga disa raste të shtatzënive të kryera me sukses nga
embrione të ngrira qysh prej një periudhe më të gjatë.
Një rast i tillë, daton në vitin 2009: një fëmijë i lindur nga
një embrion i ngrirë për 11 vite rresht. Një nga temat e
diskutimit për të cilat ka më shumë përplasje në vendet të
cilat ligji ndalon eksperimentimin e embrioneve, i përket
embrioneve të tepërta që mbahen të ngrira në qendrat
e farëzimit artificial. Disa pyesin, në vend që të braktisen
në ngrirës për shumë vite derisa të mbillen në mënyrë
të sigurt, nuk është më e përshtatshme të përdoren për
qëllime kërkimore?

qeliza embrionale me destinacion hulumtimin, në disa
vende ndalohet me ligj. Përpjekja për të parandaluar
shkatërrimin e embrioneve nga të cilat do të përfitohen
qeliza staminale embrionale, në laboratorë të ndryshëm
udhëhiqet nga një aktivitet i ngjeshur eksperimental në
kërkim të burimeve alternative të qelizave staminale me
fuqi të shumëfishta (pluripotente). Disa studiues, për
shembull, kanë propozuar një teknikë që ofron krijimin e
embrioneve të modifikuara gjenetikisht, të cilat nuk janë
në gjendje për t’u implantuar në mitër, dhe ekstraktin e
qelizave staminale nga këto embrione. Kur embrionet nuk
mund të implantohen, sipas përkufizimit nuk do të bëhej
fjalë për jetë njerëzore potenciale, dhe në këtë mënyrë
kritikët të cilët nuk e pranojnë kërkimin shkencor që
përfshin shkatërrimin e jetës njerëzore, do të heshtnin.
Studiues të tjerë kanë sugjeruar prodhimin e embrioneve
hibridë(njeri+kafshë) që përfitohen nëpërmjet injektimit
të bërthamës së një qelize njerëzore në një qelizë vezë të
kafshëve (p. sh lopa, lepuri). Megjithatë të dy propozimet
janë kritikuar. Në vitin 2007 zbulimi se në lëngun amniotik
gjenden qeliza staminale që mund të diferencohen
në qeliza të tri shtresave embrionale, ka hapur
horizonte të reja në kërkimin e burimeve alternative të
qelizave embrionale pluripotente. Pavarësisht këtyre
studimeve në dukje premtuese, nevojitet kujdes,
sepse janë të domosdoshme konfirmimet e thelluara
eksperimentale para se të procedohet me studimet
klinike. Një nga burimet alternative të qelizave me
karakteristika biologjike analoge me qelizat staminale
është riprogramimi i qelizave somatike që gjenerojnë
qeliza burimore pluripotente të induktuara ( IPS, Induced
Pluripotent Stem).

Klonimi: çfarë është dhe çfarë lidhje ka me qelizat
burimore?
Delja Dolly lindi më 5 korrik të vitit 1996, gjitari i parë
i ardhur në botë nëpërmjet një procedure të ndryshme
nga riprodhimi normal seksual: klonimit. Ku konsiston
klonimi? Bërthama e një qelize të rritur të organizmit
u mor dhe u vendos në një qelizë vezë pa bërthamën e
saj. Kjo qelizë u stimulua me metoda të veçanta, një lloj
goditje elektrike, e cila fillon të ndahet sikurse të kishte
qenë e pllenuar. Embrioni që formohet, transferohet në
mitrën e një femre e cila, me përfundimin e kohës së
zhvillimit, do të lindë një individ i cili është kopja gjenetike
e individit që dhuroi bërthamën.
Çfarë lidhjeje ka klonimi me qelizat burimore?
Klonimi hapi rrugën drejt një tjetër aplikimi të
mundshëm: prodhimin e burimit të qelizave staminale.
Embrioni me origjinë nga procesi i klonimit përfaqëson
një burim të qelizave embrionale, të cilat zhvillohen
brenda pak ditësh pas fekondimit, dhe falë fuqisë së tyre
të shumëfishtë kanë mundësinë të krijojnë çdo lloj qelize
të organizmit të rritur. Teknika e klonimit, e quajtur edhe
transferim bërthamor, është një nga mjetet e propozuara
për të krijuar qeliza embrionale, të cilat presupozohen
të përdoren në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme.
Nëse nuk ka qëllim riprodhues, si në rastin Dolly, kemi të
bëjmë me klonim terapeutik. Një shembull praktik: një
pacient që vuan nga Alzheimer, sëmundje që prek qelizat
e trurit, për të cilën nuk ekziston trajtimi i efektshëm. Me
klonimin terapeutik është e mundur, të paktën teorikisht,
të krijohet një “klon embrional” i pacientit, nga e cila
përfitojmë qeliza staminale embrionale. Pasi përfitohen
dhe shumëfishohen, këto qeliza mund të shërbejnë si
tulla riparuese për trurin e pacientit, duke rigjeneruar
zonat e dëmtuara dhe ndryshuar dekursin e sëmundjes.

Pozicionimet e ndryshme
Në debatin mbi qelizat embrionale staminale, ka
pikëpamje kundërshtuese mbi natyrën në fazat e hershme
të zhvillimit (nga e cila përfitohen qelizat) dhe mbi faktin
nëse përfaqëson një person apo jo. Në legjislacionin
italian, sikurse dhe në atë shqiptar, përkufizimi i personit
fizik merr në konsideratë të fortë ngjarjen e lindjes dhe
lindjes gjallë: momenti kur qenia njerëzore bëhet një
person, titullar i të drejtave dhe detyrimeve, është kur
fiton “zotësinë juridike”. Neni 2 i Kodit Civil, përcakton
“Zotësia juridike fillon me lindjen e personit gjallë dhe
mbaron me vdekjen e tij. Fëmija kur lind gjallë gëzon
zotësi juridike që nga koha e konceptimit”.
1. Anasjelltas, Kisha katolike dhe ortodokse, e konsideron
të paligjshëm përdorimin dhe prodhimin e embrioneve
njerëzore për të përfituar qeliza embrionale në kuadrin
e përmbledhjes se “njeriu duhet të respektohet dhe të
trajtohet si një person qysh nga ngjizja”
2. Kishat protestante, mbajnë qëndrime të ndryshme
në thelb nga njëri-tjetri, për sa i përket mundësisë së
përdorimit të embrioneve për prodhimin e qelizave
embrionale, duke kaluar nga një refuzim absolut drejt një
përdorimi ekskluziv të studimit të qelizave embrionale
të vendosura në dispozicion nga laboratorë të tjerë
(analogë me Kishën Katolike), drejt dhënies së pëlqimit
për përdorimin e embrioneve të tepërta, madje edhe
kundrejt prodhimit të embrioneve nëpërmjet klonimit
terapeutik. Ungjillorët dhe Metodistët janë kundër,

Cilat janë burimet e qelizave embrionale?
Burimi i vetëm natyror i qelizave embrionale të njeriut
është në vetvete embrioni njerëzor, i disponueshëm
për shkencëtarët vetëm pas zhvillimit të teknologjisë
të fekondimit të asistuar dhe klonimit. Përdorimi i
embrioneve, të tepërt apo të krijuar ad hoc, për të përfituar
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ndërsa Presbiterianët dhe Anglikanët janë të favorshëm.
Duke u hedhur një vështrim feve të tjera monoteiste,
për Islamin embrioni është i denjë për t’u respektuar
qysh nga konceptimi, por kjo ndodh vetëm pas muajit
të katërt të shtatzënisë- që për shumicën e teologëve
islamikë – embrioni është jetë njerëzore (vetëm 120 ditë
pas konceptimit, shpirti hyn në trup). Judaizmi është më
tolerant. Sipas tij embrioni që ka më pak se dyzet ditë
ekzistencë është “si ujë”, pa shpirt.
3. Po fetë e tjera? Në mënyrë të veçantë ato fe, të tilla si
hinduizmi dhe budizmi, të cilët besojnë në rimishërim,
nuk përcaktojnë një qëndrim të qartë. Nga njëra anë
besohet se shpirti mund të jetë i pranishëm që në fillim
të procesit që çon në lindjen e një individi, kështu që do
të ishte e pamoralshme të shkatërrohej një embrion,
disa shkolla të mendimtarëve sjellin risinë e konceptit
të “veprës së mirë”, që një qenie njerëzore në formë
embrionale do të kryente nëse sakrifikonte veten e saj
për të mirën e tjetrit.

ndaluese (Austri, Poloni etj) si dhe inekzistente (Skoci,
Ukrainë etj).
Ilustrim në hartë

Si shprehet ligji?
Situata në Itali, ligji 40/2004 mbi riprodhimin e asistuar
në mënyrë mjekësore lejon formimin e një maksimumi
prej tre embrionesh së bashku për t’u mbjellë në barkun
e nënës. Ligji ka ndryshuar kohët e fundit, me vendimin
nr. 151 të Gjykatës Kushtetuese të shpallur më 1 prill
2009, me qëllim mbrojtjen e shëndetit të gruas, d. m. th
shmangien në rastet e dështimit të transferimit të parë të
embrionit, gratë në kushte specifike, për të cilat trajtimi
i stimulimit hormonal është një rrezik për shëndetin,
duhet t’i nënshtrohen përsëri të njëjtit trajtim. Numri i
embrioneve të prodhuar tashmë shndërrohet në numrin
“ngushtësisht të nevojshme”, dhe garantohet autonomia
e mjekut, i cili zgjedh çdo herë trajtimin më të mirë për të
mbrojtur shëndetin e grave në varësi të kushteve specifike
apo të rastit. Në fakt, vendimi i Gjykatës Kushtetuese ka
hequr kufirin maksimal të tre embrioneve të mundshëm
të prodhuar për ciklin e trajtimit dhe detyrimin e një
transplanti të vetëm dhe të njëkohshëm, të imponuar
nga ligji 40, duke bërë të mundur kriokonservimin e
embrioneve të prodhuara dhe të pa transferuar. Si
rezultat i modifikimit ligjor, numri i embrioneve të ngrira,
pranë 360 qendrave të fekondimit të asistuar në territorin
kombëtar italian, është rritur me 10 herë, në më pak se
një vit, duke kaluar nga 763 në 7337.
Një vështrim botëror mbi Legjislacionin për qelizat
burimore, mund të përcaktohet si:
• lejuese: klonimi terapeutik lejohet nën kushte të
caktuara;
• pjesërisht lejuese: klonimi terapeutik është i ndaluar;
është e lejuar apo nuk ndalohet përdorimi i embrioneve
të tepërta;
• kufizuese: është i lejuar përdorimi i qelizave burimore
embrionale të krijuara para një date të caktuar ose
të importuara nga jashtë kufijve territorialë të vendit
përkatës;
• ndaluese: është i ndaluar në mënyrë rigoroze përdorimi
i embrioneve dhe qelizave embrionale.
Situata e Legjislacionit mbi këtë çështje në Europë
paraqitet lejuese (Spanjë, Angli etj), pjesërisht lejuese
(Francë, Portugali etj), kufizuese (Itali, Gjermani etj),

Qeliza burimore embrionale apo të rritura?
Një nga argumentet që shpesh provokon një përballje
për diskutimin bioetik ka të bëjë me krahasimin mes
qelizave staminale embrionale dhe atyre të rritura.
Disa qeliza burimore të gjetura në indet e rritura mund
të përdoret për rigjenerimin indor, duke përcaktuar
kapërcimin e çështjeve etike që lindin nga përdorimi i
qelizave embrionale. Në të vërtetë qelizat embrionale
dhe të rritura janë shumë të ndryshme nga njëra tjetra
dhe, për këtë arsye, për të përcaktuar paraprakisht llojin e
qelizës që do të sjellë një kontribut të madh në njohuritë
shkencore dhe ndaj klinikës është e pamendueshme,
edhe pse qelizat e vetme që janë përdorur deri më sot
tek pacientët janë qelizat e rritura (adulte).
Një urë mes qelizave embrionale dhe adulte
Përjashtohen nga problemet bioetike qelizat burimore të
izoluara nga membranat fetale, si p. sh kordoni umbelikal
ose lëngu amniotik, si dhe ato të marra nga abortet
spontan. Në këtë drejtim vlen të përmendet fillimin
e eksperimentit më të fundit klinik me qeliza nervore
burimore të fetusit të pacientëve me sklerozë laterale
amiotrofike, me çrregullime të rënda neurodegjenerative
që çojnë në paralizë të muskujve. Studimi, i koordinuar
nga Angelo Vescovi, studiuesi italian i angazhuar për vite
me radhë, me kërkimin mbi qelizat nervore burimore,
parashikon transplantin e qelizave burimore të izoluara
nga truri i fetusit të abortuar në mënyrë spontane, tek
palca kurrizore e 18 pacientëve me sklerozë laterale
amiotrofike, me shpresën se këto qeliza mund të
zëvendësojnë qelizat e dëmtuara nga sëmundja.
Skenari po komplikohet...
Një vendim i Gjykatës së Drejtësisë Europiane e
depozituar më 18 tetor 2011, ka vendosur se nuk mund
të patentohet, pra të përdoret për qëllime tregtare,
çdo proces, madje edhe për qëllime terapeutike “, i
cili përfshin ekstraktin e një qelize embrionale nga një
embrion njerëzor në fazën e blastocitozës duke shkaktuar
shkatërrimin e vetë embrionit “. Gjykata më tej u shpreh se
embrion njerëzor duhet të konsiderohet çdo qelizë vezë
61

AKADEMIA E STUDIMEVE Të
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 3, Vëllimi 1, 2016, ISSN 2411-5592

tek e cila është infiltruar bërthama e një qelize staminale
adulte, duke ndaluar patentimin e zbulimeve të kryera
edhe mbi embrionet e prodhuara nga procesi i klonimit.
Çështja pra komplikohet. Për këtë arsye zëdhënësi i
Komisionit Europian deklaron se “embrioni i njeriut është
subjekt i të drejtës në të gjitha fazat e zhvillimit të tij dhe
ky koncept duhet të zbatohet nga të gjitha vendet e BEsë”. Vendimi i Gjykatës Europiane u prit me entuziazëm
nga kundërshtuesit e çështjeve kërkimore mbi qelizat
embrionale dhe me dekujarim nga mbështetësit e
çështjes. Në fakt, për të mos ndalur zyrtarisht kërkimet
mbi qelizat embrionale, ky vendim pengon patentimin
e rezultateve duke i vendosur studiuesit europianë në
kushte dizavantazhi në krahasim me homologët e tyre
aziatikë dhe amerikanë.

Përfundime
Qelizat staminale përbëjnë një mundësi të pashoqe për
aplikimin e teknologjive që rrjedhin nga postgjenomia,
referuar kuptimit të zhvillimit qelizor, diferencimit
funksional dhe patologjive. Përveç kësaj, mund të
shihet me perspektivë urgjenca dhe benefitet e tjera
mjekësore në formën e biomarkuesve, implementimin e
medikamenteve dhe terapive qelizore zëvendësuese.
Qelizat burimore janë një çelës për të kuptuar
pluripotencën që mund të lejojë shkencëtarët të
konvertojnë një tip të specializuar qelize në një tip tjetër,
për trajtimin e patologjive ose të dëmeve indore tek i
njëjti pacient nga i cili janë marrë qelizat terapeutike.
Për një pjesëmarrje të plotë të Europës dhe për të
përfituar benefitet, kërkimi mbi qelizat burimore kërkon
një kooperim ndërshtetëror qoftë për sa i përket kërkimit
në vetvete ashtu edhe për sa i përket legjislacionit.
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SEKSIONI I SHKENCAVE NATYRORE DHE SHOQëRORE
Konsiderata dhe vlerësime të radioaktivitetit të brendshëm në
organizmin e njeriut shkaktuar nga izotopi
Prof. as. dr. Engjëll Liçaj,
Msc. Fako Fakaj

radioaktive. Nuk jemi të vëmendshëm në jetën tonë
të përditshme kundrejt rreziqeve radioaktive. Dozat
e përditshme nuk na krijojnë asnjë ndjeshmëri për të
reaguar. Jemi në kontakt të përhershëm, së jashtmi, por
edhe në brendësi të organizmave tanë Izotop radioaktiv,
që hyjnë në organizëm, gjejnë rrugën deri në brendësi të
qelizave tona. Ata rrezatojnë në mënyrë të përhershme.
Shumë elementë janë të domosdoshëm për aktivitetin
e qelizave, por jo izotopet radioaktivë që i shoqërojnë
Ekspozimi i organizmit nga rrezatimi i brendshëm shkon
nga 0. 25mSv/vit ne 0, 5mSv /vit, pra, nga 25% deri në
50% të normës së lejuar për cdo vit.
***
Trajtime teorike
Qëllimi i materialit është të shohim: Cilët janë elementët
kimikë që dominojnë në sasinë e radioaktivitetit të
brendshëm në organizmat tanë?
Cili do të jetë efekti biologjik i këtyre rrezatimeve?
Cilat do të jenë vlerat e llogaritura për rrezatime të
veçanta?
Aktiviteti fiziologjik i qelizave të organizmit të njeriut
sigurohet nga një ekuilibër i qëndrueshëm i elektroliteve
kationeve dhe anioneve. Depresioni osmotik, që siguron
lëvizjen e kontrolluar të lëngjeve, bëhet i mundur
nga ekuilibri midis kationeve dhe anioneve. Elementi
dominues, që siguron prezencën deri në masën 98%
të kationeve në qelizë është kaliumi. Vetëm 2% e tij
gjendet jashtë qelizave. Çdo prishje e këtij raporti do të
ishte fatale. 2* Zemra muskujt dhe veshka funksionojnë
normalisht nga një bilanc rigoroz, midis kaliumit ditor,
që hyn dhe atij që del. Rregullimi i Ph të gjakut bëhet i
mundur nga prania e joneve pozitiv dhe negativ.
Prania e grupi OH dhe Cl siguron përcjellësit negativë në
gjak. Kaliumi, Kalciumi, Karboni, Magnezi, etj., në gjendje
jonike, shoqërohen me izotopet: 40K, 41Ca. 28Mg, 14C,
etj. Mekanizmin e rregullimit të brendshëm organizmi e
ushtron edhe për izotopin radioaktiv 14C. 14C dhe 40K
janë kryesisht beta aktiv dhe dominojnë radioaktivitetin
në organizmat tanë. Fluksi i hyrjes në organizëm, si fluks
radioaktiv i përditshëm, nëpërmjet ushqimeve, shkon deri
në 100Bq për çdo njërin nga izotopet e lartpërmendur

Abstract
Radiation are the main reasons which cause many
incurable diseases in humans. The total effective dose
for the population in normal conditions should be found
within the interval (1-2) mSv / year. Radioactive studied
for the effect on the body. We find ourselves constantly
under the action of radioactive materials, with different
activity. Custom rays, their energies, periodicitetet of
gjysëmzbërthimit radioactive materials, the duration
of action in organisms, our entry into the human body
and animals through food, beverages and breathing,
speed exits from the body, are some of the programs
of study, continue to be made to ensure radiombrojtjen
daily. This study aims to sensitize the community on the
risks and opportunities of protection from radioactive
radiation. There are attentive in our everyday lives
against radioactive risks. Daily doses of us not create any
sensitivity than to react. We are in permanent contact
on the outside, but also inside our bodies radioactive
Isotope, entering the body, find the way up inside our
cells. They radiate permanently. Many elements are
essential for cell activity, but no radioactive isotopes
accompanying radiation exposure from internal body
goes from 0. 25mSv / year in 0, 5mSv / year, ie from 25%
to 50% rate allowed per year.
Keywords: internal radioactivity, potassium, Isotope,
effective doses, the radiation energy, Beta, Gamma
Abstrakt Rrezatimet radioaktive janë ndër shkaqet
kryesore, që shkaktojnë shume nga sëmundjet e
pashërueshme tek njeriu. Doza efektive totale në
kondita normale për popullsinë duhet të gjenden brenda
intervalit (1-2) mSv/vit. Rrezatimet radioaktive studiohen
për nga efekti në organizëm. Ne, gjendemi vazhdimisht
nën veprimin e lëndëve radioaktive, me aktivitet të
ndryshëm. Tipi i rrezeve, energjitë e tyre, periodicitetet
e gjysëmzbërthimit të lëndëve radioaktive, kohëzgjatja
e veprimit në organizmat tanë, hyrja në organizmin e
njeriut dhe të kafshëve nëpërmjet ushqimit, pijeve dhe
frymëmarrjeve, shpejtësia e daljeve nga organizmi,
janë disa nga drejtimet e studimeve, që vazhdojnë të
bëhen për të siguruar radiombrojtjen e përditshme.
Ky studim ka për qëllim të ndërgjegjësojë komunitetin
mbi rrezikun dhe mundësitë e mbrojtjes nga rrezatimet
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1* Vec izotopeve radioaktivë të lehtë, që s’bëjnë pjesë
në famijet radioaktive natyrale në organizëm, hyjnë
dhe izotop të rëndë të familjeve, si: 210Pb, 238U, 234Th,
etj. Prezenca e210Pb, 238U, 234Th në organizëm nuk
i nënshtrohen ndonjë mekanizmi rregullimi, kështu
që sasia e tyre do të ketë karakter stokastik dhe do
jetë e ndryshme për individë e kohë të ndryshme. 11
% e rrezatimit të 40K është rrezatim gama dhe mund
të dedektohet jashtë organizmit. Atomet radioaktivë
zbërthehen në mënyrë stokastike ose të rastit. Në rastet,
kur numri i atomeve në studim është i rendit të numrit
të Avogadros, padyshim, që koha e gjysmëzbërthimit
është një madhësi konstante dhe mund të shfrytëzohet
në formulën tonë. Ligji i zbërthimit radioaktiv, sipas (1),
na jep numrin e atomeve radioaktivë të mbetur në cdo
moment:

minimale e kuantit mjafton të jetë më e madhe ose e
barabartë me 1. 02Mev dhe lindja e çiftit bëhet e mundur,
pra, për kuantet e 40K kjo konditë është e mundshme. 4*
Llogaritje
Sasia totale e potasiumit (kaliumit radioaktiv) e shprehur
në mmol në trup llogaritet me formulat empirik. 6*
A. Për trupin e një mashkulli:
=(98, 3 - 0, 1594 × mosha+ 0, 1431 × pesha - 0,
1848×gjatesia)×

se gjysmëzbërthimit

=(94, 39 - 0, 1735×mosha+ 0, 1169 × pesha - 0,
1567×gjatesia) ×

e

Formula (2) do të përdoret më poshtë në llogaritjen e
dozave specifike për trupin e njeriut. Dozat radioaktive
në trup shkojnë nga 8 000 në 12 000 Bq nga te cilat 50006000 Bq shkaktohen nga 40K. 3* (numri i zbërthimeve
në sec. ) Kjo është një dozë, e cila konsiderohet e
paevitueshme.
88, 8 % e zbërthimit është zbërthim β– duke dhënë
kalcium sipas reaksionit:
+

		

(3)

(6)

Radioaktiviteti i 40K ne trupin e nje burri

Energjia e rrezatimit β– në këtë zbërthim është e nivelit1,
311 MeV. Kjo energji është e absorbuar nga qelizat e
afërta të trupit dhe ky rrezatim bën pjesë totalisht në
rrezatimin e brendshëm.
11, 2 % e zbërthimit të kaliumit shndërrohet duke çliruar
rrezatim gama me energji 1, 505 MeV dhe reaksioni i
zbërthimit është:
+γ +

x 0. 01167%

Raporti
0. 01167% (8) është raporti natyral, i
cili ruhet dhe në organizmin e njeriut. - masa e trupit të
njeriut, pa masën dhjamore - në llogaritje është pranuar
vlera 80% e masës totale. -pesha trupore e shprehur në
kg. -mosha e individit shprehur në vite. -gjatësia e trupit
shprehur në cm. Koeficientet janë nxjerrë nëpërmjet
korelacioneve statistikore. 5* Përqindja 0. 01167% e
përdorur në (5) e (6) më sipër është një shtesë që i bëj
formulave që rekomandohen. Duke shumëzuar me 0.
01167% formulën për llogaritjet e sasive të kaliumit në
trupin e një burri e të një gruaje, gjejmë direkt sasinë e
40K për të cilin jemi të interesuar në këtë studim.

			(2)

+

(5)

B. Për trupin e një gruaje:

				(1)
Duke ju referuar kohës
transformojmë formulën:

x 0. 01167%

Le të zgjedhim për llogaritje trupin e një burri me të
dhënat: -mosha 50 vjec, pesha 80kg, gjatësisë trupore
180cm. Llogaritjet sipas (5) për to të japin vlerën (0. 0.
07) mmol, masa në gr (0. 02
0. 003)gr. Këto madhësi
japin sasitë e gjendura në trupin në studim. Numri i
Avogadros është një madhësi konstante dhe jep numrin e
atomeve në një gramatom (ose një mol) për cdo element
në kondita normale
NA = 6, 022 141 29(27) ×1023 mol−1. Në rastin tonë
llogaritjet për numrin e atomeve të japin vleren:
N 6, 022 141 29(27)×1023 mol−1x 0. 51mmol = 3. 08 ×
1020 atome te 40K (9) Këta janë atome radioaktive, të
cilët në mënyrë stokastike çlirojnë grimca β–(beta) dhe γ
(gamma). Për përcaktimin e dozës së radioaktivitetit nga
formula (2) nxjerrim λ të cilën e shumëzojmë me numrin
e atomeve radioaktiv 40K të përqëndruar në trup Doza do

(4)

Energji e konsiderueshme brenda organizmit, e cila
shfrytëzohet për stimulimin e proceseve fiziologjike të
qelizave. Sa shkatërruese është kjo energji për qelizat
e shëndosha në funksion normal kjo shtron pikëpyetje.
Një gjë është e sigurt që cifti electron- positron është i
mundshëm të lind nga këto gama kuante me energji
1. 505 Mev. Ky rrezatim gjenerohet në brendësi të
trupit dhe rrezatohet jashtë duke e shndërruar trupin
burim rrezatimi. Niveli energjitik i fotoneve gama është
i mjaftueshëm për lindjen e çiftit electron- positron në
brendësi të trupit të njeriut, nëse krijohen konditat e
këtij shndërrimi në afërsi të bërthamës së 40K. Energjia

te jepet ne Bq D

Nλ

N

Duke zëvendësuar vlerat ln2
64

(10)
0. 693

1, 248×109
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vjet (kohë të cilën e kthejmë në sec. ) do të kemi:
D 3.
07×1023/1000×ln2/(1,
25×24×60×60)=0. 329×104Bq0. 787xBq

ë shoqëron grimcat në trupin e gruas, do të jetë:

248×109×365,

( 6. 8 x103 x1, 311) MeV 8. 91x103MeV (14) Numri i
kuanteve gama të çliruar, sipas rrugës (4), do të jetë 0.

Doza varion nga sasia e lëndës së përqendruar, nga
perioda e gjysmëzbërthimit. Vlera e gjetur jep zbërthimet
në çdo sec. Duke marrë në konsideratë të dy rrugët e
mundshme të shndërrimit radioaktiv llogaritim numrin
e grimcave të të dy llojeve, si dhe energjitë totale të
çliruara. Së fundi, pavarësisht llojit të grimcave, sasia
totale e energjisë ngelet energji, të cilën e marrin qelizat
e trupit, ku është përqendruar 40K në cdo sec. Shndërrimi

86 x 103 dhe energjia shoqëruese

505 MeV 1. 29 x103 Mev = 0. 129 x 104. Energjia totale
e çliruar në trupin e gruas, sipas të dy rrugëve, do të jetë:
(8. 91 x 103 + 1. 29 x103 ) Mev 1. 02x104Mev Nga
krahasimi i rezultateve të energjive totale të çliruara për
të dy trupat gjejmë:
ΔW = =1. 092 x 104 Mev - 1. 02x104Mev = 0. 07x104Mev
= 7x102Mev (17)
Në trupin e një burri çlirohet më shumë energji nga
grimcat radioaktive të shkaktuara nga izotopi i 40K,
krahasuar me energjinë e çliruar nga trupi i gruas për
të njëjtat kondita. Diferenca ekziston në mënyrë të
vazhdueshme dhe pse e vogël.

i 40K ne
është rruga më probable. Shanset për këtë
shndërrim janë në vlerën 88. 8%. Kështu për çdo sec. në
trupin e zgjedhur do të kemi një përqendrim të atomeve
të rinj në vlerën 0. 699 xatome. Ky shndërrim shoqërohet
me çlirimin e 0. 699x elektroneve β–. Energjia për çdo
elektron të çliruar është 1. 311MeV dhe energjia totale,
sipas kësaj rruge, do të jetë:
x 1. 311MeV

(11)

0. 726 x

Përfundime

Mev

Kaliumi është elementi kryesor kimik, që siguron
ngarkesën pozitive në brendësi të qelizës. Rrezatimi
i qelizave prej izotopit të 40K është i pashmangshëm.
Efektet e mutacioneve të qelizave janë minimale për
doza normale rrezatimi. 5* Rrezatimi i brendshëm
është kryesisht beta aktiv. Rrezatimi gama i 40K është
një rrezatim që lehtësisht del nga trupi dhe mund të
dedektohet së jashtmi. Energjia e kuanteve gama është
e mjaftueshme për të krijuar çiftin elektron pozitron në
brendësi të trupit. Përqendrimi i40K ulet me moshën e
individit dhe me gjatësinë e tij, si për meshkujt dhe për
femrat dhe rritet me rritjen e masës trupore. Diferencat
midis sasisë së rrezatimit të brendshëm të trupit të
meshkujve është më e lartë se e femrave për të njëjtit
tregues të moshës, masës trupore dhe gjatësisë së trupit.
Diferenca e shprehur në energji të çliruar për shembujt
e zgjedhur, shkon deri në (7+/-1. 4) x 102Mev Diferenca
duhet te jene te lidhura me mënyrën e te ushqyerit te
burrave si dhe me aktivitetin muskulor te tyre qe është e
ndryshme nga ajo e grave.

Rruga e dytë. Shndërrimi i 40K në bëhet i mundura me
probabilitetin 11. 2%. Shndërrimet janë statistikore si në
rastin (3) dhe (4). Kështu, në të njëjtën kohë në trupin
e të njëjtit person, në çdo sec., krijohen 0. 088 xatome
dhe po kaq gama- kuante, energjia totale e të cilëve do
të jetë:
(12)

0. 088 x

x 1. 505 Mev

0. 105 x

Mev

Totali i energjisë së çliruar në organizëm për çdo sec. nga
rrezatimit β– dhe γ prej të dy rrugëve të zbërthimit do të
jetë:
Mev 0. 831x

0. 86 x103 X 1,

Mev (13)

Radioaktivitetit i 40K në trupin e një gruaje Le të llogaritim
dozën e radioaktivitetit të shkaktuar në trupin e një
gruaje. Për krahasim zgjedhim të njëjtat parametra trupor,
si rasti i trupit të burrit, pra, e njëjta gjatësi trupore, e
njëjta peshë dhe e njëjta moshë. Së pari, llogaritim sasinë
e 40K të përqendruar në trupin e gruas, duke aplikuar
formulën (6). Llogaritjet japin vlerën 049937 mmol, që
do të thotë 3 x atome radioaktiv 40K të përqëndruar në
trupin e gruas së zgjedhur. Aktiviteti radioaktiv do të

Rekomandime
Dozat radioaktive të brendshme janë të konsiderueshme
dhe ato shtojnë dozat efektive vjetore, prandaj duhet
të bëhet kujdes vazhdimisht. Nëpërmjet ekuilibrit e
të ushqyerit me ushqime, që sigurojnë sasi natyrale të
kaliumit. Higjiena e lartë dhe aktiviteti sportiv, shton
masën muskulore dhe ekuilibron dinamikën e kaliumit
në qelizat e zemrës, muskujve dhe veshkave. Indet me
muskuj aktivë kanë një metabolizëm të lartë të kaliumit,
prandaj duhet të jenë me densitet sa më të lartë.
Ushqimet e importit duhet të kontrollohen për raportin

gjendet duke aplikuar formulës (10). D = 0. 77 x 104Bq
7. 7 x 103Bq Këto janë zbërthimet e 40K dhe përfaqësojnë
aktivitetin total. Të dy rrugët e mundshme të zbërthimit
do të japin vlerat: Numri i grimcave β– të çliruara, sipas
rrugës (3), do të jetë 6. 81 x 103dhe sasia e energjisë, q,

. Ky raport s’duhet të kalojë vlerën 0. 012%. Nje
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mundësi studimi në lidhje me shfaqen e sëmundjeve
kancerogjene të lidhura me tejkalimin e këtij raporti
mund të shfrytëzohet nga mjekët dhe fizikanët mjekësor.
Referime bibliografike
1* (sipas Buletinit te lidhjes SFEN n 128)
2* D. Gevert Biological effects of backound Mutegenicity
of
3* (www. uvmt. org/Formation/16/Poly8. htm)
4* Nesmejanov A N Radiokimia
5* Karim Diba Bady potassium content 40K
6*Harvard NaturalnSciences Lecture Demostrations
Oxford St Cambridge MA 02138 Sciece Center B-08A
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Oportunitetet ekonomike të konkurrencës për rritjen
e eficencës në produktin e qumështit

Prof. as. dr. Dudi Suli
Akademia e Studimeve të Aplikuara “Reald”, Vlorë -Shqipëri

Abstract

te qumështit. Për të dhënë idenë e preferencës për
produktin e qumështit, analizohet i gjithë sistemi
i marketingut i këtij produkti, ku spikat ideja se po
bëhen përpjekje për ta bërë sa më eﬁcent këtë sistem.
Si model në studimet për qumështin është përdorur
paradigma kushtet bazë të ‘tregut-strukturë—conduct —
performancë. Studimi në periudhën ﬁllestare arriti të japë
një pamje të plotë të konkurrencës, që, përmbledhtas, ka
të bëjë me parametrat bazë të tregut, siç janë: kërkesa
dhe oferta për këtë produkt, që në mënyrë skematike për
të dy periudhat mund t’i paraqesim me anën e kushteve
bazë të tregut. Në periudhën aktuale, qëllimi i analizës
së tregut dhe konkurrencës në sektorin e bulmetit, është
standardizimi i tregut të qumështit.

This reference is based on studies and statistics on
milk products. Set a clear vision for the request, offer
marketing channels and other problems related to
the competition in the milk market. Description based
on the market conditions through the supply and
demand elements of their components has given us
the opportunity to judge that the milk products operate
in a competitive market. Strategies to attract and sell
the milk offered by intermediate markets are a new
treatment for this problem and are a basic element of
competitive analysis. The competitive analyses are built
on the highest level when we can get acquainted with
margins and benefits under the milk marketing channels.
To give the idea of the milk product preferences is
analyzed the whole systemof marketing of this product,
which highlighted the idea that efforts are being made
to make this system more efficient. As the model used
in this study is based on market conditions marketinduct-performing. During the initial study provided to
give a full picture of competitors thatdeals with basic
market parameters that are: demand and supply for this
product, so that the schematic for the two periods can
be presented through the basic conditions market. The
Purpose of market analysis and competition in the dairy
sector is the standardization of milk market.

Hyrje
Për zhvillimin e sektorit të bulmetit i është dhënë prioritet
në rritje përmirësimit te skemës ekzistuese të tregtimit
të qumështit dhe zëvendësimit te saj me atë të tregtimit
në linjë vertikale-nga prodhuesi tek konsumatori.
Politikat mbështetëse nga vetë bizneset blegtorale e nga
qeveria dhe përmirësimet strukturore të prodhimit e
të tregtimit të bulmetit, kanë qenë gjenerator të rritjes
dhe të organizimit të konkurrencës në këtë sektor jetik
për vendin tonë, ku gjysma e prodhimeve bujqësore të
vendit vijnë nga sektori blegtoral. Ngritja e sistemit të
marketingut ka nxitur fermerët lokal në rritjen e ofertës
së qumështit për qytetin e Tiranës, duke u siguruar kështu
konsumatorëve produktin e qumështit e nën produktet e
tij si një kërkesë vazhdimisht në rritje. Ndërhyrjet publike
në kanalet e marketingut të qumështit në tre periudhat
krahasuese: 1998-2009-2012, kanë bërë që të zhvillohet
në mënyrë të vazhdueshme sektori i bulmetit në Shqipëri.
Krahasimi i periudhave është bërë duke përdorur studime
krahasuese të këtyre periudhave dhe statistika vendore,
si ato nga INSTAT, Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit,
Shoqata e Prodhuesve dhe Përdoruesve të Qumështit,
etj. Studimi”Organizimi i konkurrencës në sektorin e
bulmetit, kryesisht në Tiranë”, kishte si objektiv kryesor
të bënte të njohur se si funksiononte tregu i qumështit
në qytetin e Tiranës, duke i analizuar parametrat bazë të
tregut, strategjitë e zhvillimit, çmimet, kostot, marxhinat
e prodhimit dhe të kostove, etj. Ky ka qenë dhe hapi i
parë i domosdoshëm për njohjen dhe aplikimin e termit

Abstrakt
Ky referim mbështetet në studime dhe statistika për
produktin e qumështit dhe veçanërisht në studimin e
realizuar në UBT: “Organizimi i konkurrencës në produktin
e qumështit”. Krijohet një vizion i qartë për kërkesën,
ofertën, kanalet e marketingut dhe probleme të tjera që
kanë të bëjnë me konkurrencën në tregun e qumështit.
Përshkrimi i kushteve bazë të tregut nëpërmjet kërkesës
ofertës dhe elementëve të tyre përbërës, na ka dhënë
mundësinë për të gjykuar se produkti i qumështit operon
në një treg konkurrues. Strategjitë për të tërhequr dhe
shitur qumështin e ofruar nga tregjet e ndërmjetme, janë
një trajtim i ri për këtë problem dhe është një element
bazë i analizës së konkurrencës. Analiza e konkurrencës
ngrihet në një shkallë më të lartë, kur ne njihemi me
marxhinat dhe përfitimet sipas kanaleve të marketingut
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ekonomik të kOI‘l1(LlI1’81’1CëS në këtë sektor. Pas
ndryshimeve social-ekonomike, që ndodhën në Shqipëri
dhe me krijimin e tregut të lirë, ishte e nevojshme të
njihej dhe të analizohej konkurrenca në sensin ekonomik,
që do të thotë të njihet numri, lloji, vendi, funksionimi i
sjelljes së ﬁrmave që mbledhin, përpunojnë shpërndajnë
këtë produkt. Të gjitha këto veprime kalojnë nëpërmjet
shitësve me shumicë e pakicë. Në periudhën aktuale,
qëllimi i analizës së tregut dhe konkurrencës në sektorin
e bulmetit, është standardizimi i tregut të qumështit.
Studimi në periudhën fillestare arriti të japë një pamje
të plotë të konkurrencës, që përmbledhtas ka të bëjë me
parametrat bazë të tregut, siç janë: kërkesa dhe për këtë
produkt, që në mënyrë skematike për të dy periudhat
mund t’i paraqesim me anën e kushteve bazë të tregut.
Oferta, që përfaqëson prodhuesit dhe shitësit, përfshin
këta element: numri i prodhuesve, infrastruktura,
teknologjia e përdorur, produktet alternative, inputet
e përshtatshme, Lloji i fermave, fasilitetet e fermës,
etj. Kërkesa që përfaqëson konsumatorët apo blerësit
përfshin këta element: numri i konsumatorëve, mënyra e
jetesës, popullsia, të ardhurat e konsumatorëve, çmimet e
mallrave të lidhura me qumështin ose që e zëvendësojnë
atë, çmimet e rnallrave konkurruese, arsimi, segmentet
e tregut, etj. Në periudhën aktuale, qëllimi i analizës së
tregut dhe konkurrencës në sektorin e bulmetit është
standardizimi i tregut të qumështit. Në të dy periudhat
krahasuese u përdoren instrumente ekonomike si
elasticiteti i çmimit të kërkesës dhe ofertës, kërkesa,
oferta, analiza e regresionit me qëllim përcaktimin e
rolit në kërkesë/ofertë të disa faktorëve bazë për to.
Përdorimi i statistikave krahasuese të dy periudhave,
bëri të rnundur të analizojmë ecurinë e konkurrencës
dhe të japim sugjerime për nxitjen në perspektivë të
konkurrencës.

të drejtpërdrejtë në aktivitetin ekonomik. Shkalla e ulët
e konkurrueshmërisë në treg në produktet bujqësore
shqiptare, për shkak të cilësisë së ulët dhe kostove
relativisht të larta të prodhimit, e vështirëson mundësinë
e zhvillimit te konkurrencës në rajon dhe më gjerë. Të
detyruar t’i referohemi konkurrencës së brendshme,
do të përqendrohemitek produkti i qumështit, ku do
të shikojmë se si ka ecur konkurrenca për këtë produkt
në dy periudhat krahasuese e premtuese të kalimit nga
tregtimi në natyrë të hapur me ambalazhe të rastit,
në atë të tregtimit të organizuar në markete, ku shitet
qumësht i ambalazhuar e i pasterizuar sipas standardeve.
Analiza i përket një periudhe 15 vjeçare. Një mbështetje
dhe nxitje për rritjen e qëndrueshme në këtë sektor është
procesi për të përgatitur kapacitetet për implementimin
e strategjive të zhvillimit rural. Për ta mbështetur dhe
fuqizuar këtë sektor, Shqipëria është aktualisht në
procesin e përgatitjes për instrumentet EU, nëpërmjet
”Pre accesing Assistance on Rural Development. ”
(IPARD) —it. Për të analizuar historikun e suksesit apo
më saktë ecurinë e sektorit të prodhimit të qumështit,
mbetet t’i drejtohemi traditës, historikut të zhvillimit
të pozitës tonë gjeograﬁke dhe nevojës që shqiptarët
kanë pasur gjatë gjithë kohërave për t’u ushqyer në
kushtet e ekzistencës së ekonomive familjare të vogla,
me pak sipërfaqe toke, e cila vetëmbështet familjen me
qumësht e nënproduktet e tij dhe sot është e vendosur
në një pozicion jo pak komod në tregun e bulmetit. Sipas
statistikave të Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqirnit,
INSTAT-it dhe Shoqatës së Përdoruesve dhe Përpunuesve
të qumështit, mbajmë në vëmendje disa tregues:Ferma e
madhësisë mesatare ka 1. 2 ha tokë. Numri i fermave të
lopëve për qumësht është 265000 krerë. Numri mesatar
i lopëve është 1. 85/për një ekonomi familjare. Numri i
fermave për qumësht që kanë mbi 5 lopë është 3000 në
të gjithë vendin. 64% e qumështit përdoret në ekonomin
familjare për përdorim familjar dhe 46% shkon për t’u
përpunuar dhe për treg. 85% e qumështit që tregtohet në
Tiranë është i pasterizuar. Duke u bazuar tek informacioni
i kohëve të fundit si më sipër dhe rezultatet e studimit të
kryer ”Organizimi i konkurrencës në sektorin e qumështit
dhe të vezëve në Shqipëri (Tiranë), do të bëjmë të njohur
jo thjeshtë se si funksionon tregu i qumështit, por se si po
përgatiten kapacitetet për implementimin e strategjisë
së zhvillimit rural në këtë sektor jetik për vendin tonë,
nëpërmjetnxitjes së konkurrencës. Kjo konsiston në
numrin, llojin, vendin funksionimin e sjelljen e ﬁrmave
që mbledhin, përpunojnë, shpërndajnë qumësht dhe
nënproduktet e tij që i përkasin shitësve me shumicë e
pakicë.

Metodologjia
Metodika e materialit është ajo e analizës së korrelacionit
që ekziston ndërrnjet kërkesë -ofertës dhe faktorëve
të tjerë që i përcaktojnë ato. Si model në këtë studim
është përdorur paradigrna, kushtet bazë të tregut:
strukturë—conduct —performancë. Modeli i përdorur
të lejon të realizosh parashikimin e tregut të qumështit
për të ardhmen. Përdorimi i statistikave krahasuese për
të dy periudhat, bëri të mundur të analizojmë ecurinë
e konkurrencës dhe të japim sugjerime për nxitjen në
perspektivë të saj.

Konkurrenca si nxitës i rëndësishëm i eficencës
ekonomike

Parametrat bazë të tregut
Parametrat bazë të tregut siç janë kërkesa dhe oferta,
japin një këndvështrim determinues të konkurrencës. Në
mënyrë skematike mund ta paraqesim, si më poshtë, të
përfshirë në kushtet bazë të tregut.

Konkurrenca është një potencial ekonomik për rritjen e
eficensës në sektorin përkatës, sepse krijon oportunitete
për përdorimin më të mirë të burimeve njerëzore, materiale
e financiare dhe njëkohësisht të nxit krijimin e burimeve
të reja. Megjithatë, realiteti ekonomik shqiptar pas vitit
1995, që shënon edhe daljen e ligjit mbi konkurrencën,
e ka ndjerë pak ndikimin e politikës së konkurrencës.
Synimet e këtij ligji për të përcaktuar rregullat e veprimit
dhe të lojës në treg, realisht kanë ndikim jo të rreptë e jo
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ose 61% e furnizimit ditor. Në njohjen e shpejtë që i
bëmë tregut, pamë që pjesa më e madhe e qumështit
që futet çdo ditë në Tiranë, realizohet nëpërmjet kanalit
të thjeshtë: prodhues-konsumator. Ai që më shumë
përﬁton në këto transaksione është prodhuesi, i cili
duke shitur direkt qumëshlin e tij, përvetëson gjithë të
ardhurën, në formën e marxhinës. Kjo formë tregtimi
ka qenë një mënyrë punësimi të një pjese të familjes
së fermerit, pikërisht të atij anëtari që e sillte çdo ditë
qumështin në qytet. Si rezultat i zhvillimit te industrisë
së bulmetit, aktualisht 85 % e qumështit për treg për
qytetin e Tiranës është i pasterizuar. Tipet e tregjeve të
ndërmjetme të gjitha blerjet e qumësht-it të freskët i
realizojnë duke e blerë qumështin nga prodhuesit. Ata
shërbejnë si ndërrnjetës midis konsumatorit dhe shitësit
me pakicë. Prodhuesit, përpunuesit, grumbulluesit e
qumështit u intervistuan në vendin, ku ata realizojnë
tregtimin e qumështit si shitës me shumicë dhe pakicë.
Qumështi transportohet nga pikat e grumbullimit në
Lushnjë, Kavajë, Durrës, nga grumbulluesit me furgona
ose nga grumbulluesit e firmave Ajka, Extra milk dhe
Mireli. Mbas përpunimit në pikat e përpunimit të këtyre
firmave të qumështit transportohet drejt qytetit në
dyqanet e shitjes me shumicë dhe pakicë. Në përgjithësi
për transportimin e qumësht-it nga rrethet për në Tiranë
nuk ka ndonjë problem, prandaj ai kryhet normalisht çdo
ditë dhe kjo bën që furnizimi i qytetit të jetë ritmik dhe
në periudhat më të vështira siç është ajo e dimrit.

Si model në studimin tone, kemi përdorur paradigmën:
[kushtet bazë - structur- conduct — performance}. Kjo
paradigmë është aplikuar për here të parë në Shqipëri
në studimin e produktit të qumështit. Për të bërë të
njohur Lidhjen midis kushteve bazë dhe paradigrnës së
mësipërme, del e nevojshme të analizohet sjellja e shitësve
me shumicë dhe me pakicë, si një segment i veçantë i
tregut, si ndërlidhës midis prodhuesit dhe konsumatorit.
Fokusi do të jetë më tepër në shitëset me shumicë dhe
pakicë të qytetit të Tiranës, të cilët e ushtrojnë aktivitetin
e tyre po në qytetin e Tiranës. Për analizën e aktivitetit
të shitësve me shumicë dhe me pakicë përfshihen pyetje
rreth llojit të biznesit, vendit nga i cili qumështi merret,
planet për shtrirjen në të ardhmen dhe shumë pyetje
bëhen për çmimin; si përcaktohet ai nga prodhuesit, si
e vendosin çmimin shitësit me shumicë dhe me pakicë,
me çfarë çmimi i blejnë konsumatorët këto produkte, të
cilat janë marxhinat nga njëra shkallë në tjetrën. Për t’u
dhënë përgjigje pyetjeve të shumta në studimin ﬁllestar
mbi konkurrencën, u intervistuan në vendin ku shesin ose
ku i magazinonin këto produkte, shitësit me shumicë dhe
pakicë, ndërsa për periudhën në vazhdim janë përdorur
Statistikat vendore dhe studimet e bëra nga Ministria e
Bujqësisë dhe Ushqimit dhe GTZ. Paraqitje e sjelljes në
treg të shitësve me shumicë dhe pakicë, u bë e mundur
mbas një njohje paraprake dhe më vonë me explorimin
e plotë të tyre. Tregu i Tiranës përfshin 15 tregje të
mëdha me karakteristika, pothuaj të njëjta, ku tregtohen
prodhime bazë jetike, midis tyre dhe qumështi. Ndërsa
për produktin e qumështit nëpërmjet këtij studimi u
identifikua plotësisht linja vertikale nga prodhuesi te
konsumatori. Tregu i Tiranës furnizohet me qumësht
nga një rrjet i tërë tregjesh me shumicë dhe me pakicë.
Në mënyre te veçantë spikaten 4l10je të tregtarëve
me shumicë:Firma ” Mireli”, Synej KavajëFirma ”Ajka”,
TiranëFirma “Extra milk”, TiranëFurgonat që vijnë nga
rrethet Lushnjë, Kavajë, Durrës, F. Krujë ku Mireli, Ajka,
Extra milk, tregtojnë qumësht të pasterizuar, Nëpërmjet
tyre futet në treg 42 ton qumësht në ditë ose 39% e
qumështit të tregtuar në qytetin e Tiranës. Ne observuam
6 kanale nëpër të cilat qarkullon qumështi:Prodhues
— konsumator (shitës me pakicë)Prodhues—shitës
me pakicë —konsumatorProdhues- furgona — shitës
me pakicë — konsumatorProdhues-fabrika~ shitës me
pakicë - konsumatorShitjet direkte nga prodhuesi tek
konsumatori, realizohen nëpërrnjet shitjes që bëjnë
nëpër fermerët individual ose grumbulluesit individual
të qumështit direkt në treg ose sipas rnarrëveshjeve
të thjeshta, qumështin fermerët individual e tregtojnë
direkt ne shtëpitë e qytetarëve tiranas. Me këto tipe
tregtimi, furnizohet Tirana me 40 ton qumësht në ditë

Strategjitë e shitësve me shumicë
Për të tregtuar qumësht në qytetin e Tiranës, sipas
intervistave të bëra dhe opinioneve të tyre, mund të
paraqesim në mënyrë të përmbledhur strategjitë për
të tërhequr dhe shitur qumështin e ofruar nga tregjet
e ndërmjetme që faktikisht janë shitësit me shumicë.
Strategjia për të tërhequr dhe shitur qumështin e ofruar
nga tregjet e ndërmjetme (shitësit me pakicë).

Nëpër bashkitë e rretheve Durrës, Kavajë, Lushnjë, rrethet
që faktikisht furnizojnë qytetin e Tiranës, nuk ekziston
ndonjë evidencë mbi aktivitetin e grumbulluesve dhe
përpunuesve të qumështit që ne, faktikisht po i trajtojnë
si shitës me shumicë të tij. Prezenca e një numri të madh
të tregjeve të vogla të shitjes së qumështit, sugjeron që
tregu për prodhimin e bulmetit në zonat e studiuara,
është konkurrues dhe jo në duart e pak operuesve. Për
më tepër, grumbulluesit e mëdhenj, që për ne luajnë
rolin e shitësve me shumicë, janë duke u rritur dhe
në këtë mënyrë ata po krijojnë kanale alternative të
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marketingut që lejojnë të rritet niveli i konkurrencës.
Tabela 2. përmbledh strategjitë tipike të përdorura nga
tregjet e ndërmjetme për të tërhequr ofertat dhe për të
realizuar shitjet. Tërheqja e ofertave të qumështit është
veçanërisht e rëndësishme gjatë periudhës, kur ka më
shumë qumësht në treg. Konkurrenca në çmim është
përdorur veçanërisht në tregjet e vogla për të tërhequr
qumështin e ofruar veçanërisht gjatë sezonit që ka me
shumë qumësht. Për shitjen e qumështit kontratat
me dyqanet, hotelet, restorantet është një strategji
e përgjithshme për të gjithë tregjet e ndërmjetme.
Çmimet konkurruese përdoren nga fermerët gjatë
kohës së begatshme të prodhimit të qumështit.
Fermerët individual ofrojnë qumështin nëpër shtëpi
tek konsumatorët individual duke ardhur çdo ditë me
makina të rastit në Tiranë. Kjo bën që ata të marrin ’cash’
në dorë lekët nga shitja e qumështit. Në këtë mënyrë,
ata plotësojnë nevojat e tyre të përditshme për këtë
nëpërmjet shitjes së qumështit. Kjo bën që qumësht në
familjen e fermerit të zërë një vend qendror jo vetëm si
produkt i konsumit të përditshëm, por edhe si burim që i
siguron një pjesë të mirë të të ardhurave të saj. Problemi
i cilësisë së qumështit, megjithëse nuk është objekt i
plotë i referimit tonë për vetë natyrën delikate të këtij
produkti, në pyetësor ne vendosëm pyetje të tilla, të cilat
përshkruajnë se çfarë bëhet me qumështin jashtë cilësie,
me çmimin e tij, me sasitë e shitura në ditët në vazhdim,
etj. Për qumështin që prishet ose nuk shitet, si prodhuesit
e mëdhenj dhe firmat individuale, me rnarrëveshje kanë
zgjidhur që qumështi që prishet ose nuk shitet të kthehet
përsëri në fabrikë, ku si na thanë në firmën Extra milk
hidhet, nuk përdoret.

Pra, ata prodhues që e shesin direkt qumështin marrin
çmime dhe përfitime më të larta, ndërsa ata që e shesin
qumështin grumbulluesve kanë përfitime më të vogla.
Midis çmimeve me të cilat prodhuesit e shesin qumështin
dhe çmimeve me të cilat shitësit e shesin qumështin
konsumatorëve, ekziston një diferencë 9 lekë/kg, ndërsa
në periudhat krahasuese çmimi ka ndryshime të dukshme.
Çmimi i qumështit të ofruar varion sipas % së yndyrës
në të. Në përgjithësi ky çmim shpallet në televizion nga
drejtoria e statistikës dhe të gjithë prodhuesit marrin
të njëjtin gradë yndyre. Çmimi ndryshon edhe sipas
sezoneve, midis atij më të begatshmit edhe sezonit të
verës. Në të kundërt çmimet e marra nga grumbulluesit e
dytë ose shitësit e tregjeve të vogla në tregjet e rajoneve
lëviz në 15 lekë /kg. Tabela tregon, gjithashtu, çmimin
mesatar të paguar nga konsumatorët sipas çdo burimi.
Në një tabelë tjetër do të japim kostot e marketingut
dhe marxhinat në çdo shkallë të tij. Nga analiza e kostove
dhe e çmimeve del që ata e shesin direkt qumështin tek
konsumatorët janë më eﬁcent, duke fituar kështu rreth
70% të vlerës me të cilën konsumatorët e blejnë atë.

Kostot e marketingut të qumështit dhe marxhinat
nga tregjet e ndërmjetme
Zërat sipas Mirel, i Ajka, Extra, Fermerët, Furgonat,
Fermerët Individual:

Globalizimi dhe implikimet e tij për bujqësinë dhe
sektorin ushqimor
Çmimet dhe kostot e ofruara prodhuesve dhe
konsumatorëve të qumështit në kanalet e marketingut të
tij, u përdorën si tregues i sjelljeve relative të: shitësveprodhuesve-konsumatorëve. Tabela më poshtë tregon që
çmimi më i lartë u mor nga prodhuesit, të cilët e shesin
qumështin e tyre direkt në treg, ndërsa çmimin më të
ulët e marrin prodhuesit, të cilët ua shesin qumështin
direkt grumbulluesve të ndërmjetëm, si ata me furgona,
të extra, mireli, ajka.

Analiza e shitësve me shumicë dhe me pakicë të
qumështit, u pasurua jo vetëm me analizë të çmimeve
respektive, marxhina, por edhe me hartat përkatëse për
çdo zonë dhe për çdo dyqan të survejuar. Konkluzioni
i dukshëm, i cili i përket së ardhmes së afërt, është
që përpunuesit e qumështit me kapacitetet e tyre të
instaluara do të bëjnë të mundur formimin e linjës
vertikale nga prodhuesi tek konsumatori direkt,
shkruanin në studimin për konkurrencën. Sot, në kushtet
kur 85% e qumështit që shitet në qytetin e Tiranës është
i ambalazhuar e i pasterizuar, sipas standardeve dhe
shkon direkt tek konsumatori nëpërmjet supermarketeve
përkatëse të firmave prodhuese dhe kudo në treg.

Analiza e kërkesës për qumësht
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“Duke veçuar të ardhurat, që në përgjithësi përbëjnë
faktorin më përcaktues në konsumin familjar për
ushqimin, karakteristika të tjera, si: madhësia, përbërja,
shkalla e arsimit dhe mosha e kryefamiljarit apo e gruas së
tij, janë, gjithashtu, faktor të rëndësishëm që shpjegojnë
variacionet e konsumit ushqimor në familje,, (De Vega
and Fisher, 1983, f21; Land and Berry 1985). Këta faktorë
janë intervistuar dhe mbi bazën e rezultateve të tyre u
analizua tregu në studimin ﬁllestar për konkurrencën në
produktin e qumështit. Për të parë se si ka evoluar kërkesa
për qumësht është e nevojshme të krahasojmë midis
3 periudhave ndikimin e disa faktorëve që përcaktojnë
kërkesën, e cila përfaqëson sjelljen e konsumatorit në
treg. Konsumatorët sipas të ardhurave ndahen në tre
grupe:Konsumator me të ardhura të ulëtaKonsumator
me të ardhura të mesme
Konsumator me të ardhura të lartaPavarësisht nga të
ardhurat, konsumatorët në studimin fillestar preferonin
ta zienin qumështin edhe pse 35% e të intervistuarve
ishin me shkollë të lartë. Kjo kishte të bënte, jo vetëm
me traditën shqiptare që duam ta ziejmë qumështin,
por edhe me reklamën e pakët për avantazhet absolute
të qumështit të pasterizuar. Sipas statistikave të
Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit, 85% e qumështit
që tregtohet në Tiranë është i pasterizuar. Nëse do të
paraqesim format e kurbave të kërkesës për qumësht
për qytetin e Tiranës, ato janë kurba tipike të kërkesës
në kushtet kur shitësit janë çmim—marrës nga tregu.
Ndërsa, po të shohim marrëdhëniet e të ardhurave me
sasinë e qumështit të konsumuar, ato kanë formën e
kurbave të sheshta, që shpesh përfundojnë në formën e
kurbave të Engelit. Nuk ka ndonjë barrierë natyrore për
të grumbulluar dhe përpunuar qumështin në qytetin e
Tiranës, prandaj ashtu siç ishte parashikuar në studimin
“Konkurrenca në produktin e qumështit”, e ardhmja
i takon industrisë së përpunimit të qumështit, gjë e
cila ka bërë që popullsia e këtij rajoni të pijë qumësht
higjenikisht të sigurt dhe është rritur konsumi për frymë
i këtij artikulli kaq të rëndësishëm, nga 169 kg / frymë /
vit në 189 kg / frymë/ vit. Zonat me të ardhura të mëdha
konsumojnë 2-3 herë më shumë qumësht se zonat me të
ardhura të ulëta. Rritja e shpejtë e popullsisë të qytetit të
Tiranës, si rezultat i vendosjes së popullsisë nga rrethet
drejt kryeqytetit, ka çuar në një rritje të kërkesës, pothuaj
me të njëjtat ritme me të cilat është rritur popullsia.
Mjaft me studime për kërkesën e qumështit në vendet në
zhvillim, që kanë përdorur dy forma funksionale lineare
dhe semilogaritmike “FAO 1971”, “aurl982B1meu and
Akmal 199”. Në studimin “Organizimi i konkurrencës në
prodhimin e qumështit” u përdorën pikërisht dy forma
funksionale si më sipër, për të shpjeguar dhe vlerësuar
marrëdhëniet midis konsumit të të gjithë qumështit
(kërkesës) dhe të gjithë variablave që e përcaktojnë
atë. Pasi u shtrua problemi i kërkesës për qumësht dhe
u gjetën koeficentët e kërkesës, u provua vërtetësia e
modelit të zgjedhur nëpërmjet metodës së katrorëve
më të vegjël. U arrit në përfundimin se faktori të ardhura
është përcaktues për qumështin. Ndikimi i fëmijëve të
vegjël në kërkesën për qumësht, ka rolin e krijuesit të
ekonomive të shkallës brenda familjes, duke bërë që
kurba e kërkesës të vendoset poshtë me rritjen e numrit

të fëmijëve.
Përfundimet
Për rajonin e studiuar kërkesa është optimiste dhe
parashikon një rritje prej 5. 4% ne vit. Një rritje e tillë
në perspektive, bazohet në vlerësimin e elasticitetit të
kërkesës nga të ardhurat rreth vlerës njësi, në rritjen
modeste të të ardhurave që reﬂektohet në të ardhurat
për frymë dhe ne një rritje shumë të shpejte të popullsisë
në zonat urbane. Ritmi i rritjes së kërkesës për qytetin
e Tiranës në krahasim me konsideratat e përgjithshme
është e konsiderueshme. Ne një të ardhme të afërt 1/2
e sasisë së qumështit do te konsumohet aty. Megjithëse,
një sasi e madhe e qumështit prodhohet dhe konsumohet
në fermë, tregu i brendshëm rural duhet të merret në
konsideratë. Rritja e kërkesës përbën një oportunitet për
fermat e vogla prodhuese dhe për prodhuesit industrial
të qumështit për rritjen e prodhimit dhe të shitjeve
të tyre, pa kërkuar ulje çmimi të produktit. Në zonat
me studime është llogaritur dhe vlerësuar, që kosto e
produktit të qumështit të prodhuesit kapin vlerën 23
lekë/ kg dhe tek shitësi me shumicë 35 lekë/ kg, duke
bërë kushte që fitimet e prodhuesve industrial të zbulojnë
dukshëm investimet e tyre për rritjen e bagëtive dhe për
të përballuar shpenzimet e tyre, gjë që në fund të fundit
nxit rritjen e prodhimit të tyre. Rritja vjetore parashikohet
të jetë 5. 4%. Nëse dhe për rajonet e tjera do te kishte
shkallë të tille rritjeje, nuk mund të ishin reﬂektuar
kufizimet në treg. Duke marrë parasysh rritjen e numrit të
lopëve për çdo fermë dhe përmirësimin e vazhdueshëm
të ushqimit të tyre është e qartë se prej ekonomive të
vogla do të mbulohet një rritje vjetore e kërkesës prej 5.
4% për këtë produkt. Komercializimi i produktit kërkon që
nga ana e shtetit të nxitet sistemi vertikal i marketingut
të qumështit. Kjo nënkupton që shteti me projektet që
gjenden në Shqipëri, ta nxisë prodhuesin industrial me
emër të mirë sot në Shqipëri, siç është MIRELI për ta
shitur vetë produktin e qumështit në Tiranë. Problemi
më delikat për marketingun e qumështit në Shqipëri,
mbetet cilësia e tij, e cila mund të marrë një drejtim të
mirë duke mos u ndarë përgjegjësia midis prodhuesit dhe
shitësve të ndryshëm.
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Vargjeve sinonimike në fjalorë të shqipes

Dr. Përparim Fakaj, Msc. Suela Fakaj, Msc. Julian Fakaj

Abstract

botës rreth tij. Sinonimet janë fjalë që kanë kuptim leksikor të njëjtë ose të afërt dhe ndryshojnë në nuancat e
kuptimit, në ngjyrën shprehëse, dhe se i takojnë kësaj
apo asaj shtrese stilistikore të gjuhës. Sinonimi kanë të
gjitha gjuhët. Veçanërisht janë të pasura me sinonime
gjuhët e zhvilluara letrare. Sa më e zhvilluar të jetë një
gjuhë letrare, aq më e begatshme, më e ndërlikuar dhe
më e pasur është me sinonime. Dhe gjuha shqipe është
njëra nga këto gjuhë. Meqenëse i njëjti nocion mund
të shprehet me një, me dy ose me më shumë fjalë, kjo
shumësi fjalësh lidhet në vargje sinonimike në bazë të
bashkësisë kuptimore. P. sh. në bazë të kuptimit të foljeve
sinonime: rraskapitem, këputem, kapitem, dërrmohem,
shuhem, kërdisem, drobitem, shqitem, gjyfqehem etj.
qëndron nocioni “më priten fuqitë, s’kam më fuqi”. Vargu” sinonimik formohet në një fjalor (a nëse numërojmë
serinë e sinonimeve), kur sinonimet vihen njeri pas tjetrit
sipas shkallës së përdorimit ose të pajtimit me normën
gjuhësore të standardit, etj., porse nuk kemi këtu ndonjë
lidhje semantike “varg”, sepse nuk ka as lidhje prejardhjeje (derivacioni), as lidhje nënshtrimi (hiponimike), por
lidhje barazie (ekuivalence) semantiko-funksionale, madje edhe gramatikore e sintagmatike.
Fjalori sinonimik i vitit 2004 jo vetëm është një pasuri
kombëtare, që ka regjistruar rreth 29. 000 vargje sinonimike, por, ai shërben edhe si një burim i jashtëzakonshëm
për të trajtuar probleme e dukuri të ndryshme sidomos
të rrafshit leksikor e semantik. Nga studimi i fjalorëve
dialektorë e krahinorë shohim se në lëndën leksikore të
tyre ka shumë fjalë, të cilat hyjnë në lidhje sinonimike
dhe i zgjerojnë çiftet e vargjet sinonimike të gjuhës shqipe, duke përmirësuar kështu strukturën sinonimike të
saj.
Fjalët kyce: varg sinonimik, sinonimi, pasuri kombëtare,
dukuri gjuhësore, rrafsh leksikor.

Synonyms, like linguistic phenomenon, was born as a result of practical human activity recognition process the
world around him. Synonyms are words that have the
same lexical meaning or close and shades of meaning
vary in color expression, and that they belong to this or
that stylistic language layer. All languages are synonymous. Particularly rich in synonyms are developed literary languages. As developed to be a literary language,
the more rich, more complex and richer it is synonymous. And Albanian language is one of these languages.
Since therefore that the same concept can be expressed
in one, two or more words, this plural relevant words
in verse based on community synonymous meaning. P.
sh. within the meaning of the verb, burn, rip, kapitem,
burn out, fade, kërdisem, drobitem, I remove myself, gjyfqehem etc. is the notion of “power is failing me, I have
more power. “ Verse “synonymous formed in a dictionary (or if you count the series of synonyms), when synonyms are made one after the other to the extent of use
or subscription rate language standard, etc., But here
we have no any connection semantic” string “because
has no relation extraction (derivation), or about submission (hiponimike), but about equality (equivalence) semantiko-functional grammar and syntagmatically even.
Vocabulary synonymous 2004 is not only a national
treasure, which has registered about 29, 000 verses
synonymous, but it also serves as a tremendous resource to tackle the various phenomena especially
lexical and semantic plane. From the study of the regional dialect dictionaries see that their case has many
lexical words, which come into contact synonymous
and synonymous strings couples expand the Albanian
language, thus improving its structure synonymous.
Keywords: range synonymous, synonymous, national
wealth and linguistic phenomenon, lexical plane.

***
Në ditët e sotme, në gjuhësinë shqiptare janë shtuar
shumë studimet për klasa fjalësh, për nënklasa e grupe
të ndryshme leksiko-gramatikore. Një nga këto dukuri

Abstrakt
Sinonimia, si dukuri gjuhësore, ka lindur si pasojë e veprimtarisë praktike të njeriut në procesin e njohjes së
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është dhe dukuria e sinonimisë. Sinonimia, si dukuri
gjuhësore, ka lindur si pasojë e veprimtarisë praktike të
njeriut në procesin e njohjes së botës rreth tij. Sinonimet
janë fjalë që kanë kuptim leksikor të njëjtë ose të afërt
dhe ndryshojnë në nuancat e kuptimit, në ngjyrën shprehëse, dhe se i takojnë kësaj apo asaj shtrese stilistikore
të gjuhës”. 1 Ato shërbejnë për të shprehur me larmi e
saktësi idetë tona, prandaj janë të lidhura me një kuptim. Në rastin kur fjalët sinonime zëvendësojnë plotësisht
njëra-tjetrën (sinonimet absolute), nuk jemi në nivelin e
njëjtë gjuhësor, sepse njëra duhet të jetë fjalë vendase e
tjetra e huaj, siç thotë gjuhëtari Stephen Ullman “sinonimia e plotë ose dy varianteve të së njëjtës gjuhë, nuk
ekziston, por ka sinonimi në nomenklaturën teknike”. 2
Fjalët sinonime zëvëndësojnë njëra-tjetrën në një shumicë kontekstesh, por jo në të gjitha.
Sinonimia ka të bëjë me lidhjet e pakushtëzuara kuptimore dhe është trajtuar, edhe pse akoma jo në mënyrë
shteruese, nga shumë autorë e në punime të llojeve të
ndryshme. Prof. J. Thomai pranon se sinonimet janë fjalë
të ndryshme me kuptim të njëjtë a të afërt, duke pasur
dy-tre a më shumë fjalë që shënojnë të njëjtin send, të
njëjtin tipar, të njëjtin veprim apo të njëjtën dukuri3.
Ndërsa studiuesja kosovare Sh. Islamaj është marrë
mirëfilli me sinonimet në gjuhën shqipe. Në punimin e
plotë “Çështje të sinonimisë në gjuhën shqipe” ajo ndër
të tjera, pohon se “sinonimet janë fjalë me kuptim të
njëjtë apo fjalë të ndryshme për nga përbërja tingullore dhe nga origjina, por të afërta apo të njëjta për nga
kuptimi, të cilat shërbejnë për dallimin e nuancave kuptimore a stilistikore” apo “sinonime konsiderohen fjalët
të cilat kanë një domethënie të njëjtë leksikore dhe dallohen vetëm nga nuancat kuptimore, nga ngjyrat ekspresive dhe nga përkatësia e njërës apo e tjetrës sferë stilistikore, që kanë deri diku një përputhshmëri të plotë a
të pjesshme, kështu që në kontekste të caktuara janë të
zëvendësueshme në mes vete4.
Në mendimin gjuhësor pranohet përgjithësisht sinonimia
si një nga sistemet semantike më me peshë, edhe pse në
rrjedhë të viteve, sidomos në pjesën e parë të shek. XX,
në gjuhësinë amerikane, gjejmë edhe pohime të tilla si
ai i L. Blumfildit, që nuk pranon ekzistencën e sinonimisë
(së vërtetë) leksikore në gjuhë: “Çdo formë gjuhësore, sipas tij, - ka kuptim të përcaktuar dhe specifik. Nëse ato
forma dallojnë në aspektin tingullor, ne duhet të marrim
në konsideratë se edhe kuptimet e tyre dallojnë ndërmjet tyre”5. Ky pohim tashmë merret si i kapërcyer.

Xhon Llajëns (John Lyons), një nga studiuesit më të njohur në fushën e semantikës dhe të semantikës leksikore
në veçanti, është ndalur gjerësisht të dukuria e sinonimisë në gjuhë. Ai përdor termat sinonimi tërësore dhe
sinonimi e mirëfilltë. Ai dallon katër lloje të sinonimisë
tërësore (të mirëfilltë apo jo të mirëfilltë): sinonimi
tërësore dhe sinonimi e mirëfilltë; sinonimi e mirëfilltë,
por jo tërësore; sinonimi jo e mirëfilltë, por tërësore;
sinonimi jo e mirëfilltë dhe jotërësore6. Njihet teoria e
relativizmit gjuhësor që mbron ky autor në fushën e semantikës. Madje, edhe pse pranon sinoniminë si dukuri
ai shprehet se sinonimia paraqet raport kuptimesh, raport i cili varet nga konteksti në shkallë më të lartë se
çdo raport tjetër kuptimesh; pra, përcaktimi në kontekst
është një çështje mundësie7.
W. E Collinson e pranon sinoniminë dhe u kushton rëndësi tipareve dalluese në mes të sinonimeve, pra, anës që
i dallon ato njëra nga tjetra. Kështu, duke paraqitur një
radhë jo të vogël dallimesh8, ai pohon se është kundër
sinonimisë tërësore (sinonimia totalitare):
1. Njëra fjalë është më e përgjithshme sesa tjetra (dua –
dëshiroj, admiroj, adhuroj);
2. Njëra fjalë është më intensive sesa tjetra (frikë-tmerr,
mohoj përhedh);
3. Njëra fjalë është më emotive sesa tjetra (ka ngarkesë
më të madhe emocionale) (largoj – shporr);
4. Njëri term ka një ngarkesë morale, tjetri është neutral
(kursimtare – ekonomike);
5. Njëra fjalë është më profesionale sesa tjetra ( kafkë –
kokë);
6. Njëra fjalë është më librore sesa tjetra (fëmijë - kalama);
7. Njëra fjalë është më bisedore sesa tjetra (bisedë – llafe);
8. Njëra fjalë është më dialektore sesa tjetra (çikë – vajzë,
cucë, gocë);
9. Njëra prej fjalëve i përket të folurit fëmijëror (gjyshe –
loke – nënëmadhe).
Siç vërehet lehtësisht nga këto kritere të paraqitura, autori nuk ka bërë grupime a tipologji kriteresh, por ka bërë
një renditje rastësore; madje nuk është ndalur në kriteret
që janë përcaktuese për të dalluar fjalët sinonime njëra
nga tjetra, sidomos në atë semantik, në semat dalluese.
Megjithatë veç punimeve të ndryshme (monografi, tekste universitare, punime të mirëfillta a brenda tyre)
sinonimia pranohet. Dhe këtë e verifikon edhe ligjërimi
gjuhësor i të gjitha llojeve, por edhe praktika leksikografike. Të gjitha gjuhët kryesore kanë nxjerrë fjalorët e
tyre sinonimikë, madje me botime të herëpashershme,

1 Sh. Islamaj, Roli i sinonimisë në pasurimin e gjuhës, në
“Studime mbi leksikun dhe formimin e fjalëve në gjuhë shqipe”
III, Tiranë, 1989, f. 359
2 Shih më gjerë Sh. Islamaj, Roli i sinonimisë për pasurimin e
gjuhës, në “Studime mbi leksikun dhe formimin e fjalëve në
gjuhën shqipe”, III, Tiranë, 1989, f. 360
3 J. Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2006, f. 153
4 Sh. Islamaj, Çështje të sinonimisë në gjuhën shqipe, Prishtinë,
1985, f. 27
5 V. Memisha, Dukuri semantike gjatë formimit të mbiemrave

prejpjesorë në gjuhën shqipe, Gjirokastër, 1999
6 V. Memisha, Dukuri semantike gjatë formimit të mbiemrave
prejpjesorë në gjuhën shqipe, Gjirokastër, 1999
7 V. Memisha, Dukuri semantike gjatë formimit të mbiemrave
prejpjesorë në gjuhën shqipe, Gjirokastër, 1999
8 Sh. Islamaj, Çështje të sinonimisë në gjuhën shqipe, Prishtinë,
1985, f. 28
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me pasurime të vazhdueshme dhe me kritere nga më të
larmishmet. Në përgjithësi në parashtrimet a në parathëniet e këtyre fjalorëve, jepen edhe parimet mbi të
cilat është hartuar vepra, por, së pari, duke pohuar edhe
vetë konceptin për sinoniminë. Kështu në botimin Universitetit të Oksfordit Synonym dictionary pranohet që të
jepet sinonimia në një fjalor, sepse “edhe pse kuptimi i
dy fjalëve mund të jetë i njëjtë ose afërsisht kështu, ka
tri karakteristika të fjalëve që rrallë kondicionojnë: denduria, përndarja, ngjyrimi. 9
Edhe gjuha shqipe njohu vitet e fundit botimin e dy fjalorëve sinonimikë: Fjalorin sinonimik të gjuhës shqipe
(2002), hartuar nga A. Dhrimo, E. Tupja, E. Ymeri10 dhe
Fjalorin sinonimik i gjuhës shqipe (2004), hartuar nga J.
Thomai, M. Samara, H. Shehu dhe Th. Feka, botim i Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë të Akademisë së
Shkencave të Shqipërisë11, si një nga arritjet më të mëdha të gjuhësisë shqiptare, krahas gramatikës normative e
fjalorit shpjegues normativ.
Fjalori sinonimik i gjuhës shqipe (2004) e rimerr me të
drejtë dukurinë e sinonimisë leksikore, duke sqaruar
edhe një herë edhe konceptin për të, edhe për të treguar se si është punuar në hartimin e fjalorit dhe në
paraqitjen e kësaj dukuri semantike. Në Fjalorin sinonimik të gjuhës shqipe përgjithësisht pranohet që më të
shumtat sinonime janë fjalë të afërta nga kuptimi, që
do të thotë se kanë edhe njëfarë dallimi ndërmjet tyre,
sado të imët. Duhen shqyrtuar për këtë katër dallime ose
elemente dalluese: nuanca kuptimore, ngjyrimi stilistik
-emocionues, aftësia për të krijuar fjalë të reja dhe për
t’u lidhur me fjalë të tjera në togfjalësha (fjalëformimi e
sintagmatika) dhe hapësira gjuhësore e grupimit dhe e
përdorimit (paradigmatika).
Është pohuar gjithashtu që sinonimet janë paradigmë
leksiko-semantike, por barazia ose afria ndërmjet fjalëve,
që merren si sinonime, ka të bëjë vetëm me kuptimin e
tyre; elementet e tjera janë plotësuese. E, nëse pranohen
si elemente dalluese edhe veçoritë sintagmatike, fjalëformuese, ligjërimore, stilistike, etj., arsyeja është se janë
në thelb dallimet leksiko-semantike që i kushtëzojnë ato.
Dihet edhe dallimi ndërmjet sinonimeve të gjuhës standarde dhe atyre dialektore a krahinore, të vjetruara, etj.
Por, gjithsesi, këtu është e panevojshme tashmë të merremi me barazinë semantike. Pra, t’i kthehemi çështjes
që cilësohet si “afri semantike”. Ç’do të kuptojmë me
“afri semantike” brenda kategorisë leksiko-semantike
të sinonimeve? Sa “të afërta” duhet të jenë kuptimet e
fjalëve që t’i marrim ato si sinonime?12
Sinonimia leksikore, mund të jetë:

a) sinonimi e plotë (sinonimia absolute), kur fjalët kanë
kuptim të njëjtë (fjalë shqipe – fjalë e huaj, fjalë krahinore
– fjalë krahinore, etj. )
b) sinonimi e paplotë, kur fjalët kanë kuptim të afërt (me
dallime thuajse të papërfillshme semantike), kur strukturat e fjalëve nuk përputhen plotësisht, por përputhen në
semat a në kuptimet kryesore.
Në parathënie pohet se deri tashti njohim dy mënyra
për të sqaruar këtë dukuri: E para, është empirike, që
mbështetet në “ndjenjën gjuhësore” dhe në teknika
plotësuese (fjala vjen, sa e zëvendësojnë fjalët njëratjetrën në të njëjtat struktura sintaksore), mënyrë që lë
hapësirë për gjykime subjektive. Mënyra e dytë mund të
huazohet nga metodat e analizës semasiologjike dhe ndër
këto më shumë nga analiza semike e shkollës funksionaliste13. Këto metoda, siç dihet, na ndihmojnë të nxjerrim
në semantikë, nëpërmjet opozicionit, katër pozicione: e
njëjtë ose e ngjashme (sinonimi), e ndryshme (homonimi), e kundërt (antonimi), si brenda strukturës kuptimore të një fjale, ashtu edhe brenda fushës semantike
(të një fushe leksikore). Siç shihet, dy pozicionet e para i
përfshin sinonimia. Atëherë, mund të vendosim parimin:
Nëse shumica e elementeve semantike (e semave) a elementet semantike thelbësore janë të njëjta ose ruhen në
dy njësi semantike themelore (kuptime), këto njësi janë
të afërta, që do të thotë se janë sinonimike; e kundërta,
kur shumica e elementeve semantike ose elementet semantike thelbësore ndryshojnë, atëherë kemi edhe njësi
semantike të ndryshme. Zbatimi i këtij parimi në përcaktimin e raporteve sinonimike na largon disi nga gjykimet
subjektive, por nuk na shpëton krejt prej tyre. Arsyetimi
i kujdesshëm, shfrytëzimi i kritereve të tjera plotësuese
(teorike e teknike) mbeten gjithsesi të nevojshëm, përndryshe do të duhej të pranonim si sinonime edhe fjalë
të tipit tas e pjatë, që kanë të përbashkët shumë sema,
madje themelore, si ato që u referohen klasës së realieve
(enë), lëndës (prej balte, prej porcelani, prej alumini...
), formës (e rrumbullakët), funksionit (për gjellë) dhe
që dallohen vetëm nga elementi semantik me referent
thellësinë e realieve; po kështu lugë e pirun, që dallohen
vetëm nga elementi semantik me referent formën e një
pjese të realieve. Ndërkaq, ky parim është shkencor edhe
nga pikëpamja e vlerësimit të rrafshit të sinonimisë (të
lidhjeve sinonimike), pasi nxjerr në dukje vetë kuptimet
leksikore të fjalëve (duke i vënë në opozicion), ashtu sikundër është vetë sinonimia (lidhje kuptimore).
Në rrafshin e përqasjeve ndërgjuhësore (në fjalorët
dygjuhësh a në përkthime) del më qartë pesha që kanë
dallimet ndërmjet sinonimeve, jo vetëm në semantikën
leksikore, por edhe në karakteristikat stilistike, ligjërimore, emocionuese, shprehëse, paradigmatike e sintagmatike. Fjalës së gjuhës A i duhet gjetur në gjuhën B
barasvlerësja më e plotë në të gjitha elementet që përmendëm, për të ruajtur jo vetëm barazinë semantike, por

9
Longman, Synonym dictionary, 1991, f. IX
10
A. Dhrimo..., Fjalor sinonimik të gjuhës shqipe,
Tiranë, 2002
11
J. Thomai..., Fjalorin sinonimik i gjuhës shqipe,
Tiranë, 2004
12
Fjalori sinonimik i gjuhës shqipe, Tiranë, 2004, f. 9

13
1994
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edhe karakteristikën ligjërimore a stilistike, mbishtresimet emocionuese e shprehëse etj. ”14.
Kjo vlen edhe për lindjen e vazhdueshme të njësive të
reja sinonimike ndajfoljore si dhe të vendosjes së lidhjeve
të shumëfishta, të larmishme dhe shumëdrejtimëshe të
barazisë ose të afrisë të një njësie leksikore me disa njësi
leksikore, të disa njësive leksikore me një njësi leksikore
apo ndërmjet kuptimeve dhe blloqeve kuptimore të tyre.
Si jemi shprehur, Sh. Islamaj është marrë drejtpërdrejt
me sinoniminë në gjuhën shqipe. Ndër të tjera, kur bën
klasifikimin e fjalëve sinonimike, ajo mbështetet edhe në
përkatësinë leksiko-gramatikore të fjalëve sinonimike.
Ndaj, për pasojë, kemi sinonime emra, mbiemra, folje,
mbiemër, parafjalë, lidhëza, pjesëza, pasthirrma.
Meqenë se i njëjti nocion mund të shprehet me një, me
dy ose me më shumë fjalë, kjo shumësi fjalësh lidhet në
vargje sinonimike në bazë të bashkësisë kuptimore. P.
sh. në bazë të kuptimit të foljeve sinonime: rraskapitem,
këputem, kapitem, dërrmohem, shuhem, kërdisem,
drobitem, shqitem, gjyfqehem etj. qëndron nocioni “më
priten fuqitë, s’kam më fuqi”. Vargu sinonimik nuk përbën
një tërësi të mbyllur e të pandryshueshme. Ashtu si gjuha
letrare në tërësi, edhe vargu sinonimik është zgjeruar e
pasuruar vazhdimisht, duke u mbështetur pandërprerë e
në një shtrirje të madhe “te gjuha e gjallë e popullit, te
bashkëveprimi ndërdialektor e te shtrirja e vlerave më të
mira të ish-varianteve të mëparshme letrare në të gjitha
nënsistemet e gjuhës letrare kombëtare”. 15
Fjalori Sinonimik i Gjuhës Shqipe (2004), i hartuar nga
Jani Thomai, Miço Samara, Hajri Shehu dhe Thanas Feka,
botim i Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë, Akademia
e Shkencave e Shqipërisë, është përpjekja e parë për ta
pasqyruar sistemin sinonimik të gjuhës shqipe me lidhjet,
me veçoritë e përmbajtjes e të përdorimit dhe me shtresimin normative e stilistik të njësive të këtij sistemi”
pasqyron rreth 1343 mbiemra, të cilat kthehen brenda
klasës leksiko-semantike të tyre në 1343 vargje a grupe
sinonimike, një pasuri kjo që nuk e ka asnjë gjuhë tjetër.

koncepte bashkëkohore për sinoniminë leksikore, ndërton sistemin sinonimik të shqipes së sotme si paradigmë
leksiko-semantike me të gjitha ato vlera që kërkohen nga
praktika gjuhësore në fusha të ndryshme të veprimtarisë,
zgjeron gjeografinë e lëndës që përfshin”.
Këto vlera të Fjalorit mbarten edhe te të gjitha klasat,
veçanërisht te klasa e mbiemrave. Nga ana sasiore kemi
gjithsej 1343 njësi mbiemrash prejpjesore, të cilat siç jemi
shprehur kthehen në 1343 vargje a grupe sinonimike.
Po pasqyrojmë disa shkronja me vargje sinonimike:
Shkronja A: 89 vargje (grupe) sinonimike mbiemrash prejpjesorë;
shkronja B: 113 vargje (grupe) sinonimike mbiemrash
prejpjesorë;
shkronja C: 23 vargje (grupe) sinonimike mbiemrash prejpjesorë;
shkronja Ç: 40 vargje (grupe) sinonimike mbiemrash prejpjesorë;
shkronja D: 66 vargje (grupe) sinonimike mbiemrash prejpjesorë;
shkronja Dh: 8 vargje (grupe) sinonimike mbiemrash prejpjesorë;
shkronja E: 14 vargje (grupe) sinonimike mbiemrash prejpjesorë;
shkronja Ë: 3 vargje (grupe) sinonimike mbiemrash prejpjesorë;
shkronja F: 42 vargje (grupe) sinonimike mbiemrash prejpjesorë;
shkronja G: 33 vargje (grupe) sinonimike mbiemrash prejpjesorë;
Nga këto të dhëna statistikore mund të nxjerrim edhe
ndonjë përfundim, qoftë edhe të thjeshtë e sipërfaqësor:
a. Nëse do të kemi parasysh fjalorët shpjegues të shqipes
(FGJSSH, 198016; FGJSSH 1984/200217, FGjSh 200618)
vërejmë lehtësisht se sasia e mbiemrave për çdo shkronjë
te FSGJSH (2004) (sasia e vargjeve/grupeve mbiemërore)
është në përpjesëtim të drejtë me sasinë e fjalësit për
çdo shkronjë te këta fjalorë.
b. Brenda për brenda vargjeve / grupeve sinonimike të
mbiemrave prejpjesorë kemi sasi të ndryshme për shkronja të ndryshme: shkronja P ka 174 vargje / grupe sinonimike; Sh ka 141 vargje / grupe sinonimike; shkronja B
ka 113 vargje / grupe sinonimike, N ka 93 vargje / grupe
sinonimike; shkronjat A, D, K, L, M, T, V kanë 50 vargje /
grupe sinonimike secila; disa shkronja kanë më pak se 10
vargje / grupe sinonimike secila, si shkronjat DH, Ë, GJ, I,
J, Ll, Nj, O, XH, Y; nuk ka asnjë varg / grup sinonimik vetëm
shkronja X.
c. Grupe kuptimore variojnë nga dy deri në dhjetëra
sinonime, të cilat janë që të gjitha sinonime-fjalë; parimet e hartimit të fjalorit nuk e kanë shtrirë strukturën e
fjalorit edhe te njësitë frazeologjike sinonimike. Por ne do
të gjykojmë për atë që kemi të pasqyruar në këtë vepër

Fjalori sinonimik jo vetëm është një pasuri kombëtare,
që ka regjistruar rreth 29. 000 vargje sinonimike, por ai
shërben edhe si një burim i jashtëzakonshëm për të trajtuar probleme e dukuri të ndryshme sidomos të rrafshit
leksikor e semantik.
Mendojmë se fjalori i botuar nga Akademia e Shkencave
të Shqipërisë është më i plotë, sepse është një fjalor
sinonimik shpjegues dhe i arsyetuar, ku fjala titull paraqitet me strukturën e saj kuptimore sipas hierarkisë së
kuptimeve, duke dhënë për secilin kuptim fjalën a fjalët
sinonime dhe shembuj të përdorimit të tyre në ligjërim,
çka dëshmon edhe për pasurinë e leksikut të shqipes.
Fjalori sipas prof. Seit Mansaku “është mbështetur në
14 Fjalori sinonimik i gjuhës shqipe, Tiranë, 2004, f. 9-10
15 A. Kostallari, Mbi disa drejtime të përsosjes së sistemit e
të strukturës së gjuhës sonë letrare, në “Studime filologjike”,
Tiranë, 1982, 2, f. 4
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18
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dhe që e kemi nxjerrë si fjalorth të mëvetësishëm e jo për
atë që mund të ishte.
Në fushën e semantikës leksikore, qofshin në nivel përshkrues, analizat apo studimet e mirëfillta bëhen edhe
përmes fushave gjuhësore. Prof. J. Thomai thotë se fushë
quhet ajo tërësi lidhjesh të njësive gjuhësore (semantike,
leksikore, leksiko-sintaksore) që mbulohet nga një fjalë
ose nga një grup fjalësh”20. Fushat leksikore në rrafshin e sinonimisë leksikore mund të vështrohet pa asnjë
vështirësi në FSGJSH (2004), botim i Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë: çdo mbiemër si fjalë titull së bashku
me mbiemrat sinonimikë formon një fushë leksikore.
Për njësitë që ndërtojnë fushat leksikore përdoren shpesh
emërtimet varg sinonimik dhe grup sinonimik. Prof. J.
Thomai është i mendimit që për së shumti të përdoret
emërtimi grup sinonimik21. Fjalori sinonimik në parathënie e rimerr këtë problem. Aty theksohet se: “Vargu”
sinonimik formohet në një fjalor (a nëse numërojmë serinë e sinonimeve), kur sinonimet vihen njëri pas tjetrit
sipas shkallës së përdorimit ose të pajtimit me normën
gjuhësore të standardit etj., porse nuk kemi këtu ndonjë
lidhje semantike “varg”, sepse nuk ka as lidhje prejardhjeje (derivacioni), as lidhje nënshtrimi (hiponimike), por
lidhje barazie (ekuivalence) semantiko-funksionale, madje edhe gramatikore e sintagmatike. Prandaj më shumë
mund të flitet për një “grup” sinonimik të një fjale (A), ku
bëjnë pjesë edhe fjalë të tjera (B, C, D... ), barasvlerëse
semantike me të. Prandaj themi që në fjalor sinonimet
mblidhen në grupe sinonimike nën njësinë (a njësitë)
kryesore (dominonte / mbizotëruese). Në fund të fundit,
është fjala për paradigmën sinonimike si kategori leksikosemantike. E tëra kjo nënkupton, nga ana tjetër, që çdo
njësi leksikore e lidhur në paradigmën sinonimike gëzon
të drejtën që të ketë po atë “rreth” sinonimik që kanë
edhe gjymtyrët e tjera të paradigmës; pra, A ka si sinonime B, C, D..., sikundër B ka si sinonime A, C, D..., C po
ashtu A, B, D... Një lidhje në “varg” e sinonimeve mund të
krijonte rrezikun që kjo lidhje diku të shkëputej, d. m. th.
fjala vijuese në varg mund të jetë sinonim i fjalës prijëse,
por jo i së parës, pra, është rreziku që të bashkojmë në
të njëjtin “varg” sinonimik “rrathë” sinonimikë të ndryshëm19.
Fjalor sinonimik i gjuhës shqipe me rreth 29. 000 fjalë,
përmban fjalë sinonimike, me ndarje kuptimore, me
shpjegime të ngjeshura e me shembuj nga letërsia artistike, nga publicistika, nga folklori, nga ligjërimet e folura
popullore etj. Fjalori bën shtresimin e sinonimeve sipas
përdorimit, sipas fushave e sipas vlerave të mbishtresuara. Me shembuj shoqërohen fjalët me përdorim më të
kufizuar a më të rrallë (krahinore, të vjetruara, të reja,
të huazuara etj. ) dhe kuptimet e prejardhura, abstrakte,
të figurshme a me ngjyresa emocionuese, me kufizime
ligjërimore a stilistike etj. Megjithatë në fjalor janë zgjedhur me masë shembuj që tregojnë edhe përkatësinë dialektore, në gegërishte, në toskërishte, krahas atyre që i
19

përkasin shqipes standarde. Ne kemi sjellë nga 2-3 shembuj për çdo hapësirë gjeografike.
Shembujt në fjalorë mund t’u përkasin shtresimeve kohore të ndryshme, ne kemi sjellë, thënie nga ligjërimet
e vjetra dhe nga ligjërimet bashkëkohore, që së shumti
lidhen me gjuhën e njësuar. Gjuha shqipe funksionon si
gjuhë e folur dhe shkruar. “Gjuha e folur ka zakonisht fjali
të shkurtra, fjali mungesore, dialog, fjali të përbëra me
bashkërenditje, me lidhëza të thjeshta etj. Gjuha e shkruar pëlqen fjalitë e gjata të përbëra, me nënrenditje, me
shumë lokucione lidhëzore. Në Fjalor gjenden me shumicë shembuj nga të tri ligjërimet e shqipes dhe ne kemi
sjellë nga disa shembuj për secilin: nga thjeshtligjërimi,
nga ligjërimi bisedor dhe nga ligjërimi libror (apo i ngritur). Po kështu duke u mbështetur në stilet funksionale
të shqipes standarde në fjalor gjen me mijëra thënie që i
përkasin stilit të letërsisë artistike, stilit politiko-shoqëror,
stilit administrativo- juridik, stilit tekniko-shkencor, stilit
fetar. Në vepër ka thënie nga vepra të shkruara, por edhe
nga folklori ose të vjela drejtpërdrejt nga goja e subjekteve shqipfolëse.
Në Hyrjen e Fjalorit thuhet se Detyra kryesore e këtij fjalori sinonimik është të sjellë të sistemuar dhe me vlerat
e veta sa më shumë sinonime, që përdoruesit të tij t’i
shërbejë për ta bërë sa më të përpiktë, të larmishëm e
ndikues ligjërimin e vet.
a. Të dhënat e tjera, që lidhen me rrafshet e
gjuhës, me ligjërimet e stilet funksionale, me leksematikën etj., janë gjithsesi plotësuese, pra jo gjithnjë të
dorës së parë për çdo tip fjalori sinonimik. Ky parim lejon
që, krahas referimeve te fjalë kryesore të njësive të grupit
sinonimik, të ketë edhe trajtime të pavarura (të plota),
d. m. th. me ndarje kuptimore, me shpjegime, me grupe
ndërsjellas pak a shumë të njëjta e me shembuj, të dy-tri
fjalëve kryesore të po atij grupi sinonimik.
b. Po kështu, sipas veçorive leksiko-gramatikore, fjalori përfshin sinonime nga të gjitha pjesët e
ligjëratës. Kjo e bashkon atë me tipin e fjalorit shpjegues
dhe e ndan nga tipi terminologjik. Çdo gjymtyrë e çerdhes fjalëformuese krijon grupin e vet (a grupet e veta)
sinonimike. Sinonimet janë fjalë me rrënjë të ndryshme
a të përbashkët (variantet fjalëformuese), asnjanëse a
me dallime afektive, me dallime sociale a historiko-kronologjike, me shtrirje gjeolinguistike të ndryshme, me
dallime leksiko-gramatikore (përdorimet mbiemërore të
emrave etj. ). Kjo do të thotë që larmia semantike e formale ka kërkuar një trajtim të kujdesshëm e specifik për
çdo fjalë, që nga përzgjedhja deri te shembujt; përzgjedhja e lëndës ka qenë përcaktuese për tipin e për vëllimin
e fjalorit.
Prof. Xh. Lloshi nënvizon se “fjalët bëjnë pjesë
në grupime të ndryshme, që kanë natyrë gjuhësore,
por që janë edhe pasqyrim i ndikimit të faktorëve historikë, shoqërorë, kulturorë, psikologjikë. Shoqërimet
jashtëgjuhësore të fjalëve sjellin me vete vlerësimet që
u bën dukurive përkatëse shoqëria. Rrjedhimisht, shtresa

FSGjSh, Tiranë, 2006
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leksikore është edhe referim për një qëndrim vlerësues
ose emocional, për një aspekt historik e kulturor”20.
FSGJSH, vazhdim të traditës leksikografike
për fjalorët shpjegues të shqipes ka dhënë elemente
plotësuese të domosdoshme, por edhe të larmishme që
e plotësojnë këtë tipar të fjalëve.
Nëse do të analizojmë mbiemrat do të dallojmë
fusha sinonimike të përmasave të ndryshme:
a. Kemi fusha leksikore sinonimike minimale: me dy-tri
njësi:
BIRËSÚAR (i) mb. drejt. Që është birësuar. Adoptuar (i). Fëmijët e adoptuar kanë të gjitha të drejtat e
fëmijëve legjitimë. (Let. polit. -shoq. ). Qasur (i) bised.
BLERÚAR (i) mb. Që ka bleruar. Gjelbëruar (i).
Kur e shoh këtë tokë aq të gjelbëruar, më duket sikur kam
një gëzim të madh. (Let. art. ). Jeshiluar (i) bised. Livadhi i
jeshiluar, / Bukuri xheneti, / Dhe qielli i kaltëruar, / Kusur
më s’i mbeti. (Folk. ).
b. Por në gjuhën shqipe gjejmë fusha leksikore me
dhjetëra e me dhjetëra njësi sinonimike.
b. 1. Kemi fusha leksikore sinonimike kur lidhjet janë
brenda përbrenda strukturës semantike të fjalës (kur asnjë sinonim nuk çohet me shigjetë (→ ) te dominanti /
mbizotëruesi i vargut sinonimik):
COPËTÚAR (i) mb. Që është copëtuar. 1. Copëzuar (i).
Copëluar (i). Copë-copë. Ndarë (i). Thërrmuar (i). Bluar
(i). Brishtuar (i). Dërrmuar (i). Grimcuar (i). Përsheshur
(i) fig. Hanim si në mallin tonë. Kur na mardhnin duart,
futeshim në kasollen e Hasanit, hidhnim qumësht në tasin me bukë të përsheshur dhe ia hynim me lugë. (Let.
art. ). Kurmuar (i). Lakanisur (i). Lakëruar (i) fig. Shkrehur (i). Prishur (i). Shprishur (i). Shpartalluar (i). Thyer (i).
Shqyer (i). Grisur (i). Shkalafitur (i) bised. Ka qëndruar
atje besëtar i detyrës dhe burrë i diturisë, me shpresën
se një ditë qyteti i shkalafitur dhe i gërmadhosur do të
ndërtohej sërish. (Pub. ). Shkafanjitur (i) krahin. Shkalaveshur (i) krahin. Capërluar (i) bised. Shkapërderdhur (i).
2. Dërrmuar (i). - Pse ta mohoj? - u hodh Vasili. - I dërrmuar e i copëtuar kam qenë nga puna e rëndë. (Let. art.
). Rraskapitur (i). Këputur (i). Capërluar (i). bised.
b. 2. Kemi dhe fusha leksikore vëllimore që një
pjesë të sinonimeve i mbartin brenda strukturës (makrosistemit), ndërsa disa prej tyre i çojnë me shigjetë (→
) të dominanti / mbizotëruesi i vargut sinonimik, jashtë
strukturës së tyre semantike të dhënë në fjalor.
PRÍSHUR (i) mb. Që është prishur. 1. Shembur (i). Rrënuar
(i). Shkatërruar (i). Çartur (i) krahin. Hallmuar (i) krahin.
Zgafulluar (i) bised. 2. Shkatërruar (i). Dëmtuar (i). Çartur
(i) krahin. Çartuar (i) krahin. Çatrafiluar (i) bised. Hallmuar
(i) krahin. 3. → Shkatërruar (i)1 mb. 4. → Dëmtuar (i) mb.
5. → Shpërbërë (i)2 mb. spec. 6. edhe fig. → Shthurur
(i)1, 2 mb. 7. → Çrregulluar (i) mb. 8. → Shprishur (i)2
mb. 9. Shëmtuar (i). Rrënuar (i). Shformuar (i). Shfytyruar
(i). 10. fig. Zvetënuar (i). Përdhosur (i). Këta agjentë të
përdhosur të pushtuesve e kishin halë në sy këtë fitore.
20

(Pub. ). Bastarduar (i) keq. Degjeneruar (i). Vdjerrë (i)
krahin. 11. bised. Ngërdheshur (i). Shtrembëruar (i). 12.
Kalbur (i) (për frutat, perimet etj. ). Qelbur (i). Thartuar
(i) (për qumështin, gjellën etj. ). Zjarrtisur (i). Dekompozuar (i). Prerë (i) (për qumështin). 13. Ndotur (i). Qelbur
(i) thjeshtligj. 14. fig. Thyer (i). 15. fig. Shkrehur (i). 16.
f. bised. → Zhvirgjëruar (e)1 mb. 17. bised. → Thyer (i)4
mb.
Nga studimi i fjalorëve dialektorë e krahinorë shohim se
në lëndën leksikore të tyre ka shumë fjalë, të cilat hyjnë
në lidhje sinonimike dhe i zgjerojnë çiftet e vargjet sinonimike të gjuhës shqipe, duke përmirësuar kështu strukturën sinonimike të saj”21, sepse “veçanti e tyre është
edhe identifikimi sinonimik”. 22
Identifikimi sinonimik ndihmon për saktësinë e qartësinë
e kuptimit të fjalëve, ku nëpërmjet vargjeve sinonimike të
krijuara fjala krahinore ballafaqohet me sinonime të rrafsheve të ndryshme si nga pikëpamja e nomës së përgjithshme leksikore ose stikistike, ashtu dhe në zbulimin e
vlerave të tjera të kuptimit e përdorimit, të mundësive të
përgjithësimit për të pasuruar leksikun e gjuhës letrare
etj. Në fjalorët krahinorë, vargjet sinonimike nuk jepen
kurrë të plota, sepse këta fjalorë nuk pasqyrojnë “gjuhën
dialektore” në përgjithësi, por të folme a grupe të folmesh të caktuara”. 23
Megjithatë në çdo fjalor krahinor ka një prirje sinonimie, madje në ndonjë fjalor, si fjalori i M. Elezit, ka vargje sinonimike aq të pasura sa të krijohet përshtypja e
një fjalori sinonimik. Këto fjalë dialektore e krahinore,
që shënojnë sende, tipare, dukuri e veprime të përgjithshme kanë sinonime në dialektin tjetër, në të folme të
tjera ose në gjuhën letrare.
Po pasqyrojmë vargje të tilla nga Fjalori i M. Elezit:
blozhde: bërsi, bërskot, bruzgull, bruzhdull, brrezë,
copedërrmi, copë, copë-copë, copë e grimë, copë
ekashore, copë e spirrë, final-finla, gashë-gashë, grimagrima, grimë-grimë, hashërensh, kërgan, kiçma, kikla,
llom, pandël, pifti, pipifti, piurrapiurra, piurrla, pol, pshesh, rrapë, rrapja, spandël, sparunxhik, spirr-spirra, spirrë, stërpikë, shi, tërhosh, tym e
mjegull, thërrime, zubël;
cangull: angël, bibirek, bripërtokas, capërdak, çungur,
dangull, haru, herrdak, kalamuq, kapërdhec, kopacë,
kopec, kopengj, kopërdak, kopërdhec, kopistër, kotrovaç, kungullec, ngritë, palmuç, qafërlak, shtang, shahër,
shakull, shtang, taparec, tomruk, topër, truç;
cegëm: acar, arrtim, të cegëmit, të cemtë, cetinë, cibak,
cibrak, cikmë, cvik, kërrngallë, ngri, ngricë, përvëlim, sakarajë, zemëri, shuku i të ftohtit;
cicërmicër: belek, bërcuk, bërçuk, bërdyq, bishtuk, bramç,
21
Th. Feka, Rreth fjalorëve krahinorë të gjuhës shqipe,
në “Leksikografia shqipe, trashëgimi dhe perspektivë”, Tiranë,
2005, f. 210
22
J. Thomai, Leksiku dialektor e krahinor në gjuhën e
sotme shqipe, Tiranë, 2001, f. 227
23
J. Thomai, Leksiku dialektor e krahinor në shqipen e
sotme, Tiranë, 2001, f. 227

Xh. Lloshi, Stilistika dhe pragmatika, Tiranë, 2003
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bub, bubaç, bubik, bublak, bublan, bulbar, bublesh, bubrrec, bubullar, bucak, burravogël, buxhuk, bythcak, bythec,
bythëpërtok, camërluk, camik, caradung, catuk, cibinoc,
cirripup, cubel, cuklan, cumrak, cumruk, cungel, dromcak, duqan, dhaduç, galinxh, gërbac, gërboç, gërxhull,
goglaç, gogliq, gogluq, gurgalem, guriç, guxhan, guxhel,
gjaruç, gjurak, hercak, kaçulë, kalabuq, kamish, kënec,
kërkuth, koç, kokrrec, komboll, lamshuk, lenc, llullec,
micel, micer, micicul, micrrok, midil, minak, mrruc, mrrucan, papërtok, picuk, picurr, paçuk, pilipuç, pinço, pinçuk,
pinik, pinuc, plancosh, porc, puplak, puprrak, pupunçe,
purrel, rakamin, rrakatush, rramlan, rramlak, rrapacak,
rrapaçuk, rrapashyt, rrëmok, rrëshiq, rroç, rrokiq, rromuc
rrongel, rrosh, rroshatak, rruçk, rrufçak rruk, rrum, rrumbullak, rrumok, rrunc, rrungel, rrushatak, shaklec, shkurtak, shkurtalak, shkurtan, shtypak, trupalak, vokrriç,
xhurr, xhuxh, xhuxhak, zhablok, zhbiktat, zhbutak;
cicëroj: gallujë, drin, çepçerriujë, finekat, finofekat, hurdhë, kllum, llokaç, pllec, qull, qullumak, xhoxhole;
cokrroj: 1. Nguc, ngacmoj, bizgrrat, boktis, bucas, bucit,
capit, carrit, cys, errshkas, gashej, gërshas, gëzhat, kastigoj, mbrec, mërcat, ngërzhat, ngucat, njakat, përcat,
përçik, përnguc, picat, pizhugas, plicikas, qajnoj, qepat,
qokloj, rrëmec, stih, shushlis, tandoj, tarakas, tërmeg,
tutkoj, vizloj, xëgit. 2. Prek, cek, çik. 3. Cakrroj, taklloj. 4.
Cingroj.
dalur i : 1. I çmendur, anamend, çmendan, çmendurak,
dërrasëmangët, divan, gjindihall, gjysë, habitan, i cekatur,
i cikatur, i cikrruar, i cecatur, i cokatur, i crekur, i çukatët, i
çukët, i dalunmeç, i darallosur, i fajisur, i flakëruar, i falisur,
i habitur, i hallakatuar, i harlisur, i jetë, i kapërcyer, i këcyem, i kmyem, i krisur, i larguar, i luajtur, i malitur, i manguem në mend, i marrakatur, i marrëmendsh, i pëlkyer, i
përhantë, i prapuar, i shkapërcyer, mendjelanë, rrallan,
shashli, trokan, xhindhy, i tajisur, i tërmegur, trutharbët,
trutharbur, i travitur, i trentë, i trenuar, i trerë, i tretur, i
tharbun në tru, i pickuem në tru, damarë-damarë, gjysmagjel, me dërrasa të thyeta, me hamle, me hënë, me
rrepe.
daradell: blegrushë, brecan, buzëpërjeçë, çakllaz, çakraman, çarallaz, çorbollaq, dërdall, dërlavec, farëfjalës,
gojec, gojëçakallë, gojëçapellë, gojëçorbë, gojëkaqep,
gojëvalë, gris, guhell, guxhanjak, kaçellkë, kalafuq,
kaqepgjatë, llaçkë, llafazan, llamec, llaparan, llapateshkë,
llapazues, makrrinë, përdorcak, picivërre, qakulan,
rrokaçë, sdërranuk, shakllaman, taklaç, tarakaç, tërrtakaç, tërrtvërrtues, trakullan, vertillues, xhangare, xharallaz, zdërranjak;
tërrtakoj: bërbëlit, çurlikoj, denglat, dërdëlloj, dulukat,
fërfëlloi, leberas, llaçkoj, llakërdoj, llapazoj, llaptoj, llapzoj, llundras, ngërngallem, plaskit, qakuloj, qiqlloj, rrakat,
shupit, taklat, terrakat, tërflloj, tërrtakat, trakulloj, vërcëlloj, vërtlloj, xharavate;
zhbend: balushav, balushoj, bëstaj, bloshit, breshkav,
buçat, buçoj, cuklav, cukloj, cupij, denglloj, dërrmoj, dug,
dumlloj, dybeqis, fërkoj, fisklat, fiskloj, frengiz, fuskoj,

gumllah, gumlloj, hunjoj, kashagit, kep, kreh, krehat,
kriklloj, kruaj, kopat, lëmoj, lenur, lëvoroj, nduk, ngopat,
paçavroj, palavit, parit, parllais, pendloj, pendulit, pirat,
plir, pollozdraj, pordhi, qengat, qeseras, rrjep, selvoj, sjull, skapit, skokoth, skopat, skopit, skropit, spinzat, stupat,
stupit, shikulloj, shkalapordh, shkarravij, shkokërdhoj,
shkokloj në hu, shkopit, shkoq, shkorrit, shkozit, shkund,
shkundulit, shllej, shnduk, shpankoj, shpatukoj, shpjerdh, shplakoj, shpluhuroj, shprish, ter /i, truçoj, tujg,
tund, thuproj, zbruj, zbut, zdaplloj, zdraj, zdrugoj, zdupat,
zviloj, zhbej, zhbij, zhdej, zhdollait, zhduloj, zhdulat, zhdupulloj, zhgardhnoj, zhgojoj, zhlepoj, zhvoloj;
Në shumë fjalorë, krahas sinonimeve të përgjithshme,
kemi dhe sinonime dialektore a krahinore që shoqërohen
edhe me shkurtimet e posaçme për fshatin a krahinën
ku janë gjetur, si: krypshtar-i (Str. Krsh) kripanik, kripsore
(Zh), bogëz (Jas, Ist), kungull stambolli (Tet) kungull Misiri, gjylah (Duh), hotin (Mar), poçenkë (Lip), vidim (Pr);
pikardhi (Hort, Kos) pidak, pikërdhik, dapet (Klq), pitpidak (Mr), vegsha (Dun), pikërdhi (Petr. ); spihar (Pr), llapangjesh (Mr), trus, pihat (Kërnicë) etj.
Meqenëse sinonimet janë fjalë që emertojnë të njëjtën
realie, kemi vënë re se vargjeve sinonimike që krijohen
mund t’u bëjmë një klasifikim nisur nga tipologjia e
emërtimit, ku mund të dallojmë disa tipa semantike:
a) Emërtime mbi bazën e eufemizmit, p. sh. te Fjalori i
M. Elezit për gjarprin gjejmë: bardhan, barkëdërrasë,
barkthatë, bërdhan, bishtcung, bizele, bokë, brevë, bubë,
çfurk, damtor, dhé, farkaç, fier, fjerë, fuzan, gardhëç, gojëfarkuemi, gojëmbylluni, gojëngrimi, gojëngurti, gojëthati,
grabofç, i gjati, gjylpani, i helmuemi, kacitan, kakërdhocë,
kapastrec, kapërcyell, kumbar, laraman, laramanlivadh,
larosh, nëntokës, përdhe, përdhec, përtokëz, përzhagës,
pështjellcë, rreshpak, rrëshajë, rrëshajëz, rrëshqitës,
spaval, suval, shojëz, shorde, shpërdhec, i tokës, tokës,
i zivi, ai i bekuemi, ai i gardhit, ai i dheut, ai i malit, ai i
nargurit, ai i paemri, ai i shkambit etj.
b) Emërtimi i së njëjtës realie sipas treguesve të ndryshëm, si: bikërr-bishtfulterëz, -lopatëz- kllogjër; aguridhagullaç- cangë- gërdhuckë- domkë- bup- muf; stërlagësprofkë- pushkaliqe- kërcacë; qelbinë- arrç- shurrëpelë;
cilivilemizllimëbukurezë-vezullonjë-xixëllonjëcikëverë-gasullimë-shkëndijëz; tatëlosh-tatëzot- babazotbabaplak (gjysh), etj.
c) Emërtime që kanë në bazë onomatopenë, si te Fjalori
i M. Elezit: bibizane “vegël muzikore me lëvore të rrotulluar në trajtë cilindrike- konike e me pipa të dyfishtë
(Çamëri) gjejmë: buri, pipizanë, pipiranxhë, tatara, totoreçkë, tuturanxhë, tyrymbletë, hotihotë.
d)Vargje të përziera sipas zhurmës ose në treguesin e
veprimit a pasojës, p. sh. për qukapikun te Fjalori i M.
Elezit gjejmë: cakacak, callnik, çakvaç, çakaz, çakrraq,
çakth, çeberlaç, çekiçthnegël, çukalen, hingllor, kackac,,
kafç, kafkallkë, keplor, krrath, kurrç, piks, piktajth, pupallçe, qokatëz, qokth, quk, qukaç, qukth, skepthatë,
sqepator, sqepdrujës, sqepdruth, stakistuke, takllore,

78

AKADEMIA E STUDIMEVE Të
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 3, Vëllimi 1, 2016, ISSN 2411-5592

takrraç, tarakaç, tekërrlaç, tokërlaq, trakaç, turakaç.
Si përfundim, mund të themi se sinonimi kanë të gjitha
gjuhët. Veçanërisht janë të pasura me sinonime gjuhët
e zhvilluara letrare. Sa më e zhvilluar të jetë një gjuhë
letrare, aq më e begatshme, më e ndërlikuar dhe më e
pasur është me sinonime. Dhe gjuha shqipe është njëra

nga këto gjuhë. Sic doli dhe nga analiza e disa fjalorëve
të shqipes, vargu sinonimik ka zënë vendin e vet në cdo
fjalor, duke filluar nga fjalorët shpjegues, dialektorë e
sinonimik.
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Qarku i Vlorës - popullimi dhe vendbanimet në prehistori dhe antikitet
Vlora District - population and settlements in prehistory and antiquity
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Abstract

paleolitit të mesëm dhe të vonë.
Materiali arkeologjik i kohës së gurit, i konstatuar deri
më sot në stacionet e Xarrës, Shën Marenës, Konispolit
etj., tregon se kjo trevë qe tepër e përshtatshme për
jetesën dhe aktivitetin e njeriut primitiv dhe flasin për
përfshirjen e kësaj kulture në arealin e gjerë të Ballkanit
Jugperëndimor. Antikiteti evidentohet si epoka më e
ndritur, për këtë hapësirë. Në shekujt V-I pr. K. në këtë
territor ishte karakteristikë instalimi me intensitet
i procesit të urbanizimit, i cili tregon një zhvillim të
pandërprerë të vendbanimeve, me ngritje dhe rënie sipas
kushteve ekonomike, shoqërore dhe historike nëpër të
cilat ato kaluan.
Fjalët kyç: qark, popullim, vendbanime, parahistori,
antikitet

Vlora District has an appropriate geographical position,
therefore it has been populated since the prehistoric
times. The aim of this study is the identification,
recognition, continuity, the importance of population
and the settlements in prehistory and antiquity. We
referee to the historical documentation, archaeological
findings and the descriptions of that time from the native
and foreign authors, for creating a clear idea about the
population and the settlements of this territory. It has
been populated for a long time; that is proved from the
presence of materials from the two Paleolithic periods,
the medium and late pal eolith.
The archaeological material of the Stone Age, that has
been noticed until today at the Xarra, San Marena,
Konispol stations etc., show that this territory was very
appropriate for the living and activity of the primitive
human and talk about the involvement of this culture in
the wide areal of Southwestern Balkan. The antiquity is
identified as the brightest era for this area. In V-I centuries
B. C. in this territory it was characteristic the installation
with intensity of the urbanization process, which shows
an uninterrupted development of settlements, with
ups and downs according to the economical, social and
historical changes through which they passed.
Key-words: district, population, settlements, prehistory,
antiquity

Hyrje
Pozicioni gjeografik i Qarkut të Vlorës dhe kushtet
e
përshtatshme
natyrore,
kanë
përcaktuar
përshtatshmërinë e këtij mjedisi për jetesë dhe zhvillim,
dhe si i tillë popullohet që në kohët prehistorike. Gjurmët
më të hershme të popullimit në këtë territor, që lidhen
me stacionin e Xarës datohen qysh në epokën e paleolitit
të mesëm (100 mijë-30 mijë vjet më parë). Vendbanimi i
Xarës ka qenë i banuar për një kohë të gjatë që dëshmohet
nga prania e materialeve të dy periudhave paleolitike,
paleolitit të mesëm dhe atij të vonë. Studimi i dëshmive
të përmendura arkeologjike kanë çuar në përfundimin,
se në parahistori (epokat neolit-enolit) në territorin në
studim (që sot përfshihet në Qarkun e Vlorës), ndeshen
fillesat e qytetërimit. Treguesi më i qartë është kalimi
nga jeta nomade në atë sedentare (vendbanimet e
qëndrueshme).
Antikiteti evidentohet si epoka më e ndritur për këtë
hapësirë. Një numër i madh qendra qytetare e kështjella
antike u ndërtuan e lulëzuan gjatë kësaj kohe. Në
shekujt V-I pr. K. në këtë territor (si në gjithë Ilirinë)
ishte karakteristikë instalimi me intensitet i procesit të
urbanizimit. Ky territor që bënte pjesë në Ilirinë Jugore,
banohej nga fisi i njohur i amantëve dhe mori emrin

Përmbledhje
Qarku i Vlorës ka një pozitë gjeografike të përshtatshme
dhe si i tillë popullohet që në kohët prehistorike. Qëllimi
i këtij punimi është evidentimi, njohja, vazhdimësia,
rëndësia e popullimit dhe vendbanimeve në parahistori
dhe antikitet. Për të krijuar një ide të qartë për
popullimin dhe vendbanimet e këtij territori, i referohemi
dokumentacionit historik, gjetjeve arkeologjike,
përshkrimeve të kohës prej autorëve vendas dhe të huaj.
Ai ka qenë i banuar për një kohë të gjatë që dëshmohet
nga prania e materialeve të dy periudhave paleolitike,

80

AKADEMIA E STUDIMEVE Të
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 3, Vëllimi 1, 2016, ISSN 2411-5592

territori Amant, i cili shtrihej ndërmjet Vjosës dhe
Akrokerauneve deri në det. Në këtë hapësirë lindën,
u zhvilluan dhe lulëzuan një numër i konsiderueshëm
qendrash qytetare. Të tilla si: Aulona, Oriku, Amantie,
Finiqi, Butrinti, Ҫuka e Ajtojt, Himara, Olimpia, Hadëraj,
Armeni etj. Më pas, në shumë nga këto qytete e fortifikime
u ngritën qendra e kala mesjetare, të cilat tregojnë një
zhvillim të pandërprerë të vendbanimeve, me ngritje dhe
rënie sipas kushteve ekonomike, shoqërore dhe historike
nëpër të cilat ato kaluan.
Gjithë territori në studim, në antikitet përshkohej nga
një rrjet i dendur rrugësh. Fillesat e tyre ishin qytetet
e vendosura në bregdetin e Jonit dhe të Adriatikut.
Dëshmitë e një rrjeti të pasur rrugor për kohën, janë një
tregues i zhvillimit të tregtisë midis qendrave urbane
ilire, por edhe me botën mesdhetare. Prania e shumë
qendrave urbane, rrjeti i pasur rrugor, zhvillimi intensiv i
këmbimeve, janë faktorë që tregojnë se territori në studim
ka qenë dendësisht i populluar, që në antikitet. Gjithsesi
kjo popullsi e ka vazhduar jetën duke e ripërtërirë atë në
vazhdimësinë kohore nga ilirët te arbëreshët e gjer tek
shqiptarët e sotëm.

Në zonën në brendësi të Qarkut gjenden dy megalite
të lashtë, Guri me Qiell dhe Guri i Qytetit që tregojnë
praninë e ngulimeve njerëzore dhe bashkësive luftarake
të shoqëruara me kultura të kohës së gurit dhe të kohës
së bronxit. 2
Historia e trevës së Vlorës është e lashtë dhe e pasur
ajo daton që me mijëvjeçarin e tretë p. l. k. përgjatë
periudhës së hershme të epokës së bronzit3, shfaqet
me vendbanimin e Vajzës. Vendbanimi i Vajzës vazhdon
ekzistencën e vet edhe përgjatë periudhës së bronzit të
mesëm dhe bronzit të vonë me tiparet e një shoqërie
që zhvillohej dhe në planin e marrëdhënieve shoqërore
shfaqen shenjat e para të diferencimit shoqëror. 4
Studimi i dëshmive të përmendura arkeologjike kanë
çuar në përfundimin, se në parahistori (epokat neolitenolit) në territorin në studim (që sot përfshihet në
Qarkun e Vlorës), ndeshen fillesat e qytetërimit. Treguesi
më i qartë është kalimi nga jeta nomade në atë sedentare
(vendbanimet e qëndrueshme).
Materiali i pasur arkeologjik si vegla pune; gjetja e farërave
të karbonizuara të grurit dhe rrushit të butë në shpellën
e Konispolit, tregojnë se banorët prehistorikë aplikonin
bujqësinë që në neolitin e hershëm dhe vreshtarinë gjatë
epokës së bronxit. Gjetja e fosileve të të imtave dhen e
dhi, tregojnë për fillimet e blegtorisë në këtë zonë nga
fundi i epokës së paleolitit e fillimi i neolitit. 5
Materiali arkeologjik i kohës së gurit, i konstatuar deri
më sot në stacionet e Xarës, Shën Marenës, Konispolit,
Diaporit, Ksamilit, Spilesë etj, tregon se kjo trevë qe
tepër e përshtatshme për jetesën dhe aktivitetin e njeriut
primitiv dhe flasin për përfshirjen e kësaj kulture në
arealin e gjerë të Ballkanit Jugperëndimor. 6
Gjetjet më të hershme i takonin neolitit të mesëm,
mandej vijnë me radhë neoliti i vonë, eneoliti, shtresa e
bronzit, e hekurit, e periudhës qytetare dhe të mesjetës.

1. Evolucioni historik i gjeopopullimit në Qarkun
Vlorë
Pozita gjeografike, ndërtimi gjeologjik, tiparet e
relievit, të klimës (orët e shumta me diell dhe bilanci i
konsiderueshëm i nxehtësisë e lagështisë), pasuritë
hidrike me vlera të mëdha ekonomike, botë bimore dhe
shtazore e pasur kanë përcaktuar përshtatshmërinë
e këtij mjedisi për jetesë dhe zhvillim, dhe si i tillë
popullohet që në kohët prehistorike. Për të krijuar një ide
të qartë për popullimin e këtij territori, po i referohemi
dokumentacionit historik, gjetjeve arkeologjike,
përshkrimeve të kohës prej autorëve vendas dhe të huaj.

7

Gërmimet e bëra në vitin 1989 në shpellën e Konispolit8,
hapën një dritare të rëndësishme mbi kulturat
prehistorike të Kaonisë. Gjurmë të kohës së gurit të ri apo
neolitit na vijnë edhe nga shpella e Spilesë.
Shfaqja e vendbanimeve të fortifikuara në këtë territor,
nga fundi i epokës së bronzit e gjatë epokës së hekurit,
erdhi si rezultat i zhvillimit të brendshëm ekonomik

1. a. Parahistoria
Gjurmët më të hershme të popullimit në këtë territor, por
sot për sot edhe në vendin tonë që lidhen me stacionin
e Xarës datohen qysh në epokën e paleolitit të mesëm
(100 mijë-30 mijë vjet më parë). 1 Ky vendbanim kap një
sipërfaqe të madhe dhe kap një shtresë të hollë kulturore
deri në 0, 40 m. Vendbanimi i Xarës i takon kohës së gurit
të vjetër. Ai ka qenë i banuar për një kohë të gjatë që
dëshmohet nga prania e materialeve të dy periudhave
paleolitike, paleolitit të mesëm dhe atij të vonë.
Njeriu i paleolitit jetonte në stadin e një ekonomie që
mbështetej në gjuetinë dhe mbledhjen e produkteve
të gatshme nga natyra dhe banonte si në vendbanime
të hapura edhe në vendbanime shpellore ose strehë
shpellash, siç është rasti i shpellës së Shën Marenës dhe
Konispolit.

2
Bashkia Vlorë, “Itinerare, shërbime, plazhe, male,
shpella, histori të panjohura... ” Unioncamere e Markeve,
Qarku Vlorë, UNOPS-PASARP Cooperacione Italiana, Stibu-t
Urbania, Itali, 2004, faqe 46
3
Ceka. N., Myzafer Korkuti “Arkeologjia”, faqe 52
4
Ceka. N., Myzafer Korkuti “Arkeologjia”, faqe 53-57
5
Korkuti. M, Petruso. K, Bejko. L, Ellwoo. B, Hansen.
J, Harold. F, Rusell. N, Botema. S, “Shpella e Konispolit”, raport
paraprak 1992-1994, ”Iliria” 1996, 1-2, faqe 193-194
6
Trushaj. A., “Kaonia dhe kaonët në prehistori dhe
antikitet”, Monografi, Europrint, Vlorë 2007, faqe 40
7
Ceka. N., “Venbanimet protourbane në Kaoni”,
Almanak-Saranda 2, 1982, faqe 21
8
Korkuti. M., Shabani. H., “Gërmime arkeologjike të
viti 1989”, “Iliria” 1989, 2, faqe 260

1
Trushaj. A., “Kaonia dhe kaonët në prehistori dhe
antikitet” Monografi, Europrint, Vlorë 2007, faqe 8
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e kulturor të bashkësisë fisnore e cila po shkonte drejt
shthurjes së marrëdhënieve fisnore. Vendbanimet e
fortifikuara e kanë fillesën në bronzin e vonë, por bëhen
karakteristike për epokën e hekurit.
Këto vendbanime ngrihen në pika strategjike, majë
kodrave, pranë rrugëve natyrore dhe fortifikohen me
mure të cilat ndjekin formën e terrenit. Përgjatë bregdetit
të Jonit janë zbuluar tetë vendbanime prehistorike të
fortifikuara me mure (Vendbanimi i Gjipesë, i Gjyvlashit,
i Pirgut, i Karosit, i Sopotit (Borshit), i Badhrës, i
Gjashnjarit dhe i Kalivosë në skajin jugor). 9 Midis tyre,
tri vendbanime, Badhra, Karosi e Kalivoja, shprehin më
qartë etapa të ndryshme zhvillimi. 10
Për herë të parë kalaja e Sopotit del e shënuar në një
hartë të shekullit. XI, pastaj në vitin 1258 përmendet si
kështjellë detare e pajisur mirë. 11Në këtë zonë gjenden
edhe gjurmë të tjera të lashtësisë, si p. sh. vendbanimi
i Badhrës, ku vërehet një teknikë tepër primitive e
ndërtimit të murit rrethues, që i përket periudhës së
bronzit të vonë.
Jo vetëm në bregdet, por edhe në prapavijën e tij
dëshmohet për vendbanime të karakterit fortifikuesmbrojtës. Të tilla janë ato të “Shpellave të Velçës”,
“Shpella e Shkruar e Lepenicës” (nga më të rrallat
në Ballkan e Mesdhe), “Shpellat e Spilesë” (Himarë).
Vendbanimet tumolare të Vajzës, Dukatit, Mavrovës,
“Pitosa” të Mallkeqit (Kodra Magjeratë) tregojnë për
autoktoninë dhe vazhdimësinë etno-kulturore të ilirëve
në periudhën e bronxit dhe të hekurit. 12
Dallimi në mënyrën e fortifikimeve ka të bëjë me dy
etapa të ndryshme historike; e para lidhet me fundin
e demokracisë ushtarake, kurse etapa e dytë përbën
fillimin e qytetit në kuptimin ekonomiko-shoqëror.
Gjatë shekullit VII-VI, vendbanimet e fortifikuara në këtë
territor zhvillohen duke çuar në bërthamat e para të
qyteteve të ardhshme, ndaj këtë periudhë, Neritan Ceka
e konsideron si protourbane13. Njihen dy vendbanime
tipike për këtë periudhë, Kalivoja dhe faza më e hershme
e Butrintit. I ngjashëm për nga teknika e ndërtimit me
Kalivon dhe Butrintin i është edhe vendbanimi i kalasë
së Ripësit. 14
Duke qenë vendbanime të fortifikuara iliro-epirote të
periudhës së Hekurit të hershëm, si Kalivoja ashtu edhe
Butrinti kanë pasur funksionin e qendrave të fiseve dhe
shërbenin për mbrojtjen e territorit në pragun e shthurjes

së rendit fisnor. Mbi këtë bazë, rreth shek. VII-IV p. e. s., u
ngrit një numër kalash e qytetesh të fortifikuara si: Finiqi,
Ripësi, Malçani, Karroqi, Borshi, Karalibeu, Karosi etj. 15
Polibi në shek. III p. e. s. dhe Tit Livi në shek. I p. e. s.
përmendin një qytet në lindje të Finiqit, me emrin
Eis Geitanos ad Gitanos, të cilin shumë studiues e
identifikojnë me Delvinën. Straboni dhe Plutarku më
pas shkruajnë se komandanti romak Delva, ngriti dikur
kampin e tij në këtë zonë, nga mendohet se mund të ketë
rrjedhur edhe emri Delvinë.
Kjo trevë është më e fortifikuara për këtë periudhë. Kjo
kulturë ndërtuese e prodhuese ka karakter autokton, i
cili u bë bazë për zhvillimin e mëtejshëm të Shqipërisë
Jugperëndimore në epokën historike.

1. b. Antikiteti
Evidentohet si epoka më e ndritur për hapësirën nga
Vjosa në veri e deri në lumin Kalamas në jug. Një numër
i madh qendra qytetare e kështjella antike u ndërtuan e
lulëzuan gjatë kësaj kohe. Në shekujt V-I pr. K. në këtë
territor (si në gjithë Ilirinë) ishte karakteristikë instalimi
me intensitet i procesit të urbanizimit. Shekulli V p. K.
i marrë si kufi i fundit për fazën paraurbane, ka vlerë
kryesisht për Kaoninë dhe pellgun e Vjosës. 16
Ky territor që bënte pjesë në Ilirinë Jugore, banohej nga
fisi i njohur i amantëve dhe mori emrin territori Amant,
i cili shtrihej ndërmjet Vjosës dhe Akrokerauneve deri
në det. 17 Qyteti i Vlorës në lashtësi quhej Aulon. 18 Fitoi
rëndësi nga rrugët detare, që e përshkonin sidomos pas
dekadencës së qyteteve antike: Apollonisë dhe Orikos.
Aulona e lashtë nuk ka qenë aty ku ndodhet sot qyteti,
por në vendin e quajtur Pllakë, në afërsi të Treportëve, ku
janë bërë zbulime dhe gërmime të reja arkeologjike, që e
kanë fillimin nga shekulli IV p. e. s. 19
Aulona do të shfaqet me të dhëna më të plota më herët
ajo do të përmendet në shek. II e. s. Ptolemeu në veprën
e tij Gjeografia duke e trajtuar si Provincën (romake) të
Makedonisë duke e quajtur qytet, skelë, 20 e cila nëse
e marrim të mirëqenë se është Vlora e sotme përkon
edhe me pozitën gjeografike në Gjirin e Vlorës si një nyje
lidhëse e detit Jon dhe të Adriatikut me ato të Mesdheut.
Në këtë periudhë kemi dhe rënien e Triportit si qendër
e banuar dhe daljen në pah të Aulonës e cila sipas
arkeologut Karl Pac, Aulona mund të jetë vazhdimësia

9 Akademia e Shkencave, “Himara në shekuj”, Tiranë 2004,
faqe 26
10
Korkuti. M., Sudosteuropa Zwischen 1600 und V.
Chr., Berlin 1982, faqe 235-253
11 Luka. K, “Gjurmime të toponomastikës mesjetare në trevën e
Sopotit”, Etnografia shqiptare, 1975, nr. 8, faqe 161-165
12 Krutaj. F, Gaçe. B, Abazi. H. “Vlora porti jugor i Adriatikut”,
Tiranë 2001, faqe 7

15
Hysi. Y., Delvina “Historia, arkeologjia dhe objektet e
kultit”, Gent Grafik, faqe 12
16
Trushaj. A., “Kaonia dhe kaonët në prehistori dhe
antikitet”, Monografi, Europrint, Vlorë 2007, faqe 89
17
Ceka. N., “Qendrat e fortifikuara të Amantëve”,
Monumente Nr. 10, 1975
18
Akademia e Shkencave të RSH “Ilirët dhe Iliria tek
autorët antikë”, Pjesa I, Bot. 1965, faqe 318
19
Abazi. H, “Të njohim vendlindjen”, SHBLSH, Tiranë
1979, faqe 3
20
Demiraj. Sh, “Epiri, Pellazgët, Etruskët dhe
Shqiptarët”, faqe 150

13 Ceka. N., “Venbanimet protourbane në Kaoni”,
Almanak-Saranda 2, 1982, faqe 22
14 Budina. Dh, “Harta arkeologjike e bregdetit Jon dhe e
pellgut të Delvinës”, “Iliria” I, 1971, faqe 306
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e jetës së vendbanimit të hershëm Triport, por tashmë
zhvendosur më në veri të Gjirit të Vlorës në rrëzë të
malit. 21
Dëshmi arkeologjike e lashtësisë dhe autoktonisë është
edhe vetë simboli i saj “Vajza aulonase”, një skulpturë
“hyjneshë” 87 cm, e gdhendur nga mjeshtër vendas
me gurin gëlqeror të Kaninës, që simbolizon veshjen e
grave ilire. Aulona ka qenë vendbanim me rëndësi. Këtë
e mbështet edhe zbulimi i viteve të fundit i traktatit të
murit rrethues mbrojtës, fortifikues në qendër të qytetit
të sotëm të Vlorës (pranë monumentit të Pavarësisë)
si dhe zbulimi i disa dëshmive të reja për ekzistencën e
molit të vjetër, në afërsi të stacionit të trenit. 22
Oriku një nga portet e lashtë të bregdetit të Vlorës, i
themeluar si vendbanim në shekullin VI-V p. K., nga më
të lokalizuarit që preu edhe monedhën e vet. Dëshmohet
se e themeluan Eubeasit në trojet e fisit ilir të Amantëve,
mbi kodrën e njohur me emrin Paleokastër. Në shek. I p.
K., i prekur nga një tërmet, Oriku humbi rëndësinë e tij,
pa mundur të rimëkëmbej më.
Ndërsa Oriku përmendet edhe më herët prej shkrimtarit
grek i fundit të shek. 6 p. e. s. Hekateu kur e cilëson
Orikun si liman të Epirit. 23
Pseudo-Skylaksi, një gjeograf grek që transmeton të
dhënat e kësaj periudhe, krahas ngulimeve helene të
Dyrrahut, të Apolonisë dhe të Orikut përmend vetëm një
qytet ilir, Amantien, duke e cilësuar atë me termin grek
polis-qytet. 24
Amantia, e themeluar në shek. V p. K., është një nga
qytetet e pakta të Ilirisë Jugore që ka pasur jetë 1000
vjeçare, ku spikat më shumë ndërtimi në terren malor
i stadiumit antik madhështor i ndërtuar me blloqe të
mëdhenj gurësh.
Pas rënies së Amantias dhe peshës së saj në këtë trevë
në shek. IV e. s shfaqet përsëri qendër banimi Aulona ku
janë gjetur një sërë mbishkrimesh me emra tradicionale
vendas (ilir) të cilët vërtetojnë vazhdimin e jetës25 në këtë
trevë, por na bën të mendojmë se kemi të bëjmë me një
qendër e cila po fillon të ringrihet dhe të jetë origjina e
qytetit të Vlorës sot.
Qyteti i mirëfilltë në territorin kaon formohet aty nga
fundi i shekullit V p. K. e kryesisht gjatë shekullit IV dhe,
sipas Ugolinit, përfaqësohet me Buthrotin II, Foiniken
dhe Çukën e Ajtojt26, kurse sot mund të shtojmë dhe

shumë qendra të fortifikuara qytetare, si Kralibej, Kalivo,
Vagalat, Mallçan, Rips dhe përgjatë bregdetit Jon, kalaja
e Himarës, Sopotit.
Qyteti i Foinikes me sipërfaqe 55 ha bëhet qendra
kryesore ekonomike, politike e kulturore në fushëgropën
e Delvinës, kurse Butroti me sipërfaqe 5 ha është i vogël
në shtrirje, por kryesor në aktivitetin ekonomik kulturor
në pellgun e Kestrinës dhe tërë Kaoninë.
Qyteti më i vjetër i ngritur në territorin kaon, është
Butrinti, qendër e fisit kaon të prasaibëve, që zë skajin
juglindor të gadishullit të Ksamilit, në lindje ka liqenin
(Peledosi antik), në jug kanali i Vivarit, duke i dhënë
mundësinë qytetit të përdorej dhe si skelë. Butrinti
është themeluar aty nga fillimi i shek VII pr. K. Gjeografi i
fundit i shek. të VI pr. K. Hekateu i Miletit është i pari që e
përmend Burintin dhe e fut në listën e poliseve. 27
Qytetin e Butrintit e përmend edhe Straboni28, i cili thotë
se “pas portit të Panormit (Porto Palermo), liman i madh
pas maleve Keraune, vjen ai i Onhezmit, kundrejt të cilit
ndodhet bregu perëndimor i Korkyrës, pas Onhezmit vjen
kapo Poseidon (kapo-shkalla, krye shkalla) dhe akoma më
në jug Buthroti, në grykën e limanit të quajtur Pelod, i
ndërtuar në një vend që është si gadishull”.
Qyteti antik i Finiqit gjendet në fushëgropën e Delvinës
mbi një kodër me një vendosje të dallueshme ndaj fushës
së Vurgut, në perëndim e lindje. Nga jugu rrjedh lumi i
Bistricës, kurse nga veriu qyteti kufizohet me rrugën
automobilistike Sarandë – Delvinë. Qyteti kontrollon një
territor mjaft të gjerë.
Në të dhënat e gjeografit grek Strabonit, qyteti jepet në
veri të Butrintit dhe pak largësi nga deti, kurse Ptoleme
e përmend Finiqin si një qytet të brendshëm në Epir,
vendosur në Kaoni. 29
Themelimi i qytetit nuk ka ndonjë datë të saktë, afërsisht
duhet të ketë ndodhur nga fundi i shek. V e deri në
mesin e shek. IV p. K. Qyteti në burimet historike sipas
përcaktimit që i bën Polibi, na jepet si “më i pasuri, më i
fuqishmi dhe më i fortifikuari i Epirit”30.
Por qyteti nuk ka themelues të jashtëm, ai lindi dhe
u zhvillua si rezultat i kushteve të krijuara në Kaoni, që
me fortifikimet e epokës së bronzit dhe hekurit. Një
tjetër qytet që del në burimet e shkruara, është edhe
Onhezmi. i pari që i vizitoi rrënojat e tij ishte Martin Lik,
ai e identifikoi atë me Sarandën. 31
Në burimet e shkruara, Ciceroni jep njoftim më të
hershëm për të, duke e quajtur liman, kurse Straboni
shprehet: “një tjetër liman i quajtur Onhezm, kundrejt
të cilit ndodhet bregu perëndimor i Korkyrës”32 Gjetjet
materiale tregojnë se Onhezmi ka qenë një qendër

21
Demiraj. Sh, “Epiri, Pellazgët, Etruskët dhe
Shqiptarët”, faqe 152
22
Krutaj, F., Gaçe. B, Abazi. H, “Vlora porti jugor i
Adriatikut”, Tiranë 2001, faqe 8
23
Akademia e Shkencave e Shqipërisë, “Historia e
Popullit Shqiptar” I, faqe 87

27
Karaiskaj. Gj, Butrinti nga shek. VI p. e. r. deri në shek.
II p. e. r. “Butrinti dhe fortifikimet e tij”, Tiranë 1984, faqe 20

24

Ceka. N, Korkuti, M. “Arkeologjia”, SHBLU,
Tiranë 1998, faqe 240
25
Akademia e Shkencave e Shqipërisë, “Historia
e Popullit Shqiptar” I, faqe 182

28

Straboni, Geographia VII, 5

29
Trushaj. A., “Kaonia dhe kaonët në prehistori dhe
antikitet” Monografi, Europrint, Vlorë 2007, faqe 104
30
Polibi, II, 11, 7
31
Lik. M., vep. e cit.
32
Straboni, Geographia VII, 5

26
Ugolini, “L’ acropoli di Butrinto”, Albania Antica, Vol
III, 1942, faqe 25- 44
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e banuar që në shekullin e IV p. K. Tiparet qytetare,
Onhezmi filloi t’i marrë nga mesi i shekullit I p. K. Onhezmi
antik mbeti vetëm porti i një qyteti më të madh në krah
të tij, Foinkes. 33
Polibi në shek. III p. e. s. dhe Tit Livi në shek. I p. e. s.
përmendin një qytet në lindje të Finiqit, me emrin
Eis Geitanos ad Gitanos, të cilin shumë studiues e
identifikojnë me Delvinën. Straboni dhe Plutarku më
pas shkruajnë se komandanti romak Delva, ngriti dikur
kampin e tij në këtë zonë, nga mendohet se mund të ketë
rrjedhur edhe emri Delvinë. 34 “Dryovis”, Dhrovjani (sot,
fshat në komunën Mesopotam) ka qenë qendër e banuar
që në shek V p. Kr. e kjo vërtetohet nga zbulimi i kësaj
qyteze në malin e Koqinolitharit në ditët e sotme. 35
E njëjta gjë dëshmohet edhe për vendbanimet dytësore
të lashtësisë që janë përhapur si gjatë bregdetit dhe në
brendësi. Përmendim në territorin kaon qendra qytetare
të reja si në Çukën e Ajtojt, Borsh, Himarë dhe në veri
të zonës sonë të studimit qytete-kala si: Cerja, Armeni,
Hadëraj, Olympia (Mavrova) dhe Kanina (Thronioni antik)
që gjendet në shpatin perëndimor të malit të Lungarës
në lindje të qytetit.
Dëshmi për këtë është kalaja me të njëjtin emër përballë
fshatit. Ajo u ndërtua në majën e një kodre 380 m mbi
nivelin e detit, sipërfaqe 3. 5 ha. I ka fillimet e jetës së vet
qysh në gjysmën e parë të mijëvjeçarit të fundit p. e. s.
Në shek. IV ajo shndërrohet në një qytet të fortifikuar në
Gjirin e Vlorës. 36
Në Kuç, nën shkëmbin e Kadafiqit, që ndodhet në anën
veriore të Buronjave, aty ku Shushica del nga Gryka e
Shurit, janë zbuluar rrënojat e një kalaje tjetër të lashtë.
Mendohet se kalaja e Kadafiqit ka qenë një vendbanim i
fortifikuar i periudhës së hekurit, por i përdorur deri në
mesjetë. 37
Me emrin Himara (Chimarea) dëshmohet që në shek. V
p. K. Studiuesi gjerman Maks Myler prejardhjen e emrit
“Himara” e ndan në dy pjesë “Hi” dhe “Mar” që në
gjuhën sanskritishte ka kuptimin “Perëndia e stuhive”. 38
Në luginën e lumit Bistrica krahas qytetit të Foinikes u
ngritën qendra qytetare si në Karalibej në jug-lindje të
Sarandës. Në luginën e lumit Pavëll gjatë shek. IV p. K.,
ngrihen qyteza e Ripësit me sipërfaqe brenda mureve
të rrethimit rreth 3 ha, qyteza e Mallçanit me planimetri
rrethore e sipërfaqe rreth 10 ha, qyteza e Paleomanastirit
në fshatin Karoq, qyteti në Çukën e Ajtojt, ku më vitin
1936 u bënë gërmimet e para nga arkeologu italian

Ugolini dhe më vonë Markoni.

Burimi: QSA Përshtati: Fatlinda Shkurti
Më pas, në shumë nga këto qytete e fortifikime u ngritën
qendra e kala mesjetare, të cilat tregojnë një zhvillim të
pandërprerë të vendbanimeve, me ngritje dhe rënie sipas
kushteve ekonomike, shoqërore dhe historike nëpër të
cilat ato kaluan.

1. c. Banorët e lashtë
Sipas njoftimeve, që na kanë lënë autorët antikë dhe
sipas materialit të gjetur arkeologjik në hapësirën në
studim, në pjesën veriore të territorit shtrihej fisi ilir i
amantëve, në pjesën më të madhe të territorit shtrihej
fisi ilir i kaonëve. Kaonët kanë qenë një nga fiset e Ilirisë
Jugperëndimore, që përmenden për herë të parë prej
Hekateut, dijetar grek i fundit të shek. VI – fillimi i shek.
V para Krishtit, në librin e tij “Udhëtim rreth botës” dhe
prej Skylaksit, bashkëkohës i Hekateut, i cili thotë se “pas
ilirëve vijnë kaonët... pas Kaonisë vjen fisi i Thesprotëve.
39

Sipas Theopompit “ka qenë fisi më i njohur i Epirit
nga katërmbëdhjetë fiset që e popullonin”. Kurse Plini
shkruante se “Epiri përfshin në fillim Kaonët.... ”. Duke
marrë në konsideratë edhe atë që thotë Skylaksi se “...
pas ilirëve vijnë kaonët”, del që kaonët shtriheshin në veri
të Epirit. Duke u ndodhur në kufirin verior të Epirit me
Ilirinë e Jugut, Kaonia kufizohej nga veriu dhe verilindja
me fise ilire. Ajo vinte menjëherë pas fiseve që banonin
në të djathtë të Vjosës; nga veriperëndimi malet e
Vetëtimave (Akrokeraune) e ndanin prej amantëve në
verilindje, Vjosa e ndante nga atintanët dhe të tjera fise
ilire. 40

33
Saranda, çelësi turistik, faqe 19
34
Hysi. Y., Delvina “Historia, arkeologjia dhe objektet e
kultit”, Gent Grafik, faqe 12
35
Guida e Trashëgimisë Kulturore të Qarkut Vlorë,
faqe 96
36
Gaçe. B., “Turizmi kulturor dhe trashëgimia”, SHB
“Triptik”, 2007, faqe 212
37
Çano. I., “Kalaja e Katafiqit të Kuçit”, Iliria, 1988, 1,
faqe 254
38
Gjidede. P., “Vendlindja ime - Vlora”, SHB “Erik”,
Tiranë 2008, faqe 12

39
Akademia e Shkencave të RSH “Ilirët dhe Iliria tek
autorët antikë”, Pjesa I, Bot. 1965, faqe 417-422
40
Memushaj. R, “Histori e Kurveleshit, SHB Toena,
2004, faqe 57
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Hammondi i vendos amantët në luginën e Shushicës
(Polyanthos), po duke saktësuar që ata “shtriheshin të
paktën në pjesën e poshtme të rrjedhës së Shushicës”. 41
Për këtë ai mbështetet te Likofroni, i cili lumin Polyanthos
(Shushicën) e quan “kaonit”42

Amantia si një nga qendrat më të rëndësishme politike,
ekonomike e kulturore të fisit të amantëve u bë një
udhëkryq i rrugëkalimeve për në Apolloni, Epir e
Maqedoni.
Dëshmitë e një rrjeti të pasur rrugor për kohën, janë një
tregues i zhvillimit të tregtisë midis qendrave urbane ilire,
por edhe me botën mesdhetare. Këtë e dëshmojnë edhe
gjetjet në Amantie, Olimpias (Mavrovë), Butrint të një
numri monedhash bronzi e argjendi. Ato dëshmojnë se
këto qendra zhvillonin si tregtinë e brendshme në kufijtë
e pellgut të vet krahinor e qytetar, ashtu dhe me qendra
të jashtme, ku marrëdhëniet më intensive janë zhvilluar
me Maqedoninë, Ambrakinë, Korkyrën me botën helene
dhe romake.

1. d. Rrugët antike
Gjithë territori në studim, në antikitet përshkohej nga
një rrjet i dendur rrugësh. Fillesat e tyre ishin qytetet e
vendosura në bregdetin e Jonit dhe të Adriatikut. Një
prej rrugëve kryesore fillonte në qytetet bregdetare të
Orikut, të Aulonës dhe të Triportit, të cilat vazhdonin në
drejtimin lindor, Kaninë-Cerje-Amantia-MatohasanajHorë-Tepelenë. Nëpërmjet luginës së Kardhiqit lidheshin
qytetet e luginës së Drinosit me ato të pellgut të Delvinës
e bregdetit Jon (Foinke, Onhezmi, Butrot, etj. ).
Një rrugë e rëndësishme ishte ajo që realizohej nëpërmjet
luginës së lumit Aos (Vjosë), një degëzim i saj kalonte
në luginën e Drinosit, e cila degëzohej drejt perëndimit
nëpërmjet qafës së Muzinës dhe siguronte lidhje me
zonën e Foinikes, Butrotit e detit Jon.
Rruga që vinte nga Aulona nëpër Akrokeraune, shkonte
në Foinike e Buthrot. Një rrugë tjetër që vinte nga
Amantia, kalonte nëpër luginën e Vjosës e shkonte në
Janinë. Me këtë bashkohej edhe degëzimi tjetër që vinte
nga Bylisi në Krahës. 43
Përveç luginës së Vjosës, një rrugë tjetër për kalimin drejt
trojeve të Ilirisë të mallrave që vinin nga jugu dhe lindja
ishte Kurveleshi44, i cili qe jo vetëm pikë tranziti, po edhe
prodhues i produkteve blegtorale dhe i lëndës së drurit.
Këto rrugë lidhnin Kaoninë me amantët në veri, por edhe
me atintanët e parauejtë në lindje deri në perëndim me
Bregun.
Por Pukëvili na njofton për një rrugë të vjetër që kishte
zbuluar, e cila nisej nga Tepelena dhe dilte në PortoPalermo, duke prerë vargun e maleve Akrokeraune (malet
e Kurveleshit R. M. ) nga lindja në perëndim. Sipas tij, kjo
ishte udha romake mbeturinat e së cilës dukeshin akoma
pranë Gusmarit. Ajo shërbente si një nyjë komunikacioni
prej nga ndaheshin degëzime të tjera që lidheshin me
Orikumin, Amantian e Bylisin. 45
Bregdeti i Himarës dhe Sarandës ishte një rrugë e
rëndësishme komunikimi brenda trevës dhe njëkohësisht
siguronte komunikim me zonat ilire në veri si me Amantët,
Orikasit dhe më gjerë dhe në jug me Epirin. 46

1. e. Karakteristika të urbanizimit antik
Sipas konceptit arkeologjik, në vendbanimet e tipit urban
përfshiheshin “... ato vendbanime, të cilat pavarësisht
nga madhësia e tyre shprehin praninë e një bashkësie
të organizuar qytetare me funksione ekonomike dhe
marrëdhënie sociale tipike urbane, me mënyrë të re jetese
dhe me organizim të veçantë politiko-administrativ”47.
Vendbanimet qytetare antike kryesisht në pjesët
dominuese dhe në shpatet e kodrave rrethoheshin me
mure të fortifikuara. Kjo vendosje paraqiste vështirësi për
sheshe ndërtimesh shoqërore.
Vendbanimet e fortifikuara me mure guri kanë filluar
të ngrihen në vendin tonë që në periudhën e vonë të
bronzit. Tipik për këtë periudhë është ai i Badhrës në
rrethin e Sarandës. Por ato u bënë karakteristike dhe u
përhapën gjerësisht gjatë shek. XI – V p. e. r48.
Tipi i vendbanimeve të fortifikuara ka njohur evolucionin
e tij, i cili mund të ndiqet në disa faza për të cilat janë
përdorur emërtime të ndryshme. Zonës sonë të studimit
i takojnë vendbanimet: Faza Badhër që përfaqëson
periudhën e bronzit të vonë dhe faza Kalivo, i takon fazës
së tretë të hekurit ose fazës protourbane shek. VII-V. e. r.
Qytetet ilire njohën zhvillimin e tyre të vrullshëm
ekonomik gjatë shek. IV-II p. e. s. si qendra të prodhimit
antik. Përsa i përket trajtimit urbanistik ai diferencohet
sipas madhësisë dhe rolit ekonomik-politik të tyre.
Duke u nisur nga ky kriter ne territorin tonë të studimit
dallojmë qendra të mëdha qytetare, si Amantia, Foinike;
kategorinë e dytë e përbëjnë qendrat më të vogla të
prodhimit, si Kanina, Treporti, Butroti, Çuka e Ajtojt,
Borshi; kategorinë e tretë e formonin qendrat me
fizionomi qytetare, por me funksione ushtarake dhe
administrative, si Cerja, Ripësi, në kategorinë e katërt
kemi grupime të vogla banesash pranë pronave bujqësore
dhe forma të veçanta të tyre janë banesat e fortifikuara

41
N. G. L. Hammond., Epirus, Oxford at the Clarendon
Press, faqe 522
42
N. G. L. Hammond., Epirus, Oxford at the Clarendon
Press, faqe 522
43
Bërxholi. A, “Ndryshime në Gjeografinë e Popullsisë
në zonën Vjosë-Deti Jon”, Tiranë, 1987, faqe 7
44
N. G. L. Hammond, Epirus, Oxford at the Clarendon
Press, 1967, faqe 638
45
Memushaj. R, Histori e Kurveleshit, SHB Toena,
2004, faqe 98
46
Trushaj. A, “Kaonia dhe kaonët në prehistori dhe

antikitet” Monografi, Europrint, Vlorë 2007, faqe 15
47
Bërxholi. A, “Ndryshimet në Gjeografinë e popullsisë
në zonën Vjosë-Deti Jon”, Tiranë, 1987, faqe 6
48
Ceka. N, Korkuti M, “Arkeologjia “, SHBLU, Tiranë
1998, faqe 67
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të pronarëve të tokave të tipit vila, si në Malathre e Çukë,
pranë Buthrotit. 49
Prania e shumë qendrave urbane, rrjeti i pasur rrugor,
zhvillimi intensiv i këmbimeve, janë faktorë që tregojnë
se territori në studim ka qenë dendësisht i populluar,
që në antikitet. Depërtimi dhe instalimi i ushtrive të
huaja (romake, maqedonase etj. ), dhe lufrat e gjata të
zhvilluara u shoqëruan me shkatërrimin apo braktisjen
e mjaft qendrave qytetare. Si rrjedhojë u përjetua një
periudhë kohore, që u karakterizua nga ruralizimi i jetës.
Periudhën e luftërave shkatërruese, e pasoi procesi
i pacifikimit. Ky proces u shoqërua me rindërtimin e
qendrave urbane dhe me ndërtimin e qendrave të reja.
U preferuan kryesisht terrenet fushore, ku zbatohej
me përpikëri sistemi ortogonal. Periudha e pacifizmit u
ndërpre me depërtimin e popujve barbarë (shek. IV-VI), ku
popullsia kthehet përsëri në kodrat e papërshtatshme.50
Në shek. V-VI, krahas rindërtimit të fortifikimeve të vjetra
flitet edhe për ndërtimin e kështjellave të reja. Me këtë
periudhë ndërtimesh lidhet edhe ndërtimi i kalasë së
Sarandës dhe një fortifikim të ri ndeshim në Foinike, ku
fortifikohet vetëm akropoli i qytetit antik. 51
Në jug janë zbuluar gjithashtu një sërë bazilikash të
ndërtuara në shek. VI, si bazilika e Sarandës, bazilika e
madhe e Butrintit, që është pjesë e një bazilike ende të
pazbuluar. 52
Gërmimet e fundit në Kaninë dhe Himarë kanë dhënë
dëshmitë e tjera për kulturën ilire të antikitetit të
vonë dhe mesjetës së hershme, për autoktoninë dhe
vazhdimësinë iliro-arbërore dhe mesjetare shqiptare. 53
Duke ndjekur të dhënat për këtë periudhë (shek. IV-VI
e. sonë) mund të vihet re mjaft qartë se nuk ka dëshmi
të ndërprerjes së jetës, por ka një vazhdimësi kulturore.
Disa nga provat që e mbështesin këtë vazhdimësi janë
vetë qytetet, qytezat e kështjellat ilire, që vazhduan
të ekzistonin e të banoheshin pandërprerje (Kanina,
Onhezmi, Buthroti)54
Ky proces, vazhdimësie e zhvillimi si kudo dhe në hapësirën
në studim është bërë me zigzage, rezultat i luftërave
e shkatërrimeve të shumta të bëra nga pushtuesit
e ndryshëm me faza lulëzimi e rrënimi. Gjithsesi kjo
popullsi e ka vazhduar jetën duke e ripërtërirë atë në
vazhdimësinë kohore nga ilirët te arbëreshët e gjer tek
shqiptarët e sotëm. Kjo është vazhdimësi jete, kulture,
gjuhe e tradite.

Përfundime
-Pozicioni gjeografik dhe kushtet e përshtatshme
natyrore kanë përcaktuar popullimin e hershëm dhe të
vazhdueshëm të Qarkut të Vlorës.
-Gjurmët më të hershme të popullimit datohen qysh në
epokën e paleolitit të mesëm (100 mijë-30 mijë vjet më
parë) me stacionin e Xarës.
-Në parahistori (epokat neolit-enolit) në territorin
në studim, ndeshen fillesat e qytetërimit, tregues i
qartë është kalimi nga jeta nomade në vendbanimet e
qëndrueshme.
- Historia e lashtë në këtë trevë, përgjatë periudhës së
hershme të epokës së bronzit shfaqet me vendbanimin
e Vajzës.
- Vendbanimet tumolare të Vajzës, Dukatit, Mavrovës,
tregojnë për autoktoninë dhe vazhdimësinë etnokulturore të ilirëve në periudhën e bronxit dhe të hekurit.
- Gjatë shekullit VII-VI, vendbanimet e fortifikuara në
këtë territor zhvillohen duke çuar në bërthamat e para të
qyteteve të ardhshme.
- Rreth shek. VII-IV p. e. s., u ngrit një numër kalash e
qytetesh të fortifikuara si: Finiqi, Ripësi, Malçani, Karroqi,
Borshi, Karalibeu, Karosi etj.
-Në shekujt V-I pr. K. në këtë territor ishte karakteristikë
instalimi me intensitet i procesit të urbanizimit.
- Qyteti i mirëfilltë në territorin kaon formohet aty nga
fundi i shekullit V p. K. e kryesisht gjatë shekullit IV dhe
përfaqësohet me Buthrotin II, Foiniken dhe Çukën e
Ajtojt.
- Në pjesën veriore të territorit shtrihej fisi ilir i amantëve,
në pjesën më të madhe të territorit shtrihej fisi ilir i
kaonëve.
- Gjithë territori në studim, përshkohej nga një rrjet i
dendur rrugësh. Fillesat e tyre ishin qytetet e vendosura
në bregdetin e Jonit dhe të Adriatikut.
- Sipas trajtimit urbanistik qytetet diferencohen sipas
madhësisë dhe rolit ekonomik-politik të tyre.
- Gërmimet dhe gjetjet arkeologjike kanë dhënë dëshmitë
e tjera për kulturën ilire të antikitetit të vonë dhe mesjetës
së hershme, për autoktoninë dhe vazhdimësinë iliroarbërore dhe mesjetare shqiptare e gjer tek shqiptarët
e sotëm.
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52
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53
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Vlerat etnolinguistke të leksikut të pasqyruar në fjalorët
dialektorë

Dr. Përparim Fakaj, Msc. Suela Fakaj, Msc. Julian Fakaj

Abstract

e kulturës dhe e kohës.
Nga një vëzhgim i kujdesshëm i lëndës së pasqyruar
në fjalorët dialektorë, vëmë re se në leksikun dialektor,
veç vlerave denotative e konotative, gjejnë pasqyrim
edhe vlerat etnolinguistike. Nëpërmjet tyre, fjalorët
dialektorë na lidhin me një etnografi të caktuar, të cilët
me vlerat dhe prurjet e freskëta dallohen më tepër për
një lëndë të bollshme, që lidhet me disa fusha leksikore
të mjedisit shqiptar, si ajo e botës bimore e shtazore, me
kulturën materiale e shpirtërore, me doket e zakonet,
etj., sidomos me interes janë emërtimet e veshjeve
popullore të krahinave, të cilat na shfaqen sa të pasura
e të larmishme, aq edhe të vlefshme nga pikëpamja
leksikore, si dhe shpjegimet, të dhënat e shqyrtimet
rreth organizimit shoqëror të krahinave. Ato përbëjnë
një pasuri të pazëvendësueshme për gjuhën shqipe, që
e pasurojnë më tej me njësi të tjera leksiko-semantike
paradigmatikën e këtyre fushave e duke zgjeruar më
shumë informacionin gjuhësor për botën shqiptare.
Fjalët kyçe: etnolinguistikë, emërtime të botës bimore,
të veshjeve popullore, shqyrtimet, organizim shoqëror,
informacion gjuhësor.

Ethnology is the science that deals with the study
of the culture of the people, so it is understandable
and reasonable that studies done during splicing
methods and how to deal with these objects between
different social sciences. The need for cooperation
between etnolojisë and linguistics based on the fact
that no study and no date can not kup¬to¬het out
culture and time in which they are presented, because
ja¬në always part or expression of culture and time.
From a careful observation of the object’s reflected
in the dialect dictionaries, we note that the dialectal
lexicon, but denotations and connotations values,
the values reflected Ethnolinguistics. Through them,
dictionaries, dialect connect us with an ethnography
certain that values and inflows of fresh differ more
a case of abundant, relevant to some lexical fields of
the Albanian environment, like that of flora and fauna,
culture material and spiritual, with habits and customs,
etc., in particular interest are the names of folk costumes
of the provinces, which appear to us as rich and varied as
they are valuable in terms lexical and explanations, data
reviews about the social organization of the provinces.
They are an indispensable asset to the Albanian
language, which enrich further with other semantic
lexicon-paradigmatikën these areas and expanding
more information Albanian language to the world.
Keywords: ethno-linguistic, names the plant world, the
folk costumes, reviews, social organization, linguistic
information.

***

Hyrje
Në çdo shoqëri njerëzore ekziston një grumbull normash
dhe dijesh, të cilat njeriu i mëson pak nga pak, duke
filluar që nga çasti që lind e deri në fund të jetës së tij.
Këtë të vërtetë e shpreh në mënyrë sintetike fjala e
urtë popullore “Njeriu plaket duke nxënë”. Parë në këtë
këndvështrim, kjo tërësi dijesh, shprehish praktike,
besimesh, normash morale dhe juridike, vlerash
materiale dhe shpirtërore të një shoqërie quhet kulturë.
Kultura lidhet ngushtë me gjuhën, e cila është pjesë
përbërëse e saj. Ajo mbështetet në një shkallë të
madhe në gjuhën, pasi kjo shërben si mjet për krijimin,
pasurimin, ruajtjen dhe përcjelljen e trashëgimit kulturor
nga një brez te tjetri. Pa gjuhën, nuk mund të ruhej dhe
të transmetohej përvoja e fituar në përgatitjen e veglave,
në gjuetinë e kafshëve të egra, në përdorimin e zjarrit,
në njohjen e mjedisit rrethues, etj. Tashmë është e
njohur thënia e gjuhëtarit të madh Ferdinand de Sosyr se
“zakonet e një kombi lënë gjurmë në gjuhë, dhe, nga ana

Abstrakt
Etnologjia është shkenca që merret me studimin e
kulturës së popujve, prandaj është e kuptueshme
dhe shumë e arsyeshme, që gjatë studimeve të bëhet
gërshetimi i metodave dhe i mënyrës së trajtimit të
këtyre objekteve mes shkencave të ndryshme shoqërore.
Nevoja për bashkëpunimin mes etnolojisë dhe gjuhësisë
bazohet në faktin se asnjë studim dhe asnjë njohje nuk
mund të kuptohet jashtë kulturës dhe kohës në të cilën
janë paraqitur, sepse janë gjithmonë pjesë ose shprehje
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tjetër, në një masë të gjerë, gjuha formon kombin”. 1 Gjatë
gjithë historisë së njerëzimit, pasardhësit e trashëgojnë
kulturën prej breznive paraardhëse me anë të gjuhës.
Marrëdhëniet midis gjuhës dhe kulturës janë lidhje
ndërvarësie: nevojat kulturore ndikojnë në zhvillimin dhe
pasurimin e gjuhës, por edhe gjuha ndikon në zhvillimin
kulturor të shoqërisë. Studimi i ndikimit të ndërsjellë midis
gjuhës dhe kulturës përbën objektin e etnolinguistikës, një
disiplinë në kapërcyell që përdor metodat e antropologjisë
për të zbuluar rolin e gjuhës në jetën e shoqërisë. (2)
Pra, etnologjia është shkenca që merret me studimin e
kulturës së popujve, prandaj është e kuptueshme dhe
madje shumë e arsyeshme, që gjatë studimeve të bëhet
gërshetimi i interesave, aplikimit të metodave dhe i
mënyrës së trajtimit të këtyre objekteve mes shkencave
të ndryshme shoqërore. Kur është fjala për etnologjinë
janë të theksuara këto gërshetime me historinë,
gjeografinë, sociologjinë, gjuhësinë e përgjithshme, etj.
Nevoja për bashkëpunimin mes etnologjisë dhe gjuhësisë
së përgjithshme bazohet në faktin se “asnjë studim, dhe
asnjë njohje nuk mund të kuptohet jashtë kulturës dhe
kohës në të cilën janë paraqitur, sepse janë gjithmonë
pjesë ose shprehje e kulturës dhe e kohës“. (3)
Në linguistikën amerikane, në fund të shek. XIX dhe në
fillim të shek. XX, hulumtuesit amerikanë të gjuhës, e në
radhë të parë studiuesi Franz Boas, vërejtën se gjuhët e
indianëve të Amerikës duhen studiuar me një metodë spe
cifike dhe krejt tjetër nga ajo tradicionalja për arsye se në
ato gjuhë nuk ekziston dëshmi të shkruara për stadet e tyre
të hershme, po ashtu edhe struktura e tyre e brendshme
ndryshonte qenësisht prej atyre indoeuropiane. (4)
Kështu, pra, lindi një disiplinë e veçantë, e cila u quajt et
nolinguistikë. Studimet në këtë fushë të re i pasoi nxënësi
i Boasit, Eduard Sapir. Sapir mendonte se “gjuha duhet
shpjeguar në korniza të universumit të plotë njerëzor
dhe sidomos të determinantëve kulturorë të ndonjë ci
vilizimi”. Këtë teori e mbështeti edhe bashkëpunëtori
i tij Benjamin Lee Whorf, e cila u pagëzua me emrin
“Hipoteza Sapir-Whorf”, sipas së cilës gjuha qenësisht
e përcakton botën e njeriut, kështu që universumi i
njohur është i strukturuar sikurse gjuha me anë të të cilit
ai njihet, pra, ndryshon nga njera gjuhë në tjetrën. Pa
analizuar më tej saktësinë dhe vërtetësinë e këtyre hi
potezave dhe atyre, të cilat i kundërshtuan këto, mund
të konkludojmë se në shkollën amerikane të gjuhësisë, u
shpreh nevoja dhe domosdoshmëria për gërshetimin e
këtyre dy drejtimeve, pra, edhe e aplikimit të metodave
të ndërsjella në hulumtimin e kulturave të ndryshme, me
qëllim të kuptimit sa më të saktë të popujve të ndryshëm.
Pikëpamje të ngjashme, por, megjithatë, të tjera kishte
edhe linguistika etnografike apo kontekstuale angle
ze, përfaqësues kryesorë të së cilës ishin antropologu
Bronislav Malinovski dhe linguisti John Firth, të cilët
hulumtuan ndikimin e kontekstit civilizues në gjuhë.
Hap shumë të rëndësishëm në gërshetimin e aplikimit
të metodave bëri antropologu i njohur francez Claude
Levi-Strauss, i cili shfrytëzoi strukturalizimin e zbuluar
nga linguistët në hulumtimet e mëtejshme të tij antro
pologjike, duke e përdorur atë sidomos në studimin e

miteve, por edhe në lëme të tjera, si p. sh. : në analizimin
e marrëdhënieve gjinore (fisnore). Pra, siç shihet, kjo
metodë hulumtuese ishte mjaft e popullarizuar edhe në
Evropë, kështu që një teori të ngjashme e përpunoi edhe
R. Mesinger dhe e quajti “Fjalët dhe sendet” përkrahës
të së cilës ishin edhe Norbert Jokli dhe nxënësi i tij Eqrem
Çabej.

Ndihmesa e prof. Cabejt në fushën e etnolinguistikës
Prof. Eqrem Çabej mund të radhitet ndër studiuesit që
u dha studimeve të tij një orientimi etnolinguistik dhe
kjo dëshmohet nga shumë fakte. Madje, një qëndrim i
tillë shprehet qartë edhe në shkrimet e tij, kur flet për
çështjen e përcaktimit të karakterit të kulturës ai thekson:
”Etnografia është e caktuar të thotë fjalën e vet në këtë
çështje, por në anën tjetër është dëshmia autoritative
e gjuhës, si një element vendimtar në përcaktimin e
një kulture”. (6). Dëshmi se në përcaktimin e veçorive
kulturore etnike ndikon edhe fakti se ai fjalët, pra, edhe
dukuritë kulturore që nënkuptojnë ato fjalë, i vështron në
sinkroni dhe në diakroni, por edhe në raport krahasues
me elementet ekzistuese te popujt dhe gjuhët e tjera,
pra, marrëdhëniet reciproke që mund të kushtëzonin
njera-tjetrën, për të arritur në këtë mënyrë të paraqesë
strukturën e kulturës sonë në përgjithësi. Nga punimet
e prof. Eqrem Çabejt në fushën e etnolinguistikës
përmendim: “Disa eufemizma të shqipes”, “Vendbanimi
i hershëm i shqiptarëve në Gadishullin Ballkanik në
dritën e gjuhës e të emrave të vendeve”, “Disa figura
të besimeve popullore shqiptare”, “Disa aspekte të
kulturës popullore shqiptare në vështrim gjuhësor”, si
dhe “Zakone dhe doke të shqiptarëve”, etj.. Por, mund
të themi se përveç këtyre, edhe në një numër shumë
më të madh punimesh e trajtesash gjejmë elemente që
ndriçojnë edhe fenomene të ndryshme kulturore, siç
është p. sh. : sqarimi i fjalëve të ndryshme në fjalorin
etimologjik, ku gjatë një analize të një fjale zbulohen
shtresime të ndryshme kulturore apo qoftë ndoshta edhe
vetëm një evolucion kulturor përbrenda një fenomeni
dhe një emërtimi. Vlen të veçojmë disa prej punimeve
të Eqrem Çabejt, të cilat kontribuojnë në interdisiplinën
e quajtur etnolinguistikë. Kështu punimi “Disa aspekte të
kulturës popullore shqiptare në vështrim gjuhësor”, i cili
është një punim i mirëfilltë etnolinguistik, ku me anë të
analizave të fjalëve të veçanta, që emërtojnë dukuri të
ndryshme kulturore, si nga fusha shoqërore, ashtu edhe
nga ato materiale e shpirtërore, ku duke bërë krahasimin
e atyre fjalëve edhe me gjuhë të tjera ballkanike, arrihet
në një shpjegim etimologjik, e madje edhe semantik
të tyre (siç është psh. rasti me shpjegimin që i bën ai
fjalës së përgjithshme të banimit, banoj, banim, banesë,
banorë, të cilin e sheh si formim të ri prej popullores ban
kasolle, stanarësh, të bana ndërtesa si dhe fjalëve këpucë,
tirq, etj. ), vërteton elementet e mirëfillta, elementet
autentike shqiptare, çka dëshmon për veçantinë e
kulturës shqiptare dhe përcaktohet vlera e saj mes
kulturave të tjera fqinje apo edhe më të largëta. Një gjë
të tillë ai e realizon duke e përcaktuar fillimisht vendin, në
të cilin u formua ky popull, duke marrë parasysh rrjedhat
historike e kulturore qysh nga koha antike e deri te koha

1
Sosyr, F., Kurs i gjuhësisë së përgjithshme, Tiranë,
2002, f. 48

89

AKADEMIA E STUDIMEVE Të
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 3, Vëllimi 1, 2016, ISSN 2411-5592

të tjera evropiane, për kafshën Nusja e lalës, ai arrin të
bëjë një krahasim indoevropian, të cilën ai e sheh si një
relikt i mendësisë së përbashkët inddoevropiane.
Si punim tjetër me rëndësi etnolinguistike, mund të
veçojmë njësinë – “Rum. Craciun “Kërshëndella”, në të
cilin, siç shihet edhe nga vet titulli, analizohet prejardhja
e fjalës rumunecraciun që do të thotë “kërshëndella”.
Analizën e bën me metodën e tij tash të njohur, e cila
thotë se historia e fjalëve dhe gjurmimi i sendeve
ndriçojnë njëra-tjetrën. Në këtë mënyrë Çabej, duke i
bërë një analizë të hollësishme ritit të buzmit në natën
e kërshëndellave, i cili në fakt paraqet një vazhdimësi
të një riti të lashtë pagan i lidhur me forcën e pjellorisë,
begatisë e mirëqenies së familjes, përfundon se te
shumë popuj rezultoi emërtimi i kësaj nate me emrin
e buzmit apo kërcurit, meqë gjatë kësaj nate rëndësia
e këtij kërcuri ishte qendrore. Kështu, Çabej në fjalën
rumune craciun gjen refleksin e kërcurit të shqipes dhe
në seara craciunului të “nata e kërshëndellave”, e cilat në
thelb është “nata e kërcunit” që është shprehje e cila i
përgjigjet shprehjes “nata e buzmit” të shqipes.
Mund të themi se kontributi i Çabejt si etnolinguist është
shumë i madh dhe i çmuar për kulturën tonë kombëtare.

e Perandorisë Osmane. Pra, duke marrë në konsideratë
edhe ndikimiet kulturore të ndërsjella të popullit
shqiptar me popujt e tjerë gjatë shekujve. Në shqyrtimet
e përcaktimit të karakterit të kulturës shqiptare, Çabej
thekson nevojën e bashkëpunimit ndërmjet disiplinave
të ndryshme me qëllim të vlerësimeve sa më të drejta
dhe të sakta, duke mbështetur njëra-tjetrën, por duke
ruajtur gjithsecila autonominë e vet. Në këtë punim
vlera e Çabejt si etnolinguist shihet në shqyrtimin e
zhvillimit të kulturës popullore shqiptare në proceset e
brendshme dhe të jashtme. Duke analizuar raportin mes
elementit të trashëguar dhe elementit të huazuar, si dhe
bashkëveprimit të tyre, Çabej mbron pikëpamjen se me
depërtimin e një huazimi në gjuhë nuk do të thotë se
kemi edhe depërtimin e sendit ose konceptit përkatës në
fushën e kulturës materiale ose shpirtërore. Si shembull
për këtë mund të shërbej shpjegimi i fjalëve gjyq e gjykoj,
të cilat janë huazuar prej latinishtes iudicum e iudicare,
por, ndërkaq fjalët gjykim, gjykatë, gjykatës dhe gjyqtar
janë formime të brendshme të gjuhës me pikënisje nga
gjyq e gjykoj. Në këtë punim, autori u kushton rëndësi
fjalëve të lashta me origjinë shqipe, për të dëshmuar
autenticitetin kulturor shqiptar, por edhe aktivitetin
ndikues të kulturës sonë në kultura fqinje. Këtë autencitet
kultuor ai e vërteton edhe me analizën e emrave të
banimeve nga aspekti semantik, gjuhësor dhe social,
siç janë për shembull emrat: Gardhiq, Zgërdhesh, Fikas,
Misras apo Kudhës, Lëkurës, Lopës, etj., pastaj Markat,
Vugalat, Bularat, Vuthajt, Bogajt, ku theksohet shumësi.
Gjithashtu, me anë të fjalëve me origjinë shqipe, jepen
dëshmi jo vetëm të autenticitetit, por edhe të ndikimit në
gjuhë dhe kulturë të popujve tjerë të Ballkanit, siç është
rasti me fjalët katund, çiflik, vatra, etj., nga kultura e
banimit, pastaj bathë, bishtajë, thjerr, përshesh, bacarak,
etj., nga kultura e ushqimit si dhe shark, bërruc, flokata,
fustan, etj., nga kultura e veshjes. Dihet se marrja me
blegtori e popullit tonë u shërbeu disa qarqeve shkencore
për ta karakterizuar kulturën tonë si nomade apo edhe të
ardhur nga troje të largëta, por edhe në këtë rast, Çabej
argumenton bindshëm me fakte, si me anë të pranisë
së fjalëve shqipe për emërtimin e kafshëve, ngjyrave e
mjeteve që shërbehen në një kulturë blegtorale, ashtu
edhe me anë të fjalëve të huazuara nga greqishtja për
të emërtuar bimët dhe kulturat e tjera bujqësore,
si dhe me anë të objekteve të gjetura antike dhe të
dhënave historike me shkrim qysh nga ajo kohë, Çabej
u dha fund supozimeve lidhur me origjinën, karakterin
dhe autenticitetin e kulturës shqiptare. Si punim të
rëndësishëm etnolinguistik, mund të numërojmë
edhe “Disa eufemizma të shqipes”, ku gjatë studimit
të fjalëve, që ai i quan “pjesë të të folurit figurativ” (7)
praktikisht studion edhe një element të rëndësishëm
etnopsikologjik, pra, atë të tabuve, të cilat janë prezente
pothuaj në të gjitha kulturat dhe janë të lidhura me sfera
të ndryshme të jetës. Kështu ai, duke theksuar aspektin
etnologjik të eufemizmave dhe lidhjen e tyre me tabu,
duke bërë krahasime me të njëjtat prani edhe të gju
hët dhe kulturat e tjera ballkanike dhe jashtëballkanike,
shqyrton ato që kanë të bëjnë me botën e kafshëve dhe
insekteve. Gjatë të dhënave që i jep për eufemizmat, të
cilat ekzistojnë në gjuhën tonë, por edhe në shumë gjuhë

Vlerat etnolinguistke të leksikut të pasqyruar në
fjalorët dialektorë
Nën këndvështrimin e këtij konceptimi shkencor mbi
studimet etnolinguistike, në këtë punim kemi bërë objekt
trajtimi vlerat etnolinguistike të leksikut të pasqyruar
në fjalorët dialektorë të shqipes. Që një gjuhë të njihet
në gjithë gjerësinë e saj dhe fjalët të gdhenden fort në
kujtesën historike të kombit e të mos treten, ato duhet
të shkruhen, duke i renditur në libra të veçantë, sipas
disa rregullave të caktuar. Këta libra, me fjalët e një gjuhe
(dialekti a të folme), ose me termat e një fushe të caktuar
të shkencës, teknikës etj., të cilat renditen zakonisht
sipas alfabetit ose kriteresh të tjera dhe shpjegohen ose
përkthehen në një gjuhë a disa gjuhë quhen fjalorë. Si të
tillë fjalorët janë librat e parë dhe një nga shtyllat e një
gjuhe që mbajnë gjallë memorien e një kombi.
Në shqipe kemi në përdorim shumë fjalorë dialektorë.
Ata mbartin veçori, lëndë e teknika leksikografike të
ndryshme. Fjalorët dialektorë, si gjini e re e leksikografisë
shqiptare, zënë një vend të veçantë në trashëgiminë
gjuhësore e kulturore të kombit shqiptar. Pra, ata janë
një lloj më vete fjalorësh njëgjuhësh, ku mblidhen
e shpjegohen fjalët e dialekteve ose të folmeve të
veçanta”2.
Karakteristikë kryesore e këtyre fjalorëve është
se hartuesit e tyre pasqyrojnë në ta si leksikun e
përgjithshëm, ashtu dhe atë terminologjik të gjithë
fushave, të leksikut konkret dhe abstrakt, emërtime të
botës njerëzore, të botës shtazore (të bagëtive të imta,
të trasha, të shpendëve, të inskteve, të botës bimore,
të pemëve frutore, të luleve etj. ), shumica e të cilave
kanë vlera të veçanta terminologjike dhe bëhen objekt i
fjalorëve tematikë.
Gjithashtu, gjejmë fjalë nga jeta familjare e farefisnore,
pjesë të trupit të njeriut, nga veshmbathja, orenditë,
2
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stolitë, kuzhina (emërtime ushqimesh, gjellësh), banesa,
emërtime vallesh, mjeshtërish të ndryshme popullore,
etj., shprehje frazeologjike, shprehje popullore:
fjalë të urta, betime, urime, mallkime, eufemizma,
përshëndetje, etj. Fjalorë të tillë zënë vendin kryesor në
botimet dialektore. I gjejmë të botuar, jo vetëm brenda
kufijve shtetërorë, por edhe në trojet etnikë, në Kosovë,
Maqedoni, Mal të Zi, te arbëreshët e Italisë. Duke e
parë lëndën leksikore të fjalorëve nën dritën e teorisë
së fushave do të dallojmë disa grupe tematike, të cilat
gjejnë një pasqyrim mjaft të gjerë.
Nga një vëzhgim i kujdesshëm i lëndës së pasqyruar
në fjalorët dialektorë, vëmë re se në leksikun dialektor,
veç vlerave denotative e konotative, gjejnë pasqyrim
edhe vlerat etnolinguistike. Nëpërmjet tyre, fjalorët
dialektorë na lidhin me një etnografi të caktuar, duke
pasqyruar, sipas krahinave, paragjykimet popullore,
besëtytnitë, yshtjet, gjëzat, mjekimet, doket, zakonet,
etj. dhe kjo është një vlerë tjetër e madhe e tyre, sepse
pasurojnë kulturën kombëtare shqiptare. Ato, më shumë
se shumë elemente të tjera gjuhësore e jashtëgjuhësore
në komunikim, na lidhin drejtpërdrejt me etnografinë e
të folurit, sepse, siç shprehet prof. Gj. Shkurtaj, në çdo
akt të foluri qëndron një etnografi e caktuar dhe një
psikologji shoqërore e lidhur me traditat kulturore dhe
me jetën shpirtërore të bashkësisë së dhënë. Dhe ne
përmes përdorimit të tyre nga njeri a nga tjetri folës
shfaqemi përballë kësaj etnografie. Pjesa dërrmuese e
këtij thesari vjen nga goja e popullit, nga aftësia krijuese
e tij, dhe aty lehtësisht duken gjurmët e etnosit shqiptar.
Kundrimi i plotë apo nga këndvështrime e prerje të
ndryshme, analiza të herëpashershme dhe shteruese të
lëndës leksikore, semantike, frazeologjike, etj., që ata
përmbajnë, krijojnë shtysa për sipërmarrje si kjo jona ose
për sipërmarrje më të thella e më të plota si ato në nivel
tezash (doktorature).
Këto vlera i gjejmë të pasqyruar gjerë në të gjithë fjalorët,
sepse çdo njeri prej tyre, jo vetëm regjistron pasuri
leksikore, por është dhe pasqyrë e botës materiale dhe
shpirtërore e bartësve të një të folmeje a dialekti. Nga
gjithë fjalorët dialektorë, në fjalorin e M. Elezit, p. sh.,
kemi një nivel pasqyrimi që duhet vlerësuar në këtë
fushë.
Në mënyrë të veçantë janë me interes emrat e veshjeve
popullore, që shfaqin një larmi të madhe si dhe,
nganjëherë, pasurohen edhe me të dhëna e gjurmë
interesante të etnologjisë e të etnografisë së të folurit.
Edhe nga kjo pikëpamje qëmtimi i imtë dhe materiali
i besueshëm që sjellin autorët janë një nga vlerat e
fjalorëve. Le të përmendim, ndër të tjera, fjalë me vlera
etnolinguistike, si: darës, -i, ai që merret me ndarjen
e pasurisë së një familjeje, dari, -a, dhuratë që i bëhet
dhëndrit nga motrat e kunatat ditën e martesës; deshar,
-i, ai që i blaton dhëndrit një dhuratë ditën e martesës;
magjatore, -ja, gruaja që gatuan në magje; serplak,
-u, plak që zgjidhej për të pleqëruar e gjykuar sipas së
drejtës zakonore, etj.
Po ashtu me shumë interes e prurje të vlefshme janë
emrat e lojërave popullore, të veglave e të orendive
të ndryshme, si dhe një numër i mirë eufemizmash
që pasqyrohen në fjalorët dialektorë. P. sh. : bab, -a si

emërtim i një shkopi që vihet si piketë në lojën shkop e
cingël, ferreparriz lojë e djemve dhe e vajzave në mjediset
baritore, sypshilaza e kika si variante të kukumshehtas;
disa fjalë të lidhura me pajën dhe përgatitjen e veshjeve
të nuses, si veshtare “gruaja që vesh nusen”.
Në Fjalorin e fjalëve të rralla të A. Zymberit, një grup
shumë të pasur e përbëjnë ndajfoljet që përdoren për
lojërat popullore që përdoren edhe si terma popullore
në mundje, vrapim, etj., si: gjunjas “me një gju në tokë”,
gjelas ose pulas “baras kur dy kundërshtarë që munden
bien që të dy në krah”, thonjas “duke kapur me thonj”,
dredhas “duke bërë dredha në të ecur a në vrapim”,
zgripthi “brinjazi, së kithi, këlliç”, hapakrah “hapur me të
dyja kanatat”, katërlansh “duke e rrokullisur me kokë e
me këmbë”, etj.
Nga Fjalori i shqipes së Plavës dhe të Gucisë i P. Haxhillazit
dhe S. Ahmetit:
Budallisht “si budalla, me budallallëk”, bythambrapsht
“praptazi”, bytha-bytha “pranë njëri-tjetrit”, cipricullak
“zhveshur krejt, fare zbuluar”, xunxak “më gjunj, gjunjas,
në bisht, galiç”, deja-deja “me shumë pulla në krah, laralara”, fetarisht “nga ana fetare”, flakërueshëm “shumë
shpejt, menjëherë, vetëtimthi”, flegra-flegra “në copa të
holla, thela-thela”.
Disa emërtime të dukurive të etnografisë së të folurit
që lidhen me elemente të mendësive e të kulturës
shqiptare, si p. sh mys “copë e vogël buke që tepron në
sofër”, dhe shprehja: rri si mys drekësh “rri i mërzitur”,
murgeshë jo vetëm në kuptimin që jepet në fjalor, por
edhe me kuptimin “vajzë që nuk martohet”, ose shprehja
“fasule murgesha”, që shkon krahas ose “lakra të veja”
“lakra pa mish”.
Po kështu gjejmë edhe një pjesë emrash farefisnie me
vlera etnokulturore. Jepen një sasi emrash të tillë, si:
motërmë, motrëmëmë, motërtatë, por mungojnë emra
të tjerë, si: nanbabe, nangjyshe, etj.
Me interes për të njohur leksikun krahinor të shqipes janë
edhe fjalët që lidhen me doket e zakonet e ndryshme të
krahinave, si p. sh: mendjezi, mendjezezë dhe togfjalëshi
mendje e zezë, me kuptimin “xheloz” e “xhelozi”, të
cilat janë regjistruar në Malësinë e Madhe dhe që janë
përfshirë në FSHS; po ashtu fjalë e terma të lidhur me
kanunin në malësitë e Veriut prej nga vjen vetë fjala
kanun-i (prej një paraforme latine canone) dhe format
fonetike krahinore kanu:-ja / kanud-i dhe terminologjia
kanunore: ndore-ja nga shprehja me i ra ndore dikujt, që
përdoret dendur në krahinat e Shqipërisë Veriore, si p.
sh. : ka vra x me gjith ndore (Kastrat), i ka ra ndore (Plavë
e Guci)3, ngujoj “mbyll brenda”, ngujohem “mbyllem
brenda”, ngujim “të mbyllurit brenda, bllokim për t’i
shpëtuar gjakmarrjes”, drekë-t “dreka që shtrohet për
miq e dashamirës që marrin pjesë në një varrim” dhe
formulat përkatëse: me j qitë drekët, mish drekësh, të
hëngsha drekët ku fjala drekë përdoret vetëm në numrin
shumës.
Me vulë të theksuar krahinore dhe etnokulturore janë
edhe fjalë të tjera, si: bark, -u sh. barqe, -t me kuptimin
“fis, brez”; pashtrak, -u “taksë kullote”, rogoj “caktoj
ditën e martesës”: ndaj rogun, vajz’ e roguome (Kastrat),
3
Shih P. Haxhillazi, S. Ahmeti, Fjalor i shqipes së
Plavës dhe të Gucisë, Tiranë, 2004, f. 113
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kapucar, -i “ai që kundrejt një shpërblimi, zbulon a
kallëzon një vjedhje”; krezm, -i “vaj i shenjtë i ceremonive
fetare katolike”4
Lënda e sjellë ka vlera të mëdha etnolinguistike në
përgjithësi, por ka fjalë, të cilat i shpërfaqin drejtpërdrejt
vlerat etnolinguistike, si p. sh buka e benikut “bukë që
gatuhet natën e Kërshëndellave”, fjutur – a “fes i stolisur
me para që e vënë gratë mbi kokë”, dorëmarrës, - i
“ai që bie dorën e nuses, të marrë te prindërit e saj”,
dorëmësore, - ja “grua e zonja për punëdore; dorëcore,
dorësore, rrallëtore (Kukës)”, dorës, - i “vjedhës”,
dredhajë, - a “vorbull ere që përdridhet duke çuar gjethe
e pluhur”, drithtokë, - a “dhelëlëkundje, shkundëlimë,
tërmet” dheckore “femër e lëvizshme; bredharake”, etj.
Mund të përmendim këtu edhe mjaft fjalë e terma
të marrëdhënieve familjare e shoqërore me shtrirje
kryesisht krahinore të caktuar që janë pasqyruar në
fjalorët dialektorë, si: dasmor, dasmoreshë, kryedasmor (
ndonëse kuptimi i fjalës mund të mos jetë i saktë, sepse,
së paku në Malësi të Madhe, kryedasmori nuk është “ai
që merret me organizimin e dasmës”, por ai që është
përgjegjës a kryetar i atyre që shkojnë dasmorë për të
marrë nusen; ai rri i pari në sofër, merr gotën e pijes
dhe uron i pari e në emër të familjes së dhëndrit, flet i
pari dhe përfaqëson palën përkatëse, jep urdhër për t’u
ngritur, për t’u nisur, etj.
Në të folme gjejmë mjaft emërtime vendesh, emërtime
erërash, etj. me vlera etnolinguistike, si p. sh:
Brusnjë (nga brus) - emër vendi në fshatin Vajzë-Vlorë (
ku janë gjetur rrënoja të varreve ilire) i emërtuar kështu
për shkak të pjellorisë së tokës, pasi kjo tokë është shumë
pjellore për shumë kultura bujqësore.
Përroi i Nisheshtas- e ka marrë emrin se në këtë vend
banorët bënin niseshten.
Magjerrati- emër burimi i emërtuar për shkak se vendi ku
buron uji ka formën e magjes dhe gjatë rrjedhjes së ujit
formohen shumë rrathë.
Bugas- vend ku nuk e zë era, është vend i ngrohtë.
Zatoka- pjesë toke e zënë nga lumi.
Dita e Verës, emër vendi në Jug ku banorët dilnin në këtë
vend dhe festonin këtë festë pagane.
Në trevat shqiptare, sipas kushteve gjeografike dhe
klimës, janë të njohura edhe disa erëra a rryma të forta
që fryjnë nga drejtime të ndryshme dhe që pikërisht nga
vendet prej nga e kanë drejtimin marrin dhe emrat. P. sh:
Juga “era që vjen nga jugu”, Prishtinka “era që vjen nga
drejtimi i Prishtinës”, Lezhjanja “era që vjen nga Lezha”,
etj.
Në pjesën etnofolklorike, mund të përmendim, së
pari, fjalët e urta të pasqyruara, ku është mbledhur
si të thuash nektari i mençurisë popullore, duke na
dhënë një pasuri të vlefshme fjalësh apo motërzimeve
të fjalëve të urta shqiptare, të cilat nga njëra krahinë
në tjetrën kanë ndonjë ngjyresë të veçantë e sidomos
shprehen në një të folme me tipare vërtet tërheqëse,
jo vetëm për studiuesin që merret me dialektologji. Të
tilla janë, p. sh. : Bukuria hajk (ikën) e ditunia ngel; Dora
në baltë e buka me mjaltë; Fjala e mirë në ditë të keqe;

Mos e nga të ligun pa punë se e ban trim me përdhunë;
Po të rrajsh (të rrish) me ujq, do msojsh ulërimën, etj.
Nga ana etnologjike, sigurisht, në materialet e pasqyruar
ndër fjalorë, janë me interes veshjet popullore të
krahinave, të cilat na shfaqen sa të pasura e të larmishme,
aq edhe të vlefshme nga pikëpamja leksikore, si dhe
shpjegimet, të dhënat e shqyrtimet rreth organizimit
shoqëror të krahinave, p. sh. në Kurbin, mund të
përmendim, ndër të tjera, rrethanën interesante se
të vjetrit e asaj ane thonë se kurbinasit, ndonëse kanë
qenë të besimit katolik, nuk kanë bërë be fetarisht në
emra shenjtorësh, por sipas traditës së vjetër etnike;, ku
shquajnë: për atë qiell, për atë diell, për këtë dhe, për ato
shkrepa (shkëmbinj), për atë gur, për besë, pasha bukën,
për dhet tem (për dheun tim), për gur të vorreve (varreve,
), etj. Interes paraqesin edhe shqyrtimet e përshkrimet
rreth familjeve patriarkale, si dhe rreth disa kategorive
te organizimit shoqëror, si p. sh. : për bajrakun, fisin e
vllazërinë dhe përgjithësisht për ndarjen shoqërore
dhe organizimin e familjes e të gjinisë në kohët e vjetra
si dhe gjurmë mbeturinore të tij deri në kohët e reja.
Me interes etnologjik dhe etnolinguistik janë termat
kanunorë të pasqyruar: zot shtëpie apo i zoti i shtëpisë;
duke përshkruar të drejtat dhe detyrat që kishte ai në
jetën familjare e shoqërore, lidhur me pronën etj, si dhe
të drejtat e detyrat e kryefamiljarëve.
Po kështu të një rëndësie të veçantë janë dhe pasqyrimi i
dokeve dhe praktikave të ndryshme të martesës, të lindjes,
vdekjes, etj, duke bërë edhe krahasimin me traditat e
krahinave të tjera, ku autorët shfaqin edhe njohjen e
tyre mjaft të gjerë e të sigurt të etnologjisë shqiptare.
Në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe (1980) gjejmë këtë
shpjegim për paragjykimet: “Paragjykim” 1. Mendim i
gabuar dhe i pambështetur, i ngulitur nga njohja jo e plotë
e dukurive të botës dhe e shkaqeve të tyre, nga i cili niset
dikush në gjykimet e në veprimet e tij në kundërshtim
me dijen e arsyen; pikëpamje a qëndrim, që formohet si
shprehi nën ndikimin e shoqërisë e të mjedisit dhe jo nga
njohja e përvoja e jetës. Paragjykime fetare (borgjeze).
Rrënjët e paragjykimeve. Lufta kundër paragjykimeve.
Njeri pa paragjykime.
2. Mendim i padrejtë, që është formuar që më parë për
dike a për diçka pa e njohur mirë dhe që pengon për
ta vlerësuar atë me paanësi. Flet me paragjykim. Ka
paragjykime për të”5.
Nga Fjalori i gjuhës shqipe i M. Elezit, veçojmë: “Kur të
ulet kali me ra, me fjetë, sa të jenë rapt tue hanger, des
nji mik” paragj. (K. Berishaj, M. M). “Në kjoftë se kndon
gjeli në darkë, des një mik i përzemërt; në këndoftë
mbasi të bien rapt me fjetë, des një rap shpijet” paragj.
(K. Berishaj, M. M)“Po hoqe dhamb në andërr ose të ra,
dikush des; po të dhembtë fort, des dikush i dhimbshëm”
paragj. (K. Berishaj, M. M). “Po nisi me i ra gjethi plepit
kah fundi (e jo kah maja), dimni ka me kenë së mbrami”
paragj. (K. Berishaj, M. M) “Kur nisesh për udhë a për nji
punë me randësi nisu me kamë të djathtë” paragj. “Kur
murmuron e veten me e qitë në zjarrm do drazhdë dylli
për me e largue rrezikun” paragj. “Andrrat si shihen kur
bje dushki nuk dalin” paragj. “Kur mashkullon bagëtia,

4
Shkurtaj, Gj., Elemente etnokulturore në fjalor të
shqipes, në Leksikografia shqipe-trashëgimi e perspektivë,
Tiranë, 2005, f. 128
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femnon shpia” paragj. “… prindët ngarkojnë teshat dhe
nisen në kale të bardhë ose të kuq (kali i zi thonë asht
ogurzi për nuse. Me e hypë në pelë thonë femnon nusja)
…” paragj. (R. Sokoli, Folklor, 1, dorëshkrim). “Të fëlliqtët e
parë të thmisë që sa â lë përdoret kundër gushes” paragj.
“Fitili si digjet në njanën anë kallxon rrugë” paragj. “Kush
ia merr tjetrit fjalën nga goja jeton ma gjatë” paragj.
“Mos ha fletë kepësh se bâhen vner” paragj. “Në preksh
kand me fshijnë a me basht pahiri, pshtyje me majë të
guhës fshijsen boshtën” paragj. “Atë ditë që ke një njeri të
shpisë në udhëtim të largët, mos e fshi shtëpinë deri sa të
marësh lajm se arriti” paragj. (Berat)

shërue të djegunit “ziejnë të lyen, grimca pishet të mire,
lëkurë të dytë shtogut e bar pezmit dhe ia vejnë si lyes; “i
vejnë vaj ullinit e gëlqere” mjek. pop. (R. Sokloi, Folklor,
1, dorëshkrim). Me shërue të djegunit “i vejnë vaj ullinit
e gëlqere” mjek. pop. (R. Sokoli, Folklor, 1, dorëshkrim).
Kundër spirës “ziejnë gjethët e gërzhitun të ferrmacës
dhe ua pijnë langun”; “pijnë lang mullagash të zieme”
mjek. pop. (R. Sokoli, Folklor, 1, dorëshkrim). Për me e
shërue të djegunit “i vejnë gjeth të gërzhitun ferrmacet
të pluhnuem imtë” mjek. pop. (R. Sokoli, Folklor, 1,
dorëshkrim). “Kur shkrep rrufeja në ndoi shpi dhe i
kalamend njerëzit ose i lëshon të fiktë, për me i shpëtue
prej vdekjes ua shndërrojnë tri here vendin ashtu për
së fikti” mjek. pop. (R. Sokoli, Folklor, 1, dorëshkrim).
“Kundër flames pijnë raki të forte të vlueme me sheqer
dhe i shtijnë kambët në valë” mjek. pop. (R. Sokoli,
Folklor, 1, dorëshkrim). “Kromën e barantojnë me hitha
të gërzhituna, të shtypuna imtë dhe të zhytuna në vaj”
mjek. po. (R. Sokoli, Folklor, 1, dorëshkrim).

Besëtytni:
Në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe (1980) gjejmë këtë
shpjegim për fjalën besëtytni: “Besëtytni” Paragjykim i
gabuar, sipas të cilit disa ngjarje e dukuri merren si shenja
të fshehta, që parathonë të ardhmen ose që sjellin të
mirën e të keqen; besim i verbër i njerëzve të prapambetur
në forcat e mbinatyrshme, besim i kotë. Besëtytni fetare.
Njeri me bestytëni. Lufta kundër bestytënive”6.
Nga Fjalori i gjuhës shqipe i M. Elezit, veçojmë: “Asht
sevap me bâ kacurreta. Se mbasi dirgjen gjâja prej
bjeshke orët e zanat i shohin kacurretat përskundreq,
kujtojnë se janë çobanë e thonë vetmeveti: s’të jena
mbetë krejt vetëm; e gëzohem” best. “Mos shko matan
te pusat se të ha kallkullanxha” best. “Kur nis me u zgatë
dita (me 22 dhjetor), ditën e parë zgatet sa kcen kauxhi
tra në tra; e kur nis me u shkurtue (22 qeshor), disa ditë
rri në vend, se nuk ka qef me u shkurtue” best. “Po gjete
kokrrën e rrfesë, bâhesh rehat” best. (K. Berishaj, M. M).

Gjëza:
“Kryekrahën / bishtrapën” gjëzë gjeli.
“Asht tuturoshi / bishtkaproshi / hollë
“n’midis / bishtkamish “ gjëzë lepuri.
“Asht tuturoshi / bishtkaproshi / hollë
“n’midis / bishtkamish “ gjëzë lepuri
“Nji mi (je) ustallarë pa çekiç e pa sqepar / bajnë gjellë
për pashallarë” gjëzë bleta
“Rrumbullak e brumullak / treqind flutra në bark” gjëzë
kungulli me farat
“Pleshti e bân buçukin” gjëzë fara e lakrës
“Në mal pritet druni, n’deti bijnë bujashkat” gjëzë anija
“Turijt si mi / bishtin si buri / kamët si dhi” gjëzë derri
“Dhetë shtrëngojnë e dy lotojnë, kryet në bythë e bytha
në krye” gjëzë mjelësja me delen (dhinë) që milet

Doke:
Në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe 1980 gjejmë këtë
shpjegim për fjalën doke:
“Doke, -T f. vet. Sh. Zakone në jetën shoqërore të një
populli, që lindin në kushte të caktuara historike dhe
ruhen brez pas brezi. Doke të moçme. Doke e zakone”7.
Nga Fjalori i gjuhës shqipe i M. Elezit, veçojmë: “Dy
javë para darsmës, tue vrojtë që hana të jetë pushtë
për mënyrë qi darsma të bijë me hanë nalt, dajnë ditën
e kunorës” doke (R. Sokoli, Folklor, 1, dorëshkrim)
“Fëmijëve të shuem ua përmbysin mbi voorr djepin, ku e
lane me u kalbë” doke (R. Sokoli, Folklor, 1, dorëshkrim)
“Vorri për grate bâhet deri në fyt (thellë)” doke. “Guri i
themelit duhet përgjakë … Mundet që kjo përgjakje me
u krye me nji gjel dhe mundet e asht ma mirë me u krye
me nji dash” doke (K. Berishaj, M. M). “Gjamatorët nuk
veshen mire; qillojnë edhe pa u rrue” doke (R. Sokoli,
Folklor, 1, dorëshkrim). “Gjamatarët rreshtohen tuj përbâ
gjysë rrethit me ftyrë kali i dekmi” doke (Sh. Gjeçani, Doke
dekësh …).

Gojëdhëna, yshtje, lutje, sharje
“Ky zog deshti me u ngjitë në qiellë, po i mallkuemi ia qiti
nji kulpën e ia lidhi kambët mos me fluturue ma nalt e i
mbet emni kulpnajë” gojdhanë
“Asllan, sulltan haje mishin tand !” yshtje. Kështu
pëshpërit frymatorja për me e shërue të djegunit.
“Mos ço (ep) Zot çka ba robi !” lutje
“Mos na provo Zot sa ba robi !” lutje
“Orëmadhi i kaurrit, orëmadhi i shkaut, orëmadhi i thiut
! sharje
“Ti je trim, i vëllai i mutit tim ! sharje kryesisht e fëmijëve
kur kapen
“Syverdhi i Luc Hajdarit” sharje
Fjalë të urta popullore:
“-A je burrë!- Po, kur më lane (lejojnë)” fj. u.
“Burrat duen me i pasë gratë e veta besnike e të huejat
të pabesa” fj. u.
“Burrë asht ai qi sundon vetin” fj. u.
“Burrë i fortë asht ai si pret kur s’ka” fj. u.
“Burrë i meçëm asht ai si e njeh kohën dhe veten” fj. u.
“Burrë i mirë nën hije të therrës” fj. u. iron. mëton se
është dikush e vetë s’del dot prej ferre.
“Burrë Zadrimet e venë Podrimet, kur ke!” fj. u.
“Burri e grueja janë si sançi e çerepi: kur nxehen të dy,

Mjekime popullore:
Nga Fjalori i gjuhës shqipe i M. Elezit, veçojmë: Me
6
7

Fjalor i gjuhës së sotme shqipe, Tiranë, 1980, f. 127
Fjalor i gjuhës së sotme shqipe, Tiranë, 1980, f. 355
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piqet buka” fj. u.
“Burri e ka fjalën fjalë e punën punë” fj. u.
“Burri asht pesë zogj, pesmbëdhetë shtjerra, katërdhetë
deshë, gjashtëdhetë krena, shtatëdhetë shkopij e
nandëdhetë voe” fj. u.
“Burri i fortë asht i zoti i shejtanit e i mejdanit” fj. u.
“Burri i fortë ia ndërron erën vendit” fj. u.

përbëjnë një pasuri të pazëvendësueshme për gjuhën
shqipe, sepse e pasurojnë më tej me njësi të tjera
leksiko-semantike paradigmatikën e këtyre fushave, duke
zgjeruar më shumë informacionin gjuhësor për botën
shqiptare. Kështu ata pasqyrojnë veç vlerave denotative
e konotative edhe vlerat etnolinguistike duke u bërë
dëshmi e shkruar e fjalës që gjallon në gjuhën e folur,
sepse, kur fjala e gjallë zë vend në një fjalor, është e sigurt
që nuk ka për t’u harruar sa të jetë vetë populli që e flet
atë.

Si përfundim, mund të themi se fjalorët dialektorë me
vlerat dhe prurjet e freskëta dallohen për një lëndë të
bollshme, që lidhet me disa fusha leksikore të mjedisit
shqiptar, si: ajo e botës bimore e shtazore, me kulturën
materiale e shpirtërore, me doket e zakonet, etj. Ato
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Vështrim historik mbi astronominë shqiptare

Msc. Alma Golemaj, Msc. Aurora Shehaj

Abstract

mikroskopi.
Në shekullin XIX kemi veprimtarinë shkencore dhe
mësimore të Jorgji Burrit, rilindasin e njohur Hasan
Tahsimi, Demir Peshtani nga Berati, Hilmi Maliqi nga
Kosova, Luixhi Xhura nha arbëreshët e Italisë, etj.
Fjalë kyce: astronomi, enciklopedi, zbulim, figurë e
shquar, dëshmi, dokument

During centuries Albanian scholars were distinguished
as prominent astronomers as well. Evidences come from
XVth century when Gjon Gazulli was a doctor of sciences,
professor of University of Padua, Italy with his theory
and tables on stellar movement. Another Albanian
astronomer of this time, Leonik Tomeu was professor of
Copernicus at the University of Florence, Italy.
From XVth century till XXth century there are a lot of
Albanianfamous astronomers working as university
rectors, observatory directors and in the same time
patriots fighting for the independence of Albanian from
Turkish Empire. They wrote many books for students on
astronomy issues and scientific books and articles. The
last one is William Gregory, Albanian-American astronaut.

***
Vetë termi “astronomi” që do të thotë “ligji i yjeve”, është
me prejardhje nga greqishtja (greq. : astro + nomos)
dhe merret me vrojtimin dhe shpjegimin e dukurive që
ndodhin jashtë tokës dhe atmosferës së saj. Ajo studion
prejardhjen, zhvillimin, vetitë fizike dhe kimike të të gjitha
trupave jashtëtokësorë që mund të vrojtohen në qiell, së
bashku me të gjitha proceset në të cilat ato përfshihen.
Nga shekulli XV e këtej të dhënat mbi astronominë
shqiptare marrin trajta të dokumentuara. Numri i
humanistëve shqiptarë që bënë emër të nderuar në
Europën mesjtare nuk është i vogël. Ndër më të dalluarit
është Gjon Gazuli. Gjon Gazuli është njëri ndër humanistët
më të shquar të mesjetës shqiptare. Ka lindur në fillim të
shekullit XV në Dubrovnik dhe vdiq më 19 shkurt të vitit
1465 po në Dubrovnik. Familja e tij ishte me origjinë nga
Gjadri i Zadrimës. Nga burimet dokumentare të ruajtura
në Arkivin Historik të Dubrovnikut, veçanërisht nga fondi
Testamenta Notariae, kemi mundur të ndjekim qëndrimin
e familjes Gazuli që nga fillim shek. XIV në Raguzë e deri
në fund-shekullin XVI.

Abstrakt
Mjaft astronomë shqiptarë janë njohur në rang
ndërkombëtar për ndihmesat e tyre. Në Shqipëri,
njohuritë për gjithësinë e kanë zanafillën e tyre mjaft
herët. Ato marrin trajta konkrete të dokumentuara
vetëm pas shekullit XV. Figura e astronomit Gjon Gazulli
nga Mirdita, gjatë shekullit XV, vlerësohet mjaft nga
studiuesit e periudhës së Mesjetës duke e renditur atë
si një ndër studiuesit më me zë të shekullit. Po kështu,
krahas tij qëndron edhe emri i astronomit dhe filozofit
tjetër shqiptar Nikolla (Leonik) Tomeni, i cili ishte dhe
mësuesi i astronomit të madh polak Nikolla Kopernikut.
Në shekullin XVI figurë e shquar ishte Qazim Fahredini
nga Shkupi. Një vend të vecantë zë dhe enciklopedisti
i njohur Pjetër Bogdani, kun ë veprat e tij përshkruan
qiellin, eklipsin e Hënës, përbërjen e tokës dhe jep të
dhëna të tjera mbi yjet, të shoqëruara me skicime dhe
vizatime, që dëshmojnë për njohuritë e tij të thella
teorike dhe praktike.
Gjatë shekullit XVIII kemi një rritje të numrit të
astronomëve. Vlen të përmendet Teodor Zhava (Kavalioti),
që jepte mësim në Akademinë e Voskopojës, Mehmet
Janinasi, i cili përktheu veprën “Fizika” të Aristotelit nga
greqishtja e vjetër në arabisht si dhe shpjegoi i pari në
botën e lindjes zbulimet e reja të kohës, si: teleskopi dhe

Gjon Gazuli studioi në Raguzë, për të vazhduar pastaj
në Padovë. Në vitin 1428 mbaroi studimet për teologji
dhe filozofi në Padova, studime këto që i kishte filluar në
vitin 1422, ndërsa më 31 janar të vitit 1430 doktoroi në
filozofi e teologji. Kur kthehet në Dubrovnik emërohet
prior i Kuvendit Domenikan në Raguzë dhe menjëherë
angazhohet në misione të shumta diplomatike nga
raguzanët. Nga viti 1439 emërohet profesor në
katedrën e matematikës pranë Universitetit të Padovës.
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Po ashtu kishte njohje personale me Gjergj Kastriotin
Skënderbeun, për llogari të të cilët më shumë se një herë
bëri punën e ambasadorit. Emri dhe fama që kishte e bënë
të jetë i ftuar në rrethet e larta shkencore-humaniste të
kohës. U ftua edhe nga mbreti hungarez, Korvini, po për
arsye jo shumë të qarta nuk shkoi. Edhe dy vëllezërit e
tij Pali e Andrea i shërbyen Gj. K. Skenderbeut. Pali ishte
edhe rektor i Gjimnazit publik të Raguzës.

rreth 11 vite mbeti nën pluhurin e harresës, derisa ra në
dorë të studiuesit të njohur kroat Mirko Drazhen Grmek,
në vitin 1961, i cili ka meritën kryesore për njoftimin e
botës shkencore, për ekzistimin e këtij dorëshkrimi si
dhe për informacionet themelore bazë mbi të. M. G.
Grmek, fillimisht hodhi idenë se ky dorëshkrim mund të
ishte i Gjon Gazulit (M. D. Grmek, L’raport, 1961), po pa
u thelluar në analizë shkencore, pa ofruar fakte konkrete
bindëse dhe të qëndrueshme.

U shqua si prift i devotshëm në Urdhrin e Domenikanëve,
duke pasur pozita drejtuese, si profesor i matematikës
në Universitetin e Padovës, si diplomat i Raguzës, i
mbretit hungarez Sigismundit dhe heroit shqiptar, Gjergj
Kastriotit Skënderbeut. Kishte raporte e bashkëpunoi me
emrat më të nderuar të humanizmit e renesancës. Shkroi
shumë vepra, po me sa dihet deri me sot asnjëra nga ato
nuk u botua. Dorëshkrimet e veprave të Gjon Gazulit,
dalëngadalë, pas shumë hulumtimesh, kërkimesh
shkencore, ballafaqimesh e analizash po dalin në dritë.
Si kontribut për këtë humanist të nderuar shqiptar është
edhe botimi i dorëshkrimit të veprës së tij autograf nga
Arkivi i Dubrovnikut.

Në një studim të dytë me bashkautor Žarko Daić, që u
botua në vitin 1976, ky autor thelloi më tej dijet për Gjon
Gazulin dhe veprimtarinë e tij shkencore, por, gjithnjë,
brenda kornizave të një studimi të kufizuar për revistë
shkencore, jo monografie apo studimi më gjithëpërfshirës.
Edhe pse tashmë i njohur, ky dorëshkrim ende vuan nga
misteri i harresës, mosintersimi për studimin e tij, nga të
gjitha aspektet, paleografike, diplomatike, filigranes, etj.,
por edhe nga mungesa e një editimi kritik dhe përkthimi
të tërësishëm.
Në një fletë të veçantë është një shënim me stilolaps
me ngjyrë blu, nga viti 1950: “Debati për ndërtimin
dhe përdorimin e astrolabit. Një shkrim i bukur gotik i
shekullit XV. Duke gjykuar sipas shenjave të filigranës,
të cilat vërehen në letrën e dorëshkrimit, letra është
prodhim italian nga viti 1460. Dorëshkrimi nuk ka titull
dhe askund nuk është shënuar emri i autorit të tij. Në
bazë të disa të dhënave të tjera, sipas të gjitha gjasave,
pothuajse është e sigurt, që dorëshkrimin e ka përgatitur
domenikani, astronomi dhe matermatikani me emër,
Gjon Gazuli. Dorëshkrimi ka arritur në Arkivin Shtetëror
të Dubrovnikut në vitin 1950, pas vdekjes së pronarit të
tij të fundit, VitGozze.”

Raguza në mesjetë ishte njëra ndër qendrat kryesore të
shkencës dhe kulturës europiane në përgjithësi, ndërsa
kishte primatin në shkencat ekzakte: matematikë e
astronomi. Një kontribut të veçantë për një gjendje
të tillë ka dhënë edhe humanisti shqiptar, Gjon Gazuli.
Dorëshkrimet e tij autografe, janë të rralla, të shpërndara
nëpër biblioteka e arkiva europiane, po kanë një vlerë
shumë rëndësishme për të kuptuar dhe ndjekur rolin dhe
vendin që kishte astronomia në Raguzë dhe në Europë.
Në këtë drejtim, vend parësor ka dorëshkrimi autograf,
i Gjon Gazulit nga Arkivi Historik i Dubrovnikut, në
Dubrovnik, që sot ruhet në signaturën: Fondi: BassegliGozze, Rukopisi.

Dorëshkrimi në gjendjen e sotme ka 11 fletë, përkatësisht
22 faqe të papaginuara as në kohën e krijimit të tij, e as
më vonë kur është bërë pjesë e Arkivit të Dubrovnikut.
Nga studimi i origjinalit vërehet se 11 fletët që ne kemi në
dorë kanë qenë pjesë e një dorëshkrimi më të vëllimshëm.
Kjo gjë vërtetohet nga “kurrizi” i dorëshkrimit, ku kanë
mbetur ende disa “pjesë” të lidhjes së vjetër, pastaj qepja
me dorë me një fije peri të veçantë të kohës, etj( shih
ilustrimin për këtë).

Ky dorëshkrim është i mbuluar me vell misteri. Për
të me saktësi dimë që është shkruar në Dubrovnik,
me një kaligrafi të mrekullueshme kursiv gotik, të
shekullit XV, karakteristikë për dorëshkrimet që u
shkruan në Raguzë, por edhe më gjerë. Nuk na është
e njohur se si ky dorëshkrim qëndroi për rreth pesë
shekuj, më saktë për 485 vjet në familjen fisnike
dubrovnikase Gucetiq, as si arriti në arkivin e njohur
të kësaj familje dhe në cilat rrethana dhe kushte.

Dorëshkrimi nuk është i dekoruar me iniciale të veçanta,
por vendi i tyre është bosh, sepse ato duhej t´i punonte
një specialist i posaçëm, iluminator i inicialeve, me ngjyra
dhe elemente të ndryshme dekorative nga bota bimore,
shtazore apo figura të ndryshme ilustruese që kishin
lidhje me dorëshkrimin.

Sipas procesverbaleve të ruajtura në Arkivin Historik të
Dubrovnikut, sot dimë se në vitin 1950, pas vdekjes së
pinjollit të fundit të kësaj familje, fisnikut Vit Gucetiqit, së
bashku me shumë dorëshkrime, dokumente, inkunabula,
libra të rrallë dhe eksponate të tjera me vlera të
paçmueshme, edhe ky dorëshkrim i Gjon Gazulit, kaloi në
pronësi të Akivit Historik të Dubrovnikut, në Dubrovnik.
(Sot i vendosur në Fondi: Bassegli-Gozze, Rukopisi, nr. 32,
f. 271-281).

Dorëshkrimi përbëhet nga tre njësi, ku dy të parat janë
ngushtësisht të lidhura me njëra-tjetrën, ndërsa njësia e
tretë, është e veçantë dhe nuk ka të bëjë fare me dy të
parat. Asnjëra nga tre njësitë nuk ka titull apo nëntitull
dallues (sikurse as dorëshkrimi), por dallimin e tyre e
kemi bërë pas një studimi të përgjithshëm të tekstit të
dorëshkrimit si dhe propozimit të ndarjes që fillimisht ka
bërë edhe M. D. Grmek (1976).

Edhe pse në një institucion “për ruajtjen e memories
shkencore”, siç është arkivi, ky dorëshkrim edhe për
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Tërsia e parë fillon në f. 1 e vazhdon deri në f. 5. Ajo
nis me fjalët: “Antequam astralabij utilitates açedamus
necessaria est nobis terminorum sive nominum
instrumenti expositio” dhe mund të kishte titullin:
“Përdorimi i astrolabit... ” që bën fjalë kryesisht për
astrolabin dhe përdorim e tij në kohën kur u shkrua studimi
nga Gjon Gazuli. Tërësia e dytë është në f. 5 (12 rreshtat
e fundit të f. 5) dhe vazhdon deri në f. 10, duke filluar me
fjalët: “Astralabium componere respice tabulam aptam in
cuius medie quere centrum quod vecetur(e!) super quo
describe circulum secundum exigentiam tabule maiorem
quam poteris... ” dhe mund të kishte titullin: “Ndërtimi
i astrolabit”dhe bën fjalë për mënyrën e ndërtimit
të astrolabit dhe funskionimin e tij. Tërësia e tretë e
dorëshkrimit fillon në f. 11 për të vazhduar deri në f. 21.
Kjo tërësi mund të kishte titullin: “Studim mbi gjurmët
dhe lëvizjet e planeteve” dhe fillon me tekstin: “Circulus
dicitur ecentricus vel egresse cuspidis vel egredientur
centri qui non habet centrum cum mundo. ” Si duket kjo
pjesë është shkëputur nga një studim shumë më i gjërë
dhe i hollësishëm i Gjon Gazulit, gjurmët e të cilët ne i
gjejmë sot në dy biblioteka: në Krakov dhe Vjenë.

cilën ai e falënderon Gazulin pë dorëshkrimin që i kishte
dërguar dhe që Çesmiçki e kishte marrë. Për shkak të
rëndësisë historike që ka, po edhe për të përforcuar
pohime që bëmë më sipër, ne e sjellim atë të përkthyer
në shqip: “Ju, jo vetëm që keni përmbushur shpresën
që ne kemi pasur në Ju, por keni avancuar (shkuar)
shumë më larg. Librin që na keni dërguar, na ka pëlqyer
jashtëzakonisht shumë. Ai është plot me njohuri dhe
oratori, dhe leximi i tij ishte kënaqësi, ashtu siç ishte i
dobishëm studimi i tij. E pranojmë se kemi gjetur zgjidhje
për disa gjëra e pohime të pasqaruara sa duhet deri
me tani të astrologëve të lashtë, të cilat para shumë
kohësh kemi dëshiruar t’i kuptojmë drejt. Për këtë shkak
seriozisht ju nxisim që të vazhdoni të shkruani dhe të
kompletoni përfundimisht punët e filluara, të cilat do
të jenë shumë të domosdoshme për dijetarët, po ashtu
edhe për reputacionin tuaj, kështu që do përmbushni
dëshirën tonë, prapa së cilës qëndrojmë me shumë forcë.

Një informacion me shumë vlerë për krijimtarinë e Gjon
Gazulit gjejmë në kodikun e bibliotekës së Jagiellonskiej
në Krakov të Polonisë, me titull: “Theorica novae
planetarum”, me autor Georgius de Peuerbach (14231461), që sot ruhet në signaturë: Rps 599, f. 1r-43r, ku
ai sjell vizatime nga vepra në dorëshkrim e Gazulit për
problemet astrologjike të “shtëpive qiellore” dhe sipas
të gjitha gjasave edhe tërësia e tretë e dorëshkrimit të
Gjon Gazulit që ruhet në Arkivin e Dubronvikut është e
përfshirë e tëra në këtë dorëshkrim të Peuerbach-it.
Ky dorëshkrim është nga shek. XV, përkatësisht nga
viti 1454, sipas një shënimi që është shënuar në faqen
e fundit të vetë kodikut. Kjo datë ka shumë rëndësi,
sepse nëse Georgius de Peuerbach-i ka shfrytëzuar
dorëshkrimin e Gazulit në vitin 1454, mund të nxjerrim
një përfundim se ky dorëshkrim është shkruar para këtij
viti dhe se dorëshkrimi që ne kemi shfrytëzuar në Arkivin
e Dubrovnikut e që është nga viti 1460, është kopje e
dorëshkrimit të vitit 1454 ose bocet i përgatitur për
botim.
Një kopje tjetër e dorëshkrimit të Peuerbach-it ruhet
në Vjenë, në Österreichische Nationalbibliothek, në
signaturën: Cod. 5203. Ky kodik është i shkruar në letër
gjysmë kartoni të fortë, ka dimensione 21x14. 6cm /
dimensionet e tekstit: 13. 4 x 7cm/ dhe është autograf
origjinal. Ai ka gjithsej 48 fletë (1r-48v) dhe në f. 43r-v
është një shenim i shkurtër për Gjon Gazulin, në 32
rreshta. Ky kodik sipas shënimit që ka në faqen e fundit,
48v, është shkruar më 30 gusht 1454.\

Ju lutemi shumë, përveç kësaj, që të na vini në
dispozicion sferat e armiluara të Ptolemeut dhe pajisjet
e tjera që ju përmendni në veprën tuaj. Ju ato i përgatitni
atje me shpenzimet tona, sepse këtu në Mbretërinë
Hungareze nuk kemi asnjë zejtar, i cili do ishte i zoti në
këto punë. Të gjitha shpenzimet do t’jua kompensojmë
në mënyrë efikase në qytetin tuaj ose në një vend tjetër
të përshtatshëm për ju. ” (Për këtë dokument shih edhe:
F. Banfi, 1939, M. D. Grmek, Z. Dadic, 1976).

Gjithnjë duke mbetur rreth vitit 1460, kemi një dokument
tjetër shumë të çmuar për veprimtarinë shkencore
të Gazulit, përkatësisht letrën e Jan Çesmiçkit (Janus
Pannonius, njëri prej poetëve më njohur të shekullit të
XV), që ia dërgoi Gjon Gazulit në vitin 1460 dhe në të
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retorikës në Universitetin e Padovës. Vepra e Marin
Beçikemit përfaqëson denjësisht humanizmin shqiptar si
pjesë të lëvizjes së madhe përparimtare të humanizmit
evropian të shek. XV-XVI.
Një shekull më vonë spikat figura e enciklopedistit të
njohur Pjetër Bogdani. Ai u lind më 1625 në Gur i Hasit
afër Kukësit dhe vdiq më 1689 në Prishtinë. Bogdani ishte
prift, ipeshkëv (i Shkodrës), kryeipeshkëv (i Shkupit),
teolog dhe filozof shqiptar nga Hasi, që shtrihet në
Shqipëri dhe Kosovë. Mësimet e para i bëri në Ciprovac,
Bullgari. Studimet e larta i mbaroi në Kolegjin Ilirian
të Loretos dhe në seminarin e Propagandës në Fide të
Romës dhe po ashtu në vitin 1647 kërkesë për studimin e
medicinës dhe për lëshuarjen e Kolegjit. Më 1651 ushtron
detyrën e meshtarit në Pult e në fshatrat e Prizrenit, në
anët e vendlindjes. Në vitin 1656 thirret në Romë për të
vazhduar studimet e larta në Kolegjin e Propagandës. Aty
i mëson gjuhët e Lindjes i ndihmuar nga Weis Dilo. Më
1658 kreu studimet e larta të teologjisë e filozofisë në
Romë dhe mori titullin “doktor”. Menjëherë emërtohet
ipeshkv i Shkodrës dhe administrator i Tivarit. 1663–
1664, njihet dhe i bën shërbime Kardinal Barbarigos,
i cili në atë kohë gjendej në Romë. Më 1675 shkruan
librin “Çeta e profetëve” dhe ia paraqet Propagandës për
botim. Rekomandimi i Propagandës ishte të përkthejë
librin. Fillon përkthimin e librit. Në vitin 1677 emërtohet
arqipeshkv i Shkupit në vend të të ungjit, Ndre Bogdanit.
Lufta turko–austriake fillon më 1683. Në dhjetor të atij
viti vdes Ndre Bogdani. Bogdani arratiset në male dhe
humb librin e Gramatikës latinisht–shqip të punuar nga
Ndreu. Strehohet në Ciprovac dhe në Dubrovnik. Në
pjesën e parë të vitit 1685 shkon në Venedik e në Padovë
ku u takua me avokatin e mirënjohur shqiptaro-anglez
Weas Dilo. E merr me vete librin e përgatitur për botim.
Libri Cuneus Prophetarum botohet në fund të fund
të vitit në Padovë te Barbarigo. Shkruan Relacionin e
njohur nga Shkupi: Dello stato spirituale e temporale del
regno di Albania e Servia. 1687–1688: Merret aktivisht
me organizimin e rezistencës antiturke dhe u bën vizita
të gjitha vendeve të arqipeshkvisë së vet. Në vitin 1689
depërton ushtria austriake. Në nëntor kjo ushtri arrin në
Prishtinë. Bogdani të niset me ushtrinë për Prizren, ku i
inkuadron edhe 6. 000 shqiptarë dhe bashkë me ta arrin
atje. Atje sëmuhet nga murtaja. Kthehet në Prishtinë
për shërim te mjekët gjermanë, po më kot. Vdes në
fillim të dhjetorit 1689 në Prishtinë ku edhe varroset. Siç
njoftonte nipi i tij Gjon Bogdani, menjëherë pas thyerjes
së ushtrisë austriake ato ditë, tatarët dhe turqit e nxjerrin
nga varri trupin e tij.
Vepra e ipeshkvit Pjetër Bogdani “Çeta e profetëve”
(Cuneus prophetarum) u botua më 1685 në Padovë,
u rishtyp më 1691 dhe 1702 në Venedik me titull të
ndryshëm. Libri “Cuneus Prophetarum”, apo sipas
përkthimit të Justin Rrotës “Çeta e profetëve”, është
një nga veprat më të rëndësishme të trashëgimisë sonë
të vjetër letrare. Fakti që është e para vepër origjinale

Dëshmitë për famën shkencore dhe për krijimtarinë e
Gjon Gazulit e veprat e tij janë të shpërndara gjithandej.
Në Biblioteca Apostolica Vaticana, në Vatikan, në fondin e
dorëshkrimeve ruhet një kodik, i cili ka të dhëna me mjaft
interes për astronomin shqiptar. Kodiku ruhet në këtë
signaturë: Mss. Codicus Palatinus 1375. Informacioni për
Gjon Gazulin është në f. 268v.
Astronomi tjetër i njohur i kësaj periudhe, krahas Gazullit,
është Nikollë Leonik Tomeu.
Nikollë Leonik Tomeu, apo siç quhej shpesh dhe Epirioti,
një ndër humanistët më të shquar shqiptarë, u laureua
për filozofi. Ai u lind në Venedik në vitin 1456 në një
familje që kishte mërguar nga Durrësi. Në veprat që ka
lënë, ai e përmend me krenari prejardhjen shqiptare.
Në vitet 1504-1531 ishte një ndër intelektualët më të
njohur të Venedikut dhe drejtues i shoqërisë “Shkolla e
shqiptarëve”, qendër e kulturës shqiptare në mërgim. Më
1497 Nikolla emërohet profesor dhe titullar i katedrës së
filozofisë në Universitetin e Padovës, ku pati si student
edhe Nikolla Kopernikun, një ndër astronomët më të
mëdhenj të Mesjetës. Si politolog dhe njohës i mirë i
kulturës antike dhe të kohës, Tomeu ka lënë një seri
veprash si “Dhjetë dialoget”, “Aristoteli, historia e jetës
dhe veprave”, studime historike dhe filozofike.
Kur pushtimi osman e bëri të pamundur lulëzimin
e kulturës humaniste në vend, pjesa e inteligjencës
shqiptare, e formuar nën ndikimin e kësaj lëvizjeje,
emigroi jashtë vendit dhe e zhvilloi veprimtarinë e vet në
viset e huaja, kryesisht përtej Adriatikut.
Marin Beçikemi (1468-1526) i lindur në Shkodër nga
një familje që kishte luajtur rol në historinë e qytetit.,
studioi e dha mësim në Raguzë të Dalmacisë, në Breshja
të Italisë së Veriut, ku u shqua si profesor i retorikës në
Universitetin e Padovës. U largua nga vendi më 1479,
kur Shkodra ra në duart e osmanëve. Marin Beçikemi u
rrit dhe u shkollua në Bresha. U kthye më 1494 dhe u
martua në Ulqin me një vajzë shqiptare. Pas vitit 1494
ishte në Raguzë rektor shkolle. Kreu misione diplomatike
në shërbim të Venedikut, krijoi në atë qytet një shkollë
studimesh humaniste, mësoi gjuhët klasike në Bresha,
Padova etj. La shkrime të ndryshme në gjuhën latine,
shkrimet e tij u përdorën si tekste edhe në “Scuola degli
Albanesi”, - ku për njëfarë kohe ishte dhe mësues. Me
1503 botoi në Venedik një “Panegjitik” me interes për
historinë e Shkodrës dhe për dëshmitë që autori sjell mbi
qëndresën e saj kundër osmanëve, në të dy rrethimet e
viteve 1474 e 1478. Këto ngjarje, ku të afërmit e tij morën
pjesë, ai i ka jetuar si fëmijë. Vepërza ka ndonjë të dhënë
me interes edhe për Skënderbeun, si edhe për historinë e
mëparshme të Shkodrës. Autori është një stilist i zoti. Me
“Pangjirinkun” e tij Beçikemi, si edhe Dhimitër Frângu e
Marin Barleti, u bëri jehonë përpjekjeve të shqiptarëve
për të hequr qafe zgjedhjen turke dhe u shërbeu atyre
perpjekjeve. Që prej vitit 1517 u thirr si profesor i
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në gjuhën shqipe, në krahasim me veprat e autorëve fjalë të reja, duke bërë përpjekjet e para për krijimin
paraardhës që ishin kryesisht përkthime, e bën tepër të e termave në ndonjë degë të shkencës. Ligjërimi i tij
rëndësishëm këtë libër.
dallohet mjaft herë edhe për zhdërvjelltësi e ndërtime
sintaksore të një arkitektonie të sigurt. Me veprat e
Pjetër Bogdani letërsia dhe gjuha letrare shqipe shënuan
hapa të rëndësishëm përpara.
Për veprën e Pjetër Bogdanit kanë shkruar studiues
e shkritarë të njohur shqiptarë e të huaj si Gaetano
Petrotta, Eqrem Çabej, Faik Konica, Filip Fishta, Alberto
Straticò, Mario Roques, Justin Rrota, Matteo Sciambra,
Injac Zamputti, Idriz Ajeti, Ibrahim Rugova, Sabri Hamiti
etj.
Në vitin 1982, studiuesi e kritiku i njohur Ibrahim Rugova
botoi te Rililindja e Prishtinës librin Vepra e Bogdanit
1675–1685, që konsiderohet një nga studimet më të mira
të veprës së Pjetër Bogdanit.
Në vitin 2006, studiuesja Anila Omari, Instituti i Gjuhësisë
dhe Letërsisë në Akademinë e Shkencave, botoi një studim
të plotë të “Çeta e profetëve” të Pjetër Bogdanit. Në 950
faqe, studiuesja Omari ka sjellë të parin studim filologjik
Ballina e librit Çeta e profetëve, botim i Rilindjes,
të veprës së Bogdanit, duke tentuar edhe një publik pak
Prishtinë, 1989
më të gjerë se ai me përgatitje shkencore. Sipas Omarit,
Karakteri origjinal i veprës duhet marrë në mënyrë “Çeta e Profetëve” përfshin riprodhim anastatik të tekstit
relative për karakterin fetar që kishte, por duhet thënë origjinal dhe në faqen përbri, një transkriptim fonetik
që nuk është mbështetur në ndonjë autor të caktuar në shoqëruar me aparatin kritik, ku sqarohen fjalë të rralla
formë përkthimi. Tematika e larmishme i shton rëndësinë apo shndërrime morfologjike të gjuhës së Bogdanit. Seit
veprës. Aty gjejmë që nga tematika fetare, historiografike, Mancaku, shef i departamentit të Historisë së Gjuhës,
të shkencave të natyrës, por edhe letërsi artistike, poezi. është shprehur se “ky botim përbën të parin studim
Kjo larmishmëri temash çon edhe në larmishmëri stilesh, filologjik për veprën e Bogdanit, duke u vënë në përdorim
që është një tregues i shkallës së lartë të përpunimit të të një publiku më të gjerë. Një nga punët më të vështira
gjuhës për atë kohë. Dhe padyshim ky është një gur i që ka bërë Omari, është transkriptimi i tekstit”. Për sa
i përket alfabetit, në përgjithësi Bogdani ka përdorur
rëndësishëm në themelin e gjuhës së sotshme shqipe.
Autori ka gjetur mundësi të shtjerë elemente të jetës alfabetin latin, por meqë shqipja ka disa tinguj që nuk
shqiptare të kohës e të historisë së popullit tonë, siç gjenden në këtë alfabet, Bogdani ka përdorur disa shenja
është rasti i qëndresës burrërore të kelmendasve kundër të veçanta. Këto shenja i kanë përdorur edhe autorë të
ekspeditës turke më 1639. Mendimet e njohuritë e Pjetër tjerë paraardhës të tij. P. sh për grafikën e Y-së e ka marrë
Bogdanit shpalosen më shkoqur në parathënien e librit nga një shenjë e glagolitishtes, një shkrimi të vjetër sllav
dhe në relacionet e shumta, që hartoi pas vizitave në viset - boshnjak, ndërsa fonema të tjera të shqipes Bogdani i
e ipeshkvive që drejtoi. Shkroi me dashuri të madhe për mori nga greqishtja.
gjuhën shqipe, për Shqipërinë e për popullin shqiptar,
shprehu dhembje për gjendjen e mjeruar e padijen në Në shekullin XVIII kemi një rritje të numrit të astronomëve
të cilat i kishte hedhur robëria bashkatdhetarët e tij dhe shqiptarë, të cilët ushtruan veprimtarinë e tyre në vend,
urrejtje të thellë për pushtuesin osman. Pjetër Bogdani në Lindje dhe në Perëndim. Në Akademinë e njohur të
kërkonte që t’i jepeshin popullit libra në gjuhën amtare, Voskopojës jepte mësime të matematikës, fizikës dhe
punoi për mëkëmbjen e zhvillimin e kulturës kombëtare astronomisë Teodor Kavalioti. Lindi në vitin 1718 në
Kavala dhe vdiq më 11 gusht 1789 në Voskopojë. Pas
dhe çlirimin e vendit.
shkollës
elementare atje, ai studioi matematikë, teologji
Vepra ka në krye një seri kushtimesh e poezish shqip,
dhe
filozofi
në Janinë, në kolegjin Maruci, i drejtuar në atë
latinisht, italisht, sllavisht, shkruar për nder të Pjetër
kohë
nga
Eugjen
Vulgaris, mes viteve 1732-1734, duke
Bogdani nga miq e të njohur të tij. Dy vjershat shqipe të
u
njohur
me
veprat
e Malebrancheit, Descartesit dhe
Luca Bogdanit e të L. Sumës dhe ato të vetë autorit të
Leibnizit.
U
kthye
në
Voskopojë,
që kish nisur të lulëzonte
shpërndara në kapituj të ndryshëm të librit, me teknikën
si
qendër
shqiptare
dhe
arumune,
dhe në vitin 1746 u
poetike përgjithësisht të sigurt janë tregues të lëvrimit të
bë
drejtor
i
Akademisë
së
Re.
Kavalioti
është autori i disa
mbarë të vjershërimit shqip në këtë kohë.
veprave
filozofike,
të
shkruara
në
greqisht,
i një gramatike
Pjetër Bogdani krijoi me vetëdije të plotë për ta pasuruar
elementare
greke
dhe
i
Protopeirias
(Venedik,
1770) që
e përpunuar gjuhën shqipe, gjurmoi dhe vuri në qarkullim
përmban
një
fjalorth
trigjuhësh
në
greqisht,
arumanisht
fjalë e shprehje të vjetra të lëna në harresë, krijoi edhe
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dhe shqip prej 1170 fjalësh. Ky fjalorth u ribotua nga
profesori gjerman Johann Thunmann nga Halle, me
përkthimin latinisht përkrah më 1774.
Figura më e madhe e Rilindjes në astronomi është dijetari
dhe rilindësi i shquar Hasan Tahsimi. Vepra e Hoxha
Hasan Tahsinit (1811-1881), këtij personaliteti të shquar
shqiptar dhe njëkohësisht drejtues i shquar i Universitetit
të Stambollit, në Shqipëri është ende e mangët.
Ndërkohë, bëmat e tij akademike dhe atdhetare janë
të panumërta, siç janë edhe titujt e veprave shkencore
që la të shkruara nëpër bibliotekat e Stambollit. Patrioti
me origjinë nga Ninati i Çamërisë (Sarandë), një rilindës
i shquar, filozof, matematikan, gjuhëtar në fillimet e
shekullit të 19-të drejtonte universitetin ndërkombëtar
osman dhe universitetin e parë shqiptar në Stamboll.
Hoxha Tahsini qe, gjithashtu, mësues i Abdylit, Naimit e
Samiut, Jani Vretos, Ismail Qemalit, etj.

shkruar parathënien me titullin “Hoxha Tahsini: Frymëzimi,
krenaria dhe përkushtimi im”. Kapitujt kryesorë në
vëllimin e parë me mbi 200 faqe janë: “Historia e qenies
ose e krijimit”; “Sekretet e ujit dhe ajrit” dhe “Psikologjia”.
Vëllimi i dytë ka afërisht 350 faqe, dhe përmban lëndë
të përkthyera nga dy numra të revistës “Mexhmua-I
Ulum” (Revista shkencore), ku paraqesin interes
“Rregullorja për botimet e zakonshme” dhe bisedat
për problemet me shumë interes të kohës së tij, ku
shumica janë aktuale edhe sot. Në këtë vëllim të bie
ne sy tema “Përparimi i arsimit, historia, klasifikimi dhe
frytet e shkencave”. Vëllimi i tretë me afro 300 faqe ka
të botuar lëndën e disa numrave të revistës shkencore
dhe vijon me “Historia e shkurtër e astronomisë”.
Me botimin e kësaj vepre trivëllimshe në shqip, autori
Hoxha Hasan Tahsini, edhe pas më shumë se një shekulli i
dhuron audiencës shqiptare teori të vështira, argumente
dhe ide përparimtare të mendimit teorik dhe shkencor.
Bashkë me veprën botohen edhe vlerësimet e Sami
Frashërit, që ka shkruar se: “Hoxha Tahsini ishte nga ata
njerëz të mëdhenj, që rrallë nxjerrin shekujt dhe epokat”.
Poeti i shquar turk, Abdul Hak Hamidi, ish-nxënës i
tij, ka shkruar për Hoxha Tahsinin: “Ishte vëzhgues
dhe shkencëtar shumë i ditur, ishte thesar i njohurive
shkencore, ndoshta, një botë e tërë dijesh; ishte filozof,
letrar, vjershëtar, i zoti t’i përgjigjej çdo pyetjeje…”.
Si përfundim, mund të themi se shkenca e astronomisë
është lëvruar nga intelektualët shqiptarë, ashtu si dhe
kolegët e tyre evropianë. Astronomët shqiptarë kanë
qenë edhe patriot të shquar. Ata kanë kontribuar me
libra, tekste, traktate, vepra shkencore dhe aparatura
të ndryshme astronomike duke e lidhur shkencën e
astronomisë me mësimdhënien e saj në shkollat e
ndryshme të shqipes.

Për sa i përket veprave që la pas, ka qenë trashëgimtarja
e familjes Manushaqe Halili, e cila ka bërë dhjetëra
udhëtime në Stamboll me iniciativën e saj, në kërkim
të varrit, të shtëpisë ku jetoi dhe të librave që shkroi e
botoi. Stërmbesa e familjes Tahsini ka fotokopjuar në
bibliotekat e Stambollit veprat origjinale dhe duke takuar
gjuhëtarë e studiues, ajo vendos që vepra e tij të botohet
nga “Onufri”. Një grup studiuesish, përkthyesish dhe
redaktorësh kanë punuar që vepra trivëllimëshe e Hoxha
Hasan Tahsinit të vij nga turqishtja në gjuhën shqipe.
Vëllimi i parë i veprës së Hoxha Tahsinit shoqërohet me
një vlerësim të Sami Frashërit, si dhe nga një vlerësim
i studiuesit bashkëkohor Moikom Zeqo. Ndërkohë
trashëgimtarja e familjes Tahsini, Manushaqe Halili ka
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Roli i mësueses për edukimin e fëmijëve
në arsimin parashkollor

Msc. Valentina Fakaj

Abstract
Recent years many attempts were made to develop the
preschool system. The goal is for him to have and adopt
a universal support to be made aware of need strong
pedagogical component in all the services it performs
pre-school. Garden and family are two main homes where
education of preschoolers. When children come first in
the garden, they make behavior and actions by imitating
adults house. But, gradually, over time, they acquire new
skills and abilities, as a result of the attendance of the
garden environment, where they learn to apply new rules
requiring coexistence group. Group begins the process
of social integration of preschool children. The wealth
and diversity of educational experiences helps children
to build and develop their knowledge and prepare for
the acquisition of knowledge in elementary school.
Understandably, their arrival in this new environment is
for those throwing a step toward a new world, which is full
of the unknown and unexpected. The child in this family
environment is far environment, where he had previously
loved his people and the afërt. Vënia the child at the center
of activity that takes place in the garden, the emphasis
of freedom, taking into account the interests of respect
rights, it means that all teaching and educational activity
should be directed by the teacher, as the only person
responsible for the company has imposed this noble task
and its implementation. The key to success in teaching
and educational activities with preschoolers is patience.
Keywords: aim, skill, experience, keys, success, patience.

Abstrakt
Vitet e fundit po bëhen shumë përpjekje për zhvillimin
e sistemit parashkollor. Synimi është që ai të ketë dhe të
përshtatë një mbështetje universale për t’u bërë e ditur
nevoja e komponentit të fortë pedagogjik në të gjitha
shërbimet që kryen institucioni parashkollor. Kopshti
dhe familja janë dy vatrat kryesore ku bëhet edukimi i
parashkollorëve. Kur fëmijët vijnë për herë të parë në
kopsht, ata bëjnë sjellje dhe veprime duke imituar të
rriturit e shtëpisë. Por, dalëngadalë, me kalimin e kohës,
ata fitojnë shprehi dhe aftësi të reja, kjo si rrjedhojë e
frekuentimit të ambientit të kopshtit, ku ata mësohen

të zbatojnë rregullat e reja që kërkon bashkëjetesa në
grup. Në grup zë fill procesi i integrimit social të fëmijës
parashkollor. Pasuria dhe larmishmëria e përvojave
edukative i ndihmon fëmijët të ndërtojnë dhe të zhvillojnë
njohuritë e veta dhe të përgatiten për përvetësimin e
njohurive në shkollën fillore.
Kuptohet që ardhja e tyre në këtë mjedis të ri, është për
ata hedhja e një hapi drejt një bote të re, e cila është
e mbushur plot me të panjohura e të papritura. Fëmija
në këtë mjedis është larg ambientit familjar, ku ai më
parë kishte njerëzit e tij të dashur dhe më të afërt. Vënia
e fëmijës në qendrën e veprimtarisë që zhvillohet në
kopsht, theksimi i lirisë, i marrjes parasysh të interesave,
i respektimit të të drejtave, do të thotë që e gjithë
veprimtaria mësimore-edukative duhet të drejtohet nga
mësuesja, si personi i vetëm përgjegjës që shoqëria i ka
ngarkuar këtë detyrë fisnike dhe realizimin e saj. Çelësi
i suksesit në veprimtarinë mësimore-edukative me
parashkollorët është durimi.
Fjalët kyçe: synim, aftësi, përvojë çelës, sukses, durimi.
***
Vitet e fundit po bëhen shumë përpjekje për zhvillimin
e sistemit parashkollor. Synimi është që ai të ketë dhe të
përshtatë një mbështetje universale për t’u bërë e ditur
nevoja e komponentit të fortë pedagogjik në të gjitha
shërbimet që kryen institucioni parashkollor. Kopshti
dhe familja janë dy vatrat kryesore ku bëhet edukimi i
parashkollorëve. Kur fëmijët vijnë për herë të parë në
kopsht, ata bëjnë sjellje dhe veprime duke imituar të
rriturit e shtëpisë. Por, dalëngadalë, me kalimin e kohës,
ata fitojnë shprehi dhe aftësi të reja, kjo si rrjedhojë e
frekuentimit të ambientit të kopshtit, ku ata mësohen
të zbatojnë rregullat e reja që kërkon bashkëjetesa në
grup. Në grup zë fill procesi i integrimit social të fëmijës
parashkollor. Pasuria dhe larmishmëria e përvojave
edukative i ndihmon fëmijët të ndërtojnë dhe të zhvillojnë
njohuritë e veta dhe të përgatiten për përvetësimin e
njohurive në shkollën fillore.
Kuptohet që ardhja e tyre në këtë mjedis të ri, është për
ata hedhja e një hapi drejt një bote të re, e cila është
e mbushur plot me të panjohura e të papritura. Fëmija
në këtë mjedis është larg ambientit familjar, ku ai më
parë kishte njerëzit e tij të dashur dhe më të afërt. Vënia
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e fëmijës në qendrën e veprimtarisë që zhvillohet në
kopsht, theksimi i lirisë, i marrjes parasysh të interesave,
i respektimit të të drejtave, do të thotë që e gjithë
veprimtaria mësimore-edukative duhet të drejtohet nga
mësuesja, si personi i vetëm përgjegjës që shoqëria i ka
ngarkuar këtë detyrë fisnike dhe realizimin e saj. Çelësi
i suksesit në veprimtarinë mësimore-edukative me
parashkollorët është durimi.
Mësuesja ka detyrën delikate të njohë dhe të respektojë
ritmet e jetës dhe të të mësuarit të fëmijëve, interesat
dhe shijet e tyre. Në të njëjtën kohë, ajo duhet të
orientojë hap pas hapi kalimin nga veprimtari pak të
organizuara në ato më të organizuara. Është mësuesja
me personalitetin e saj, që bën të mundur krijimin
e një atmosfere të këndshme dhe të përshtatshme
në grup. Nëse një mësuese paraqitet nervoze dhe e
ngurtë, atëherë kjo do të reflektohet tek fëmijët, të
cilët do të jenë më të tërhequr dhe rezistent. Mirëpo,
kur edukatorja është e disponueshme dhe e sjellshme,
atëherë atmosfera në grup do të jetë më e këndshme dhe
e pranueshme nga të gjithë fëmijët e grupit. Një mësuese
e mirë punon me kënaqësi, i do fëmijët, ndien kënaqësi
kur gjendet mes tyre. Ajo shfaq ndjenjat e saj me fjalë të
ëmbla dhe buzëqeshje. Mësuesja duke pasur një qëndrim
të natyrshëm ndaj fëmijëve në grup, ajo kontribuon në
krijimin e raporteve të natyrshme midis fëmijëve.

Tipet e autoritetit të mësueses
Mësuesja ka mënyra të ndryshme për të arritur
autoritetin e saj në grupin ku punon. Ekzistojnë tre tipa
të autoritetit:
a. Tipi autoritar
b. Tipi anarkik
c. Tipi demokratik
Tipi autoritar i mësueses1
Një mësuese, e cila është zotëruese dhe dominuese
në çdo situatë, quhet tip autoritar. Bazë e edukimit për
fëmijët në këtë rast është dëgjimi dhe kryerja e urdhrave.
Mësuesja kontrollon në çdo moment veprimet dhe çdo
ndodh në grup duke përdorur një zë të ngritur dhe të
rreptë. Në një atmosferë të tillë autoritare fëmijët ndihen
të dobët e inferior. Edukatorja në këtë rast konsideron si
më të vlefshme edukimin e të qenit të saktë, i përmbahet
në mënyrë të rreptë regjimit ditor në kopsht dhe nuk lë
hapësirë për formimin e karakterit, të vullnetit dhe të
personalitetit të fëmijës në përgjithësi.
Si rrjedhojë, procesi i edukimit i drejtuar nga një mësuese
autoritare nuk lë hapësirë për kreativitet dhe imagjinatë
gjatë punës me fëmijët, gjithashtu, lihen mënjanë
karakteristikat dhe nevojat individuale të fëmijëve gjatë
procesit mësimor.
Tipi anarkik i mësueses. 2
Është tip i kundërt me atë autoritar. Një edukatore me
1
Veseli, A & Rusi, M, Metodika e edukimit
parashkollor, Tetovë, 1999, f. 203
2
Po aty, f. 203

tip anarkik mendon se gjithçka është e lejueshme dhe e
rastësishme. Ajo nuk merret me mësimin e fëmijëve, për
rregullat që duhet të ketë në grup, nuk di të organizojë
veprimtaritë gjatë ditës, gjithmonë në grup ka zhurmë të
madhe, lodrat, mjetet dhe materialet didaktike gjenden
të shpërndara nëpër grup. Edhe ajo pjesë e fëmijëve që
dëshirojnë të merren me ndonjë aktivitet pengohen nga
të tjerët dhe nga anarkia që mbretëron në grup.
Tipi demokratik i mësueses 3
Mësuesja me tip demokratik arrin të krijojë atmosferë të
këndshme pune duke organizuar mirë punën mësimoreedukative në grup. Për zbatimin e programit ajo niset
nga nevojat e fëmijëve në grupin ku punon dhe jo duke
u bazuar në modele të gatshme të marra nga jashtë.
Mësuesja orienton punën duke siguruar një atmosferë
në të cilën të zhvillohen ndjenjat pozitive dhe kreativiteti
i fëmijëve. Ajo është e gatshme të ofrojë ndihmë secilit
fëmijë gjatë qëndrimit të tij në kopsht. Mësuesja me veti
demokratike bëhet pjesëtare e barabartë me grupin e
fëmijëve. Ajo ndikon në qëndrimet dhe të menduarit e
fëmijëve, i orienton fëmijët drejt qëndrimeve pozitive,
i lë fëmijët t’i shprehin lirshëm mendimet e veta. Është
shumë e rëndësishme të theksohet që një mësuese me
qëndrime demokratike karakterizohet nga barazia ndaj
fëmijëve. Fakti që mësuesja ulet afër fëmijëve, respekton
të njëjtat rregulla me ta, të cilat vlejnë për të gjithë në
kopsht, ka shumë domethënie të rëndësishme për
fëmijët.

Përgatitja profesionale e mësueses
Profesioni i mësueses është një detyrë sa fisnike aq edhe
e vështirë. Është e vështirë, sepse në jetën e përditshme
gjatë punës me fëmijët 3-6 vjeç, mësuesja nuk ka kontakt
vetëm me ta, por edhe me prindërit, me komunitetin, me
punonjës të drejtorisë arsimore, me partnerë të tjerë që
kanë interesa të përbashkëta për edukimin, etj.
Mësuesja e ciklit parashkollor edukon brezin e ri, pra,
ajo kryen një funksion tepër të vyer dhe të një rëndësie
të veçantë në zhvillimin e shoqërisë njerëzore. Zanati i
mësueses ka të fshehta, kështu që njohja dhe aftësia për
t’i përdorur këto gjatë veprimtarive edukative në kopsht,
kërkojnë nga mësuesja që ajo të ketë njohuri shumë
të mira si nga fusha e psikologjisë dhe e pedagogjisë
për fëmijët 3-5 vjeç. Ajo është e detyruar të zbatojë
një program të caktuar mësimor-edukativ, dhe në këtë
aspekt mund të themi që në njëfarë mënyre pavarësia
e saj profesionale është e kufizuar. Por ajo është e lirë
që të zgjedhë mënyrat dhe metodat për arritjen dhe
realizimin e objektivave dhe të qëllimeve të edukimit në
arsimin parashkollor. Njohuri të tilla si: takti pedagogjik,
marrëdhëniet me prindërit dhe përfshirja e komunitetit
janë bazat e kompetencës profesionale të një mësueseje.
Kompetenca profesionale nuk mund të matet vetëm me
arsimimin e mësueses, pra, kur ajo mbaron shkollën e
lartë, por një mësuese e aftë kërkon të arrijë perfeksionin
e saj nëpërmjet studimit individual, kualifikimeve të
3
Veseli, A & Rusi, M, Metodika e edukimit
parashkollor, Tetovë, 1999, f. 203
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ndryshme që organizohen nga drejtoria e kopshtit,
Qendrat trajnuese e rrjetet profesionale, etj.
Mësuesja duhet që gjatë kohës që punon me fëmijët të
shfaqë dashuri dhe respekt për ta. Për një mësuese të
ciklit parashkollor që nuk ka një të folur të kultivuar dhe
të pasur me shprehi, por përdor një fjalor të varfër dhe
fraza të rëndomta, ajo nuk arrin të tërheqë dhe të bëjë
për vete fëmijët kur do të shpjegojë apo thotë diçka. Nëse
një mësuese është indiferente ndaj fëmijëve në grup, ajo
nuk ka se si të ngjallë interes dhe të tërheqë vëmendjen
e tyre me shpjegimin e saj. Përkundrazi ajo duhet të
udhëhiqet nga kompetenca profesionale, e cila duhet të
bëjë interesante orën e mësimit dhe të arrijë të përfshijë
një pjesëmarrje sa më aktive të fëmijëve në mësim. Është
e pafalshme për një mësuese të kopshtit që të vazhdojë
të ushtrojë këtë profesion pa i dashur fëmijët, pa hyrë në
botën e tyre, apo pa respektuar individualitetin e tyre. Në
moshën 3-6 vjeç janë vitet më thelbësore kur fillon dhe
merr formë personaliteti i fëmijëve, që më vonë do të
jenë njerëz të pajisur me aftësitë dhe njohuritë e duhura
për t’u përshtatur jetës dhe për t’u bërë individ sa më
aktiv në komunitet.
Mësuesja duhet të kryejë shumë punë dhe të luajë shumë
role; ajo është këshilltare, drejtuese e punës si dhe burim
të dhënash. Në procesin e të mësuarit, mësuesja krijon
së bashku me fëmijët një bashkësi të atyre që mësojnë,
ku çdo fëmijë e ndjen veten të respektuar dhe të nderuar.
Katër janë fushat e kësaj strukture dhe secila prej tyre i
referohet një aspekti të qartë të mësimdhënies:
Planifikimi dhe përgatitja4 :
•
Demonstrim dijesh të përmbajtjes
përzgjedhje e objektivave të mësimdhënies,
•
Përgatitja e një mësimdhënie koherente,
•
Demonstrim dijesh të fëmijëve,
•
Demonstrim dijesh për burimet,
•
Vlerësimi i të mësuarit tek fëmijët.

dhe

Mjedisi i klasës (grupit)
•
Krijimi i një mjedisi respekti reciprok,
•
Vendosja e një kulture të të nxënit,
•
Drejtimi i procedurave në grup,
•
Kontrolli i sjelljes së fëmijëve,
•
Organizimi i hapësirës fizike.
Udhëzime:
•
Komunikim i qartë dhe i përpiktë,
•
Përdorim i teknikave të pyetjeve dhe të
diskutimit,
•
Impenjim i fëmijëve në procesin mësimor,
•
Sigurimi i informacionit për fëmijët,
•
Demonstrim zhdërvjelltësie dhe gatishmërie
për t’u përgjigjur.
Përgjegjësia profesionale:
•
Mendon për mësimdhënien,
•
Mban shënime të sakta,
•
Komunikon me familjet,
•
Ndihmon në mbarëvajtjen e kopshtit,
4
Gjokutaj, M & Sula, G. & Roli i mësuesit dhe stilet e
të nxënit në klasat me në qendër nxënësin, Tiranë, 2009, f. 16

•

Ngrihet e zhvillohet nga ana profesionale.

Mënyra e punës së mësueses
Në pedagogjinë parashkollore theksohet se secili fëmijë
zhvillohet dhe mëson nëpërmjet aktivitetit vetjak
(personal)5. Pra, lind nevoja që duhet bërë dallimi mes
aktivitetit të mësueses dhe aktivitetit të fëmijëve. Dimë
që në qendër të veprimtarisë edukative të kopshtit
është fëmija parashkollor. Fëmija është aktiv dhe në
këtë mënyrë aftësohet të realizojë njohjen nëpërmjet
vëzhgimit, veprimit, kërkimit, dialogut dhe ndërveprimit
me të tjerët, si me moshatarët ashtu edhe me të rriturit.
Në pedagogjinë e sotme dallojmë një risi, një përvojë e re
edukative, e cila sjell ndihmesë, ku fëmijët nuk shohin më
tek mësuesja një gjykatëse për mendimet dhe veprimet
e tyre, por një njeri që është gjithmonë i gatshëm t’i
mbështesë, t’i nxisë dhe t’i ndihmojë në kapërcimin
e vështirësive që ato kanë. Në kopsht roli i mësueses
fokusohet në përpjekjet e vazhdueshme të saj për të
krijuar situata debati, diskutimi dhe të zbulimeve të reja
nga ana e fëmijëve. Mësuesja vë në punë dhe realizon
bashkëveprimin ndërmjet fëmijëve, që është thembra e
Akilit6 në këtë përvojë edukative.
Ka disa momente që mësuesja duhet të ketë parasysh,
gjatë veprimtarisë në grup me fëmijët:
Gjatë veprimtarisë që zhvillojnë fëmijët ajo duhet të
dijë, të kapë, të dallojë dhe të veçojë ato mendime, ide
e veprime të fëmijëve që janë interesante për të gjithë
fëmijët e grupit në mënyrë që të përfshijë shumicën e
tyre në to.
Po të marrim parasysh mënyrën se si individë të ndryshëm
nxënë, pra, fitojnë njohuri edhe fëmijët e vegjël duhet
të punojnë në një mënyrë të caktuar për të arritur këtë.
Tek fëmijët e vegjël kemi një mënyrë të veçantë të të
mësuarit, ata mësojnë sipas kushteve të tyre, pra, në
mënyrë të natyrshme. Kur fëmijët shkojnë në shkollë në
mjaft raste ato frikësohen dhe dekurajohen. Mësuesja
është ajo që duhet të bëjë të mundur që fëmijëve t’u
largohet shqetësimi dhe frika, duke arritur të hyjë në
botën e fëmijëve dhe të kuptojë më mirë mënyrat,
kushtet, dhe gjendjen shpirtërore në të cilën për fëmijët
është më e lehtë që të arrijnë të mësojnë më mirë.
Kështu fëmijët do të rriten larg frikës dhe stresit, sepse
ato do të udhëhiqen nga kurajoja, besimi në vetvete,
pavarësia në veprime, toleranca kundrejt të tjerëve
të ndryshëm nga vetja, gjithashtu edhe aftësia e
kompetenca e tyre në të kuptuarit e gjërave që përjetojnë
gjatë veprimtarisë mësimore-edukative në kopsht.
Gjatë punës me fëmijët në kopsht, mësuesja tashmë e ka
kuptuar se përvojat e kënaqshme dhe pozitive janë më
të lehtat për t’u mbajtur mend nga fëmijët. Kjo vjen si
rezultat i kujtesës së fëmijës, e cila duke mos u sforcuar,
ajo ka predispozita të punojë më mirë, pra, fëmija në
këtë rast mban më shumë gjëra në mend. Ashtu si tek
të rriturit edhe tek fëmijët mendja e tyre është tepër e
mistershme. Tek fëmijët përqendrimi i njohurive është
5
Veseli, A & Rusi, M, Metodika e edukimit
parashkollor. Tetovë, 1999, f. 205
6
Mato, E & Kamani, P, Në kërkim të njohjes, Tiranë,
2000, f. 45
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tepër i theksuar, dhe ato arrijnë të kuptojnë shumë më
mirë nga se mund ta imagjinojmë ne, edhe pse shohim
se jo të gjitha veprimet ato i shprehin nëpërmjet fjalëve.
Një mënyrë shumë e mirë për t’i ndihmuar fëmijët që të
mësojnë emrat e sendeve që e rrethojnë, funksionimin
e tyre, padyshim është që të shoqërohet të folurit dhe
të vepruarit bashkë. Këtu përmendim disa mënyra se
si mund të mësojnë fëmijët p. sh: “të mësuarin duke
punuar”7 apo “të nxënit duke u ushtruar, ” pra, duke
filluar nga gjërat më të thjeshta, si nga veshja dhe kujdesi
për veten apo përgatitja për të shkuar në kopsht.
Fëmijët janë shumë kureshtarë, ata dëshirojnë që të
nxjerrin kuptime nga të gjitha dukuritë që ndodhin
përreth tyre, duan të mësojnë se si funksionojnë objekte
të veçanta, pëlqejnë të marrin kompetenca dhe të
kryejnë detyra dhe të bëjnë atë që bëjnë të tjerët.
Në të shumtën e rasteve fëmijët janë të hapur, ata nuk e
përjashtojnë veten nga gjërat komplekse që i rrethojnë.
8
Në mënyrën e tyre të të mësuarit paraqiten kureshtarë
dhe eksperimentues, të cilët prekin botën e tyre përreth,
e shijojnë, nuk kanë frikë se mund të bëjnë gabime,
vëzhgojnë objektet, etj. Po një karakteristikë tjetër që
shfaqin fëmijët është se ata habiten shpejt nga gjërat e
reja që i dalin përpara, ata nuk janë në gjendje të japin
shpjegime të menjëhershme, por ama janë shumë të
interesuar se si luhet dhe të njohin veçantitë e tyre.
Kurse strategjitë që ndjek mësuesja për t’i dalluar dhe
veçuar janë:
-Nxitja dhe zhvillimi i diskutimeve në grup
-Dokumentimi i hollësishëm i gjithçkaje që del nga
aktiviteti i fëmijëve.
Kjo realizohet duke mbajtur shënime të vazhdueshme,
vizatimet e tyre, fotografitë, regjistrimeve në magnetofon,
në mënyrë që t’ua riparaqesin në një moment tjetër
më të përshtatshëm për fëmijët. Këto situata mund të
shërbejnë shumë mirë si burim diskutimi për të zhvilluar
më tej idetë dhe veprimet e tyre në veprimtaritë
mësimore- edukative që zhvillohen në kopsht.
Analiza, pasqyrimi dhe gjykimi i mendimeve, i hipotezave,
i punëve të fëmijëve mbi bazën e ballafaqimit të punimeve
konkrete të tyre, në mënyrë që të nxitet dhe thellohet
diskutimi mes fëmijëve. Një mësuese që i kushton
vëmendje një mendimi apo ideje është gjithmonë burim
dhe ngjall diskutim për fëmijët dhe forcon bashkëpunimin
ndërmjet tyre.
Mësuesja është ideatore e një sërë veprimtarish që
zhvillohen në kopsht p. sh: gjetjes së materialeve
ndihmëse për zhvillimin e veprimtarisë mësimoreedukative, sigurimi i librave artistik, didaktik dhe
revistave, vizitat dhe ekskursionet e ndryshme,
materialeve të imta duke bashkëpunuar dhe kërkuar
ndihmën e prindërve, në gjetjen e tyre. Pra, ajo fillon të
mendojë, të studiojë dhe të kërkojë rrugët e mënyrat e
mundshme dhe të realizueshme që do të zgjerojnë temat
që do të zhvillohen.
Përveçse me mësuesen, fëmijët kanë nevojë të kenë
kontakte të vazhdueshme midis tyre, sepse prania e
moshatarëve në kopsht mundëson që të ushtrohen
dhe të përvetësohen normat e sjelljes mes fëmijëve.
7
8

Kështu marrëdhëniet sociale mes tyre pasurohen dhe
zhvillohen. Afirmimi i personalitetit të fëmijës dhe
zhvillimi i individualitetit të secilit fëmijë duhet të kryhet
nëpërmjet integrimit të tij në rrjetin e marrëdhënieve
sociale të kolektivit fëmijëror.
Për zhvillimin e marrëdhënieve sa më të mira në grup,
mësuesja krahas metodave përdor dhe forma të
larmishme të punës, si: forma frontale, grupore dhe
individuale e punës mësimore-edukative. Ajo duhet të
kultivojë sinqeritetin mes fëmijëve. Edhe ky është një
moment tjetër shumë i rëndësishëm për formimin e
edukimit intelektual tek parashkollorët. Edukatorja e ka
për detyrë të tregohet e sinqertë në situatat e ndryshme
gjatë aktivitetit në grup, por asnjëherë nuk duhet t’i
mashtrojë apo t’i gënjejë fëmijët, me qëllim që t’i
qetësojë ata. Ajo duhet t’i mësojë fëmijët që reciprokisht
ata t’i respektojnë dëshirat, vullnetet dhe nevojat e tyre.
Si përfundim, mund të themi se mësuesja duhet të dijë se
kur dhe si duhet të ndërhyjë në rrjedhën e veprimtarisë
së fëmijëve duke formuluar pyetje të drejta të cilat
duhet të nxisin përgjigje që shprehin mendimin dhe
arsyetimin e fëmijëve dhe jo përgjigje të thata pohuese,
ose mohuese. Që mësuesja të dijë të ndërhyjë në çastin
e duhur, ajo duhet të ndjekë hap pas hapi atë që thonë
dhe bëjnë fëmijët.

Referime bibliografike
Kraja, M, Pedagogjia, Tiranë, 2009
Kraja, M, Pedagogji e zbatuar, Tiranë, 2010
Zisi, A, & Selmani, Konceptimi dhe organizimi i veprimtarisë
mësomore-edukative në arsimin parashkollor, Tiranë,
2009
Mato, E, & Kamani, P, Në kërkim të njohjes, Unicef, Tiranë,
2000
Veseli, A, &Rusi, M, Metodika e edukimit parashkollor,
Tetovë, 1999
Musai, B, Metodologji e mësimdhënies, Tiranë, 2003
Musaj, B, Psikologjia e edukimit, Tiranë, 1999
Karaj, Th, Psikologjia e zhvillimit të fëmijës, Tiranë, 2005
Metodologjia “Fëmija në qendër”, botim i programit “Hap
pas hapi”, 2006
Standardet e përmbajtjes në arsimin parashkollor, ISP,
2003
Standardet e arritjes në arsimin parashkollor, ISP, 2004
Save the children, Krijo, luaj, mëso, Tiranë, 2005

Kraj, M, Pedagogjia, Geer, Tiranë, 2009, f. 248
Kraja, M, Pedagogjia, Geer, Tiranë 2009, f. 249

104

AKADEMIA E STUDIMEVE Të
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 3, Vëllimi 1, 2016, ISSN 2411-5592

Korrupsioni, ndikimi dhe efektet e tij në ekonominë shqiptare

Msc. Arlinda Dalipaj

“Korrupsioni është i keq, jo sepse paraja dhe përfitimet
ndryshojnë dorë apo për shkak të motiveve të
pjesëmarrësve, por sepse ai privatizon aspekte të veçanta
të jetës publike duke krijuar debate dhe probleme të
ndryshme. ” Dennis F. Thompson, (1993)

Abstract
Corruption, which is described as the use of public power
for individual purposes is a very complex concept. It is
a feature of societies and countries. Recent years, it is
regarded as a phenomenon and a disease present in
developing countries and developed.. Based on a report
by Transparency International - ‗Korrupsioni is one of
the biggest challenges of the contemporary world. “ It
defines good governance leads to an allocation inefficient
resource, disrupts the private and public sectors and
affects often to the poor. “Factors social, political and
institutional framework play a major role in economic
development and growth in developing countries and in
developed ones. Corruption, which is a symptom of deep
institutional weaknesses is one of the factors responsible
for the fall in investment and spending (education and
health), income inequality increases, reduces foreign
direct investment and resource allocation orruption
poses a threat to a country’s economic growth after the
decrease of efficiency in the private sector and public.
He is one of the most important factors influencing the
reduction of economic growth in many countries.

Abstrakt
Korrupsioni, që përshkruhet si përdorimi i pushtetit
publik për qëllime individuale është një koncept shumë
kompleks. Ai është një tipar i shoqërive dhe vendeve të
ndryshme. Vitet e fundit ai konsiderohet si një fenomen i
pranishëm dhe një sëmundje për vendet në zhvillim dhe
ato të zhvilluara.. Sistematikisht ai ka shkaktuar shumë
probleme shqetësuese në të gjitha vendet e botës.
Mbështetur në një raport të Transparency International
– ‗Korrupsioni është një nga sfidat më të mëdha
kontemporane të botës‘. Ai përcakton qeverisjen e mirë,
çon në një alokim joefiçent të burimeve, çrregullon
sektorin privat dhe publik dhe ndikon shpesh tek të
varfrit. ‘Faktorët social, politik dhe institucional luajnë një

rol të madh në zhvillimin ekonomik të vendit dhe rritjen
ekonomike në vendet në zhvillim dhe në ato të zhvilluara.
Korrupsioni, i cili është një simptomë e dobësive të
thella institucionale është një nga faktorët përgjegjës
për reduktimin e investimeve dhe shpenzimeve (për
arsim dhe shëndetësi), rrit pabarazinë e të ardhurave,
ul investimet e huaja direkte, si dhe shpërndarjen e
burimeve. Korrupsioni përbën një kërcënim për rritjen
ekonomike të një vendi pasi ndikon në uljen e efiçencës
në sektorin privat dhe në atë publik.
Fjalet kyce: Korrupsion, evasion fiskal, rryshfete,
mitmarrje, afera korruptive, pabarazia dhe diskriminimi
munges e transparences
***

1. Korrupsioni dhe ndikimi i tij në ekonomi
\Origjina dhe Koncepti i tij. Korrupsioni ka qenë
i pranishëm dhe përbën një nga problemet më
shqetësuese të dekadave të kaluara, por gjatë dekadës
së fundit për të është shfaqur një interes i madh nga
vetë akademikët dhe politikbërësit. Korrupsioni ka qenë
një fenomen i përhapur dhe i përsëritur gjatë historisë
njerëzore. Ai ka qenë i pranishëm në të gjitha sistemet
politiko-shoqërore, në nivele dhe forma të ndryshme.
Kodi i Hammurabit i shekullit XVIII p. e. r. specifikon masa
ndëshkimore të bazuara ligjërisht kundër nëpunësve të
korruptuar, veçanërisht për korrupsionin e gjyqtarëve.
Në shekullin IV p. e. r., Kaulitiliya, Kryeminisër i
Mbretërisë së Indisë, ka shkruar librin Arathasastra në të
cilin ka diskutuar edhe korrupsionin. Aristoteli, Platoni,
Makiavelli dhe Rusoi kanë studiuar korrupsionin qeveritar.
Dante i ka vendosur mitëmarrësit në rrethin më të thellë
të ferrit, duke pasqyruar neverinë mesjetare për njerëzit
e korruptuar. Shekspiri i ka dhënë korrupsionit një vend
të spikatur në disa nga veprat e tij.
Politikanë të njohur (presidentë, kryeministra, ministra) i
kanë humbur pozitat e tyre për shkak të korrupsionit dhe
në disa raste të rralla, klasa politike është zëvendësuar
tërësisht. Korrupsioni është një aktivitet ―djallëzor‖ që
shkaktohet nga mangësi psiko–sociale të normave të
sjelljes së inidvidëve, i cili synon të prodhojë avantazhe
ose përfitime të jashtëligjshme për vehten, familjen ose
për miqtë, shokët ose për aleatët politikë. Korrupsioni
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është një koncept me shumë kuptime ose një bashkësi
konceptesh njëkuptimore, të cilët bëjnë pjesë në shkencat
ekonomike, politike, psikologjike dhe matematikore.
Ka disa arsye se pse ky fenomen ka shfaqur një interes
të lartë:
Së pari, është arritur në një konsensus që korrupsioni
është një fenomen unik dhe universal.
Së dyti, skandalet që vijnë si pasojë e korrupsionit kanë
luajtur një rol të rëndësishëm në sferën politike gjatë
viteve të fundit.
Së treti, si dhe problemi më i rëndësishëm është që
korrupsioni mund të jetë një pengesë për zhvillimin
ekonomik të vendit si dhe ka një ndikim të drejtpërdrejtë
në rritjen ekonomike të tij. Në vendet në tranzicion kalimi
nga një ekonomi e centralizuar në një treg të lirë, ka
krijuar hapësira për përfitime jo të lejueshme Rritja e ulët
ekonomike ka qenë e pranishme në disa vende si pasojë
e mosfunksionimit të institucioneve si dhe përhapjes
së nëpunësve të korruptuar. Në kuptimin popullor,
korrupsioni është ―Shpërdorim i pozitës shtetërore për
të siguruar përfitime joligjore‖. Katalogu i aktiviteteve
korruptive përfshin ryshfetin, kërcënimin, ushtrimin e
ndikimit, përvetësimin e pronës ose pasurisë së tjetrit,
shpejtimin ose ngadalësimin e qëllimshëm të kryerjes
së punës ose favorizimin duke paguar para, mashtrimin,
nxjerrjen në shesh të informacioneve sekrete ose
konfidenciale, nepotizmin, etj. Korrupsioni ekziston
jo vetëm në institucione shtetërore të niveleve të
ndryshme, por edhe në sektorin privat dhe në organizata
ndërkombëtare.
Korrupsioni ka një impakt ekonomik dhe social negativ,
i cili është rritur shumë qoftë në ekonomitë në zhvillim
dhe në ato të zhvilluara.

2. Fenomeni i korrupsionit
Korrupsioni është një ndër fenomenet më të ndërlikuara
të shkencave juridike. Ai bën pjesë tek veprat e krimit
të organizuar për shkak të formës së kryerjes dhe
implikimeve të personave që marrin pjesë në këtë proces.
Për këtë thuhet se te fenomeni i korrupsionit binomi
shkak-pasojë ndodhet në një rreth vicioz të mbyllur ku
është vështirë të identifikosh shkaktarët apo shkakun nga
pasojat dhe e kundërta. Korrupsioni bën pjesë në grupin
e nocioneve, të cilave është vështirë t‘u përcaktosh
përmbajtjen, sepse kuptimi i tij ndryshon në kontekstin
kohor, shoqëror dhe politik. Megjithatë korrupsioni është
një sjellje devijuese e ushtrimit të një detyre publike nga
ajo normale, me qëllim të përfitimit personal. Me fjalë të
tjera me korrupsion nënkuptojmë shkeljen e rregullave
juridike me qëllim të përfitimit personal. Kjo dukuri mund
të analizohet nga, më se paku, në tri këndvështrime në
atë juridik, ekonomik si dhe politik.
Në konceptin juridik korrupsioni përkufizohet jo vetëm si
vepër e dënueshme, por edhe shkelje e rendit ligjor të
një vendi.
Në këndvështrimin ekonomik, korrupsioni është një
dukuri shkatërrimtare, e cila iu kundërvihet ligjshmërisë
dhe parimeve të ekonomisë.

Sipas këndvështrimit politik, korrupsioni paraqet rrezik
për parimet e shtetit, të së drejtës si dhe për interesin
e përgjithshëm. Eksperienca tregon se edhe vendet më
të zhvilluara, me organe gjyqësore efektive, humbin jo
pak beteja në përballje me korrupsionin. Ndodh kështu,
sepse korrupsioni zë rrënjë apo lind ashtu si dhe dobësitë
e njeriut; etja për pushtet, etja për tu pasuruar, etja për
t’u dukur etj. Prandaj ai është i shumë përhapur dhe
shërbimet e tij paguhen në të gjitha format: me para,
me kundërshpërblim, me dhurata, ryshfete por edhe
në natyrë (Prostitucioni mbron veprimtarinë e vet duke
shpërblyer bujarisht me shërbimet e saj policinë ose
gjyqësorin….. ) Korrupsioni është një epidemi shtetërore
kriminale me rrezik për shoqërinë dhe shtetin që e ka
lejuar.
Fenomeni i korrupsionit, në qoftë se nuk kapet sapo lind
dhe nëse nuk vihet në kontroll, mund të mposhti shtetin
duke e shndërruar atë në një ―sistem të korruptuar‖.
Nëse korrupsioni për një kohë të gjatë ka qenë kuptuar
si një konstante e regjimeve parademokratike dhe
autoritare, në vendet demokratike ai ka qenë trajtuar si
një fenomen i dorës së dytë, si një mosfunksionim i vogël
dhe i rastësishëm, kurse sot paraqitja e këtij fenomeni
ka kaluar nga gjendja e rastësishme në gjendjen kronike.
Korrupsioni është bërë një mjet veprimi i përgjithshëm që
haset qoftë në institucionet publike, në ato private si dhe
në ndërveprimet e tyre. Në vendet në tranzicion siç është
Shqipëria, korrupsioni lulëzon në të gjitha zërat e jetës
dhe duke u bërë kështu jo vetëm pengesë serioze për
zhvillimin e vendit por dhe burim i krimit të organizuar.
Ai është i paprekshëm, ku sistemi i vlerave janë viktimat,
i cili shpërfytyrohet sepse imponohet kudo pasaniku i
dyshimtë, zyrtari hipokrit, administratori plaçkitës, ―
patrioti‖ matrapaz, nëpunësi i blerë. Korrupsioni nuk
është një sëmundje natyrale; por një vjedhje gjakftohtë
e llogaritur ndaj meshkujve, grave e fëmijëve që janë më
pak në gjendje të mbrojnë veten.

3. Cilët janë shkaqet e korrupsionit
Disa studiues dhe ekonomistë mendojnë që varfëria
është burimi i problemit. Pa varfëri nuk do të kishte
korrupsion. Por dhe pse është një shkak ai nuk mund
të jetë i vetmi. Nëse varfëria është shkak i korrupsionit,
atëherë do të ishte e vështirë të shpjegohej pse vendet
e pasura janë të përfshira nga skandale - shumë pak
prej tyre përfshijnë ndonjë që mund të kategorizohet
si i “varfër” apo “në nevojë”. Korrupsioni është pra, ―
një thikë me dy presa‖ - ai mund të shfaqet nga pasuria
dhe bollëku, por dhe nga mungesa e tij. Pagesat e
pamjaftueshme për nëpunësit publik konsiderohen
nga të gjithë si kontribuues në korrupsion, të paktën në
nivelet e saj të ulta. Pagat e ulta, nën nivelin e “pagës
për të jetuar” janë në qendër të korrupsionit. Nëse rriten
pagat, problemi mund të zgjidhet. Kjo është një zgjuarsi e
kushtëzuar. Gjithsesi të dhënat nuk janë shumë të sakta
nëse vetëm nga rritja e pagave në sektorin publik mund
të reduktohet korrupsioni. Dhe nëse shikojmë nga afër të
dhënat specifike të një vendi nuk kemi shumë argumente
për të mbështetur idenë se thjesht rritja e pagave të
nëpunësve të korruptuar, do të ndihmonte.
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Vetë shteti si shkaktar për praktika korruptive:
Kontribuues kryesor në praktikat korruptuese mund të
jetë vetë shteti, kryesisht kur ai nuk paguan faturat e veta.
Ndër shkaqet institucionale mund të përmendim:
Autoritetin e gjerë dhe kompetencat e shumta,
Përgjegjshmërinë e ulët dhe mungesën e transparencës,
Politikat nxitëse që nuk motivojnë (pagat, shpërblimet
për performancën, siguria e pozicionit të punës dhe
profesionalizmi janë në një shkallë të ulët, struktura e
rrogave dhe e shpërblimeve nuk është e standartizuar).
Në shkaqet shoqërore mund të përmendim:
Përkushtimin personal,
Një qeveri jo të besueshme
Pabarazia dhe diskriminimi, etj.
Tabela 1. Faktorët kryesorë që influencojnë korrupsionin
në Shqipëri
Pagat e ulta
Pasurimi i shpejtë personal nga personat në pushtet
Mungesa e kontrollit të forte administrative
Ndërthurja e detyrave zyrtare dhe interesave personale
Legjislacion jo perfekt
Kriza morale në periudhën e tranzicionit
Probleme të trashëguara nga e kaluara komunist
Joefektiviteti i sistemit gjyqësor
Karakteristika specifike të kulturës kombëtare
shqiptare

67. 5%
49. 0%
40. 6%
33. 3%
28. 6%
24. 5%
20. 7%
19. 5%
7. 6%

Burimi: Corruption Survey 2015

4. Tipet e korrupsionit
Studiuesit e korrupsionit në përgjithësi bëjnë një ndarje
të thjeshtë në atë që quhet korrupsion administrativ dhe
korrupsion politik, të cilët njihen si dy nga format më të
rëndësishme dhe të njohura të korrupsionit.
Korrupsioni administrativ është më i përhapuri dhe merr
forma të ndryshme qëπ nga më e dukshmja dhe e lehta
për ―t‘u pranuar‖, deri tek më e kamufluara që kërkon
dhe metoda të ndërlikuara për t‘u zbuluar e më pas për t‘u
luftuar. Ekzistojnë dy kategori të veçanta të korrupsionit
administrativ: E para ndodh kur p. sh. shërbimet ose
kontratat janë kryer “sipas rregullit” dhe e dyta, kur
transaksionet janë “kundër rregullit”. Në situatën e
parë, një nëpunës merr përfitim privat ilegalisht për të
bërë diçka të cilën ai ose ajo duhet ta kryente në mënyrë
ligjore. Në situatën e dytë, ryshfeti jepet për të siguruar
shërbime, të cilat nëpunësi është i ndaluar t’i bëjë. “Sipas
rregullit” ashtu dhe “kundër rregullit” korrupsioni mund
të ndodhë tek të gjitha nivelet e hierarkisë së qeverisë,
duke u renditur në shkallë të ndryshme dhe i ndikuar nga
“korrupsioni i madh” deri tek ai i një shkalle më të vogël.
Përgjithësisht modeli i korrupsionit administrativ është
kryer gjithmonë nga një nëpunës publik apo punonjës
shtetëror (p. sh. administrata tatimore, shëndetësore
etj. ), që kërkon ose thjesht merr në shkëmbim të një
shërbimi publik një shumë të caktuar ryshfeti. Disa tipe
më të shpeshta të korrupsionit administrativ janë si më
poshtë: a) Sigurimi i një shërbimi të rrallë ose shmangia
e pagesës Kjo kategori përfshin çdo akt administrativ
me anë të të cilit ai që e ofron ryshfetin siguron një
përfitim, duke ia hequr një tjetri. Për shembull, sigurimi

i një liçence për ushtrim aktiviteti, kontrata qeveritare
ose sigurimi i një koncesioni, blerja e shoqërive të sapo
privatizuara etj. Sigurimi i një shërbimi jo të rrallë por
që varet nga diskrecioni i administratës. Kjo kategori
përmbledh gjithçka që ka të bëjë me uljen e taksave
(doganore, tatimore), përfshin dhënien e lejeve apo
të liçencave të ndryshme. Këto ryshfete favorizojnë
aksesin e pakufizuar në shërbimet publike dhe dhënien e
përfitimeve të padrejta. .
Korrupsioni politik është abuzimi i sistemit politik,
abuzim i besimit dhe i principeveπ demokratike. Në ditët
e sotme shumë udhëheqës të shteteve të ndryshme të
botës abuzojnë për të siguruar përfitime personale apo
në interes të grupeve të caktuara.
Korrupsioni politik ndryshon nga korrupsioni burokratik
i cili përbën korrupsionin në administratën publike, pra
në nivelet e ulta të ekzekutivit. Ky është korrupsioni
që qytetarët ndeshin çdo ditë në përballjen e tyre
me administratën publike dhe shërbimet si: spitalet,
shkollat, autoritetet lokale të licencimit, policia,
autoritetet tatimore e me radhë. Për t‘i dalluar të dy
format: korrupsioni politik përfshin ç‘përfytyrimin ose
korruptimin e funksioneve kryesore të qeverisjes, si: ai
ligjor, ekonomik apo çdo funksion tjetër vendimmarrje
si dhe zhvillimin apo zbatimin e legjislacionit dhe
varësinë e sistemit gjyqësor, kurse korrupsioni burokratik
zhvillohet dhe ekziston brenda një platforme të caktuar
qeverisjeje. Me fjalë të tjera korrupsioni politik ka një
rol primar (nxitës ose frenues) ndaj atij burokratik. Roli
kryesor i institucioneve është të reduktojnë pasigurinë
nëpërmjet krijimit të strukturave të qëndrueshme për
vendimmarrje. Por institucionet mund të jenë formale
apo informale. Rregullat formale funksionojnë për të
lehtësuar veprimtarinë e përditshme të qytetarëve.
Në grupin e këtyre rregullave formale bëjnë pjesë
sistemi ligjor, rregulloret dhe normat e sjelljes. Varfëria,
diskriminimi etnik dhe migrimi nga zonat rurale drejt
atyre urbane luajnë një rol të rëndësishëm që kontribuon
në këtë cikël vicioz duke rritur ndjeshëm kriminalitetin
ndërmjet të rinjve. Më shumë nëpunës civil janë të
korruptuar dhe/ose të paaftë
Format më të njohura të korrupsionit janë: Tradhtia,
rebelimi, transaksionet e huaja të paligjshme,
kontrabanda, vjedhja, privatizimi i fondeve publike
abuzimi i detyrës, keqtrajtimi, tortura, falje e pamerituar
dhe shlyerje, pandershmëri keqinterpretim, korruptime
dhe pandershmëri. Keqpërdorimi i drejtësisë,
aktivitete kriminale, evidenca të falsifikuara, arrestime
të jashtëligjshme, shpifje. Moskryerja e detyrave,
neglizhencë, parazitizëm. Rryshfetet dhe dhuratat,
detyrime me forcë, taksa jo ligjore, grabitje. zgjedhje të
korruptuara, vota të vjedhura. Abuzimi me njohuritë dhe
informacionet konfidenciale, falsifikimi i materialeve.
Shitja e zyrave publike të paautorizuara, pronat
publike dhe liçencat publike. Në ndarjen e licencave,
si rrjedhojë e kufizimeve dhe kuotave e ndryshme.
Manipulimi i rregullave, i të mirave dhe i materialeve,
kontratave dhe kredive. Evazioni i taksave, përfitime
ekstreme. ℘ Influenca nga reklamat, favore nga agjentët,

107

AKADEMIA E STUDIMEVE Të
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 3, Vëllimi 1, 2016, ISSN 2411-5592

konflikte interesi Pranimi i dhuratave, lekëve, paratë në
qarkullim Lidhje me krimin e organizuar, marrëdhënie
me tregun e zi. Mbikëqyrje të jashtëligjshme, abuzimi
i telekomunikacionit. ℘ Shpërdorim i vulave zyrtare,
pasurive të paluajtshme, rezidencës dhe privilegjeve..
Pasojat e korrupsionit dhe efektet negative të tij janë të
pranishme në të gjitha sferat e jetës sociale ekonomike
dhe politike të vendit.
Korrupsioni ka shumë kosto. Ai inkurajon konkurrencën
në ryshfete, në vend të konkurrencës në cilësi dhe të
asaj në të mira dhe shërbime. Ai pengon zhvillimin e një
tregu normal. Mbi të gjitha ai frenon zhvillimin ekonomik
dhe social, duke dëmtuar sidomos vendet në zhvillim ku
bëjmë pjesë dhe ne. Në këto raste më të varfrit, të cilët
mezi paguajnë koston e tyre duhet të paguajnë jo vetëm
për korrupsionin e zyrtarëve të tyre, por edhe të atyre të
kompanive nga vendet e zhvilluara.

Tabela 2: Shkaqet dhe Pasojat e Korrupsionit
SHKAQET E KORRUPSIONIT

Faktorët Ekonomikë

Masa e qeverisë: Eliot (1997);Θ
Montiona & Jackman (2002)

Pagat: RijckeghemΘ & Weder
(1997); Tanzi (1998).

Rritja Ekonomike: Paldam
(2002);Θ Husted (1999).

Shpërndarja e të ardhurave dheΘ
varfëria: Gupta, Davoodi & Terme (1998);
Husted (1999); Paldam (2002).

Konkurenca: ShleferΘ & Vishny
(1993); Ades ve Di Tela (1997). Hapja: Wei
(2000); LaffontΘ & N‘guessan (1999).

Liria ekonomike: Paldam
(2002);Θ La Polambara (1994).

Inflacioni: BraunΘ & Di Tela
(2004); Getz ve Volkema (2001)

Rregullimet: BroadmanΘ &
Recanatini (1999); Treisman (2000); Gerring
&Thacker (2005)

Faktorët Politik

Demokracia: Ades Di Tela
(1997); Brunetti &Weder (1998); Paldam
(1998).

Konkurenca politike:Θ
Monitolla & Jackman (2002); Brunetti &
Weder (1998).

Liria e shtypit: BrunettiΘ
&Weder (1998); Shen & Williamson
(2005). Jostabiliteti Politik:Θ Persson &
Tabellini (2000); Treisman (2000). Leite &
Weideman (1999).

Kontabilizimi: Henisz, Θ (2000).

Burokracia: KaufmanΘ & Wei
(1999). Sistemi ligjor: TheoboldΘ (1990);
Ali & Isse (2003); Ades & Di Tella (1997).

Të drejtat e pronësisë:Θ Nas,
Price & Weder (1986)

Faktorët social kulturor

Të ndarë etnikisht: MauroΘ
(1995); Treisman (2000); Easterly &
Levine (1996).

Besimi: La Porta et al.
(1999);Θ Husted (1999); Treisman
(2000); Paldam (1999).

Edukimi: Treisman, (2000).
Θ Seksi: Swamy et al. (2001);Θ Dolar
et al. (2001); Sung ve Chu (2003).

Kultura: Husted (1999);Θ
Paldam (2002); Getz & Volkema
(2001).

Burimet natyrore: AdesΘ
& Di Tella (1999); Leite & Weidmann
(1999).

Etika: La Porta et al. (1997).
Θ

Urbanizimi: Treisman
(2000);Θ Holbrooke (1992).

Pasojat e Korrupsionit
 Rritja ekonomike: Mauro, (1995); Knack and Keefer (1995); Ehrlich∏ & Lui (1999).
 Invesimet: Henisz (2000); Wei (2000); Smarzynska∏ & Wei (2000).
 Ekonomia Informale: De Sota, (1990); Friedman et al. (2000); Johnson et al. (2000). ∏
 Të ardhurat e qeverisë: Friedman et al. (2000); Ghura (1998). ∏
 Shpërndarja e të ardhurave dhe varfëria: Gupta, Davoodi∏ & Terme (2002); Husted (1999); Li, Xu & Zou
(2000).
 Shpenzimet sociale: Mauro (1998); Gupta, Davoodi∏ & Tiongson (2000).
 Zhvillimi ekonomik: Kaufman et al. (1998);∏
 Ndihma e huaj: Alesine∏ & Weder (2002); Sandholtz & Gray (2003).
 Sistemi politik: Anderson∏ & Tverdova (2003).
 Krimi: Azfar and Gurgur (2004); Azfar∏ & Lee (2003).
 Inflacioni: Al-Mahrubi (2000). ∏
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5. Historiku i korrupsionit në Shqipëri
Megjithëse korrupsioni në Shqipëri nuk ishte bërë një
çështje e mirënjohur politike deri në vitet 1990, por ai
nuk është aspak një fenomen i ri. Korrupsioni ka qenë
një fakt i zakonshëm i jetës së qytetarëve njësoj në gjithë
historinë e pavarur të Shqipërisë dhe gjatë pushtimit
osman. Një tregues i lashtë i origjinës së korrupsionit
në Shqipëri është fakti se fjalët më të shpeshta
aktualisht që përdoren për të përshkruar korrupsionin
në gjuhën shqipe janë- “bakshish”; “ryshfet”; – të cilat
kanë një origjinë turke. Korrupsioni ishte një tipar i
njohur i Shqipërisë komuniste, kryesisht në formën e
shkëmbimit të të mirave, në mënyrë tipike jopasurore,
por nganjëherë edhe në para. Për shembull, në spital,
shumë mjekë jepnin këshilla për pacientët, edhe pse
në kontrast të mprehtë me situatën e sotme, pothuajse
jepeshin vetëm në natyrë. Fermerët jepnin një pulë,
vezë apo raki shqiptare, ndërsa njerëzit e qytetit ofronin
një darkë të këndshme apo edhe shuma të vogla në
para. Çdo pranim i bakshishit në parim konsiderohej një
formë e korrupsionit, për shkak se ajo u konsiderua si një
patologji kapitaliste, por në praktikë kjo është toleruar.
Ryshfeti ishte pothuajse aq i përhapur sa në shoqëritë
perëndimore, dhe kjo ishte praktikë normale deri tek,
berberi, këpucari, kamarierët, rrobaqepësit etj Ne nuk
kemi të dhëna të forta për të konfirmuar këtë zhvillim,
por është përshtypja e autorëve që gjatë pjesës së dytë
të viteve 1980, korrupsioni u bë një fenomen shumë më i
përhapur në Shqipëri. Në veçanti, ryshfeti është shfaqur
në shpërndarjen qendrore të punësimit dhe emërimin e
qeveritarëve në institucione të caktuara.. Në të njëjtën
kohë, u shfaq një sektor informal privat, i cili u rrit me
shpejtësi duke u bërë një nga më të mëdhatë në Europë.
Shteti ishte kryesisht i paaftë për të luftuar këtë fenomen
në çdo mënyrë kuptim plotë. Pas rënies së komunizmit
në gjysmën e parë të viteve 1990, korrupsioni në formën
e ryshfetit dhe lehtësimi i pagesave u rrit ndjeshëm në
gjithë sektorin publik. Shqiptarët përqafuan idealet e
reja të demokracisë dhe ‗tregut falas‘, por në përgjithësi
e kanë interpretuar këtë liri si të plotë dhe të pakufizuar.
Në këtë mënyrë, qytetarët do të përpiqen të marrin një
pjesë të pronës publike të mbetur nga shteti me çdo
mjet të mundshëm, përfshirë korrupsionin. Në të njëjtën
kohë, strukturat e reja demokratike shtetërore filluan
shpejt të miratojnë ligjet dhe strategjitë për luftimin e
korrupsionit. Nuk ka studime sociologjike të kryera për
këtë periudhë, por korrupsioni konsiderohej gjerësisht
si ―vaji i nevojshëm për të reduktuar mosmarrëveshjet
burokratike‖, një term që përdorej shpesh nga
investitorët e huaj që vinin në Shqipëri. Korrupsioni ka
qenë më tepër i shfaqur në procesin e privatizimit, në
sektorin e shërbimit ndaj klientit dhe administrimin e
taksave, dhe sektorin ligjor. Rënia e të ashtuquajturave
skema piramidale dhe trazirat në vijim të viteve 19971998 krijuan një krizë të rëndë për shtetin shqiptar, si
dhe një shok të madh moral për publikun. Nuk është
një ekzagjerim për të klasifikuar periudhën 19972002 si, “Periudha e një shteti të dobët”. Në të njëjtën
kohë, frustrimi dhe dëshpërimi u shfaqën në radhët e
popullsisë, sepse gjysma e popullatës kishin humbur të

gjitha kursimet e tyre në kurriz të atyre me më pak fat.
Aparati shtetëror u përkeqësua dhe përveç korrupsionit
të vogël, filluan të shfaqeshin dhe rastet e një korrupsioni
të madh. Politikanë të fuqishëm në atë kohë shiheshin si
biznesmenë të fortë thjesht duke shfrytëzuar pozitën e
tyre për të bërë para, kur ata kishin mundësi. Disa prej
ministrave dhe zyrtarë të nivelit të lartë, të cilët kishin
qenë në drejtimin e aktiviteteve të biznesit të vogël
para vitit 1997 dhe kishin filluar të zgjeronin bizneset e
tyre gjerësisht pas vitit 1997. Shumë të tjerë preferuan
të grumbullojnë pasuri dhe/ose për të siguruar trajtim
preferencial, për të favorizuar bizneset në shkëmbimin
e materialit apo mbështetje politike. Në të njëjtën kohë,
biznesmenët me lidhje të forta me qeverinë filluan të
hyjnë në politikë. Deri në fund të vitit 2004, duke krijuar
një grup oligarkik i cili, kishte filluar të marrë formë.
Në ditët e sotme shumica e individëve e konsiderojnë
korrupsionin si një kosto apo barrierë për zhvillimin
ekonomik të vendit. Dhe ky ndryshim në sjelljen e tyre ka
bërë të mundur ndërmarrjen e hapave për të luftuar këtë
fenomen negativ me mënyra të ndryshme.

Pasqyra e studimeve te realizuara te korrupsionit
në Shqipëri
Vetëm pas krizës së shoqërisë shqiptare të vitit 1997,
u bë e mundur që të kryeshin studime të nivelit dhe
tipologjisë së korrupsionit në vendin tone
Pasqyra e studimeve të
realizuara të korrupsionit
Banka Botërore
Business Environment
E n t e r p r i s e
PerformanceSurvey
(BEEPS)
Doing Business
Indeksi i perceptimit të
korrupsionit
Global
Barometer

Corruption

Analiza e perceptimit të
korrupsionit IDRA

Studimi i parë i kryer në vitin 1998
Banka Botërore u mbështet në
kostot e korrupsionit të bizneseve.
2002 dhe 2005
Studim i bankës Botërore. 2008
Transparency International‘s (TI).
2011
Analiza botërore e korrupsionit
Transparency International‘s Latest
2010
USAID-studim mbi perceptimin
e korrupsionit. 2004, 2005 and
2006 nga OJF IDRA (2004 nga MSI
International)
Raporti i USAID nga 2004 ne 2005
duke përfshirë dhe korrupsionin. etj

Përfundime

Korrupsioni ka qenë një fenomen i përhapur dhe
i përsëritur gjatë historisë njerëzore dhe mjaft shqeteses.
 Ka disa arsye se pse ky fenomen ka shfaqur një
interes të lartë:
 Së pari, është arritur në një konsensus që korrupsioni
është një fenomen unik dhe universal
 Së dyti, skandalet që vijnë si pasojë e korrupsionit
kanë luajtur një rol të rëndësishëm në sferën politike
gjatë viteve të fundit.
 Së treti, si dhe problemi më i rëndësishëm është që
korrupsioni mund të jetë një
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pengesë për zhvillimin ekonomik të vendit
Korrupsioni ekziston jo vetëm në institucione
shtetërore të niveleve të ndryshme, por edhe në
sektorin privat dhe në organizata ndërkombëtare.
Korrupsioni ka një impakt ekonomik dhe social
negativ, i cili është rritur shumë qoftë në ekonomi
Pasojat e Korrupsionit dhe efektet negative të tij
janë të pranishme në të gjitha sferat e jetës sociale
ekonomike dhe politike të vendit.






Pasojat e Korrupsionit Rritja ekonomike: Investimet:
Ekonomia Informale: Të ardhurat e qeverisë:
Shpenzimet sociale: Zhvillimi ekonomik Ndihma e
huaj Sistemi politik: Krimi Inflacioni:
Rreziku I vërtet I demokracive te reja si në rastin e
Shqipërisë nuk vjen nga individët e shoqërisë, ne te
vërtet ajo vjen nga fakti se sistemi I drejtësisë.
Ndaj kërkohet një ndërhyrje e duhur që të luftoj
faktorët që lidhen me korrupsionin për ta zbutur
sepse korrupsioni është një fenomen që zbutet dhe
jo zhduket.

Bibliografia
Acemoglu, Daren and Thierry Verdier, 2000, “The Choice
between Market Failures and Corruption”,
Ades, Alberto, and Rafael Di Tella, 1997, “National
Champions and Corruption: Some Unpleasant Ades,
Alberto. and R. Di Tella. 1995.
“Competition and Corruption. “ Draft Paper, Deble
College, Oxford University. Ades, Alberto. and R. Di
Tella. 1997, “National Champions and Corruption: Some
Unpleasant Interventionist Arithmetic. “
The Economic Journal. 107. pp: 1023-42. Elliot, K. A. ed.
1997. ―Corruption as an International Policy Problem:
Overview and Recommendations. ‖ Corruption and the
Global Economy, ed. By K. A. Elliott (Washington D. C. :
Institute for International Economics), pp: 175-233

Bonnett, Heidi and Michael Rock, 2004, “”The
Comparative Politics of Corruption: Accounting for the
East Asian Paradox in Empirical Studies of Corruption,
Growth and Investment”, World Development Vol. 32,
No. 6, pp. 999—1017
Shleifer, A. and R. W. Vishny. 1993. ―Corruption. “
Quarterly Journal of Economics. 108, pp: 599-617.
Shleifer, Andrei and Robert W. Vishny, 1993, “Corruption,
“ Quarterly Journal of Economics, 108:
Tanner, E. and P. Liu. 1994. ―Is the budget deficit ‗too
large‘ë: some further Evidence. ‖ Economic Inquiry. 32,
pp: 511-518.

110

AKADEMIA E STUDIMEVE Të
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 3, Vëllimi 1, 2016, ISSN 2411-5592

Rëndësia e edukimit intelektual në arsimin parashkollor

Msc. Valentina Fakaj

Abstract
Scientific findings in the field of intelligence and cognitive
development, always evolving. Important not only
mental skills with which man comes to life, but how
we use and how we develop them. Mental functions
“basics”, such as innate intelligence, are part of the
genetic gift, culture and education translate into higher
functions, such as speaking and writing. Through the use
of language children take control of their thinking and
derive meaning from the world. Affirmation of the child’s
personality and development of each child’s individuality
should be carried out through the integration of its
network of social relations collective childhood. In an
educational group, among children, there are many
differences p. sh. : thinking, attitudes, skills, different
modes of expression, etc. However, these differences
should not be destroyed and left in limbo by the teacher,
but must work to farm them, so that living together in
the garden becomes more rich and varied, because these
properties back to value education by was completed
and perfected over time. Thus, children begin to learn
tolerance and to respect the opinions of others and
skills. To develop the best possible relations in the group,
the teacher must cultivate sincerity among children.
And this is a very important moment for other forming
intellectual education to preschoolers. The teacher is
obliged to show sincere in different situations during the
group activity, it should never deceive or lie to children,
in order to appease them. It should teach children that
they mutually respect the wishes, wills and their needs.
Keywords:
intelligence,
openness,
integration,
personality, thinking, mentally

Abstrakt
Përfundimet shkencore në fushën e inteligjencës dhe të
zhvillimit të aftësive njohëse, gjithnjë evoluojnë. Rëndësi
nuk kanë vetëm aftësitë mendore me të cilat njeriu vjen
në jetë, por dhe si i përdorim dhe si i zhvillojmë ato.
Funksionet mendore “elementare”, si: zgjuarsia e lindur,
janë pjesë e dhuntisë gjenetike, që kultura dhe arsimi i
shndërrojnë në funksione më të larta, si të folurit dhe të
shkruarit. Përmes përdorimit të gjuhës fëmijët marrin

nën kontroll të menduarit e tyre dhe nxjerrin kuptim nga
bota. Afirmimi i personalitetit të fëmijës dhe zhvillimi i
individualitetit të secilit fëmijë duhet të kryhet nëpërmjet
integrimit të tij në rrjetin e marrëdhënieve sociale të
kolektivit fëmijëror. Në një grup edukativ, midis fëmijëve,
ekzistojnë shumë dallime p. sh. : të menduarit, qëndrimet
e tyre, aftësitë, mënyrat e ndryshme e të shprehurit, etj.
Mirëpo, këto dallime nuk duhet të shtypen dhe të lihen
në harresë nga mësuesja, por duhet të punohet që ato
të kultivohen, në mënyrë që jeta e përbashkët në kopsht
të bëhet më e pasur dhe e shumëllojshme, sepse këto
veti kthehen në vlera edukuese duke u plotësuar dhe
përsosur gjatë kohës. Kështu, fëmijët fillojnë ta mësojnë
tolerancën dhe t’i respektojnë mendimet dhe aftësitë
e të tjerëve. Për zhvillimin e marrëdhënieve sa më të
mira në grup, mësuesja duhet të kultivojë sinqeritetin
midis fëmijëve. Edhe ky është një moment tjetër shumë
i rëndësishëm për formimin e edukimit intelektual tek
parashkollorët. Mësuesja e ka për detyrë të tregohet
e sinqertë në situatat e ndryshme gjatë aktivitetit në
grup, ajo asnjëherë nuk duhet t’i mashtrojë apo t’i
gënjejë fëmijët, me qëllim që t’i qetësojë ata. Ajo duhet
t’i mësojë fëmijët që reciprokisht ata t’i respektojnë
dëshirat, vullnetet dhe nevojat e tyre.
Fjalët kyçe: inteligjencë, sinqeritet, integrim, personalitet,
të menduarit, aftësi mendore.
***
Përfundimet shkencore në fushën e inteligjencës dhe të
zhvillimit të aftësive njohëse, gjithnjë evoluojnë. Rëndësi
nuk kanë vetëm aftësitë mendore me të cilat njeriu vjen
në jetë, por dhe si i përdorim dhe si i zhvillojmë ato.
Ajo që duhet të bëjnë fëmijët është të mësojnë se si të
mësojnë.
Shumë psikologë kanë theksuar rolin që luan mjedisi
shoqëror. Kështu, psikologu rus Vigotski argumentoi se të
gjitha proceset psikologjike janë rezultat i ndërveprimit
shoqëror dhe kulturor, se të menduarit e fëmijës zhvillohet
kryesisht nëpërmjet përvojës shoqërore, sidomos në
ndërveprimet midis fëmijës dhe të rriturit. Ai theksonte
se të gjitha funksionet më të larta e kanë fillesën e tyre si
marrëdhënie të vërteta ndërmjet individëve.
Funksionet mendore “elementare”, si: zgjuarsia e lindur,
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janë pjesë e dhuntisë gjenetike, që kultura dhe arsimi i
shndërrojnë në funksione më të larta, si të folurit dhe të
shkruarit. Përmes përdorimit të gjuhës fëmijët marrin
nën kontroll të menduarit e tyre dhe nxjerrin kuptim nga
bota.
Të gjithë fëmijët kanë potencialin të zhvillohen në
bashkëpunim me të tjerët. Atë që fëmija është në gjendje
ta bëjë në bashkëpunim sot, ai do ta bëjë nesër vetëm.
Një nga nevojat themelore të fëmijës është arritja e
krijimit të marrëdhënieve me njerëz të tjerë.
Përveçse me mësuesen, fëmijët kanë nevojë të kenë
kontakte të vazhdueshme midis tyre, sepse prania e
moshatarëve në kopsht mundëson që të ushtrohen
dhe të përvetësohen normat e sjelljes mes fëmijëve.
Kështu, marrëdhëniet sociale mes tyre pasurohen
dhe zhvillohen. Afirmimi i personalitetit të fëmijës dhe
zhvillimi i individualitetit të secilit fëmijë duhet të kryhet
nëpërmjet integrimit të tij në rrjetin e marrëdhënieve
sociale të kolektivit fëmijëror. Në një grup edukativ, midis
fëmijëve, ekzistojnë shumë dallime p. sh. : të menduarit,
qëndrimet e tyre, aftësitë, mënyrat e ndryshme e të
shprehurit, etj.
Mirëpo, këto dallime nuk duhet të shtypen dhe të lihen
në harresë nga mësuesja, por duhet të punohet që ato
të kultivohen, në mënyrë që jeta e përbashkët në kopsht
të bëhet më e pasur dhe e shumëllojshme, sepse këto
veti kthehen në vlera edukuese duke u plotësuar dhe
përsosur gjatë kohës. Kështu, fëmijët fillojnë ta mësojnë
tolerancën dhe t’i respektojnë mendimet dhe aftësitë e
të tjerëve.
Fëmija parashkollor nëpërmjet kontakteve me fëmijët
e tjerë të grupit, arrin që t’i njohë më mirë mundësitë
e veta, se sa në familje, ku shpesh i është siguruar një
pozitë e privilegjuar.
Në grupin e fëmijëve vëmë re se fëmija vepron,
bashkëpunon, identifikohet dhe krahasohet me të
tjerët, të cilët janë të ngjashëm me të, si rrjedhojë ai nuk
rrezikon të ndihet inferior ndaj fëmijëve të tjerë.
Në kontaktet me të rriturit, fëmijët gëzojnë mbrojtjen
dhe kujdesin e plotë ndaj tyre, por në fakt këtyre
marrëdhënieve u mungon spontaniteti. Një fëmijë e
shfaq spontanitetin duke bashkëvepruar me moshatarët
e grupit të tij, i cili aftësohet të përshtatet dhe t’i bëjë
ballë situatave të ndryshme shoqërore gjatë jetës në
grup, gjithashtu, edhe jashtë tij. Gjatë kësaj kohe ai
mëson se si të respektojë veten dhe të tjerët.
Aktivizimi dhe bashkëpunimi me fëmijët e grupmoshave
të ndryshme bën që të ketë më shumë mundësi që ato të
përballen me situata, ku ato vetë do të bëhen protagonist
për zgjidhjen e problemeve apo të panjohurave që u
dalin përpara.
Është e rëndësishme për fëmijët të themi që, gjatë
qëndrimit të tyre në kopsht, ata duhet të jetojnë në një
mjedis të sigurt, me kushte bashkëkohore, ku secili fëmijë
duhet të fitojë besimin e tij për ambientin që e rrethon,
në mënyrë që ai të sillet sa më lirshëm dhe ta ndiejë
veten mirë.
Nuk do të kishte dobi asnjë lloj pune edukative, apo
mësimi i formave të sjelljes, nëse fëmija ndihet i pasigurt
dhe nuk e ka fituar besimin në rrethin shoqëror të grupit
ku ai bën pjesë.

Për zhvillimin e marrëdhënieve sa më të mira në grup,
mësuesja duhet të kultivojë sinqeritetin midis fëmijëve.
Edhe ky është një moment tjetër shumë i rëndësishëm
për formimin e edukimit intelektual tek parashkollorët.
Edukatorja e ka për detyrë të tregohet e sinqertë
në situatat e ndryshme gjatë aktivitetit në grup, ajo
asnjëherë nuk duhet t’i mashtrojë apo t’i gënjejë fëmijët,
me qëllim që t’i qetësojë ata. Ajo duhet t’i mësojë fëmijët
që reciprokisht ata t’i respektojnë dëshirat, vullnetet dhe
nevojat e tyre.
Fëmijët mësojnë t’i ndajnë sendet dhe lodrat e tyre të
parapëlqyera, t’i shkëmbejnë me mirëkuptim pa u zënë
me njeri-tjetrin, e cila është një detyrë tejet e ndërlikuar
për mësuesen, e cila duhet të dijë të ndërhyjë me takt në
situata të tilla.
Gjatë përvojave sociale dhe interaktivitetit me të tjerët,
tek fëmijët zhvillohet reagimi emocional, të cilët duke u
gjendur në situata të ndryshme, e zhvillojnë këtë aftësi
komunikimi afektiv me të tjerët. Secili fëmijë për të njohur
dhe për ta pranuar veten duhet t’i njohë mundësitë dhe
përparësitë e veta. Ai bën krahasime me fëmijët e tjerë,
dhe si rrjedhojë edhe me veten e tij, p. sh: e sheh veten
se me cilët shokë është i ngjashëm, dhe në të kundërt se
me cilët dallon.
Kjo është një përpjekje shumë e rëndësishme e fëmijës
për të arritur identitetin vetjak. Fëmijët, të cilët e njohin
vetveten, të cilët kanë fituar besimin ndaj mundësive
vetjake, si dhe tregohen të sigurt në kontakte me të
tjerët, ato jo vetëm që ndihen më mirë, por kanë arritur të
ndërtojnë identitetin personal në mënyrë të suksesshme.
Ajo që duket qartë është se aftësitë tona intelektuale
vijnë nga trashëgimia jonë biologjike dhe zhvillohen e
aktivizohen nga përvoja jonë shoqërore, nga mjedisi ynë
arsimor, shoqëror, familjar dhe kulturor.
Përmbajtja e veprimtarisë edukative në grup organizohet
në fusha të mëdha veprimtarish. Zbatimi i përmbajtjes së
fushave të veprimtarive, gjithmonë në interes të fëmijës,
krijon mundësi të mëdha interpretimi të veprimtarive
në funksion të një fushe apo dhe të të gjitha fushave së
bashku. Në kopsht fëmija duhet të mësojë të jetojë në
grup me të rriturit dhe moshatarët.
Detyra kryesore e mësueses është sigurimi i vendit dhe
pajisjeve (materiale didaktike, mjeteve, lodrave), për
zhvillimin sa më cilësor të aktiviteteve të shumëllojshme
në grup. Ajo duhet të jetë nxitëse e punës së fëmijëve, t’i
ndihmojë ata të mbështeten në fuqitë e veta, në mënyrë
që fëmijët të arrijnë pavarësinë në kryerjen e punëve dhe
aktiviteteve të përditshme. Mësuesja shoqëron fëmijët
gjatë zgjedhjes dhe përdorimit të lodrave, i orienton ata
duke iu dhënë udhëzime në përshtatje me ambientin
përreth, pra, në këtë formë ajo është gjithnjë në rolin e
këshilldhënëses.
Ai vihet përpara situatave që e mësojnë të komunikojë
dhe të hedhë hapat e para në edukimin qytetar. Gjithashtu
fëmija mëson edhe duke vepruar. Ai vepron me njerëzit
dhe sendet që e rrethojnë, provon aftësitë e veta dhe
i pasuron ato. Në të njëjtën kohë, ai mëson të zbulojë
botën që e rrethon. Në kopshte është e palejueshme
monotonia.
Atje, fëmijët përveçse nxiten dhe përjetojnë momentet e
zbulimeve apo të zgjidhjeve të problemeve të ndryshme,
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duke përjetuar emocione dhe gëzime, duke zhvilluar këto
aktivitete, zhvillojnë dhe kërshërinë intelektuale vetjake.
Një ndihmë të drejtpërdrejtë duhet të japë edukatorja për
t’u treguar fëmijëve teknikën e përdorimit të materialeve
si p. sh. : përzierja e ngjyrave, pastrimi i penelave, zbutja
e plastelinës, etj.
Komunikimi verbal dhe i shkruar pasuron situatat
ndërvepruese me të tjerët në grup. Duke mësuar të flasë,
të komunikojë, gjuha i shërben si mjet shumë i fuqishëm
që i pasuron përvojën, njohuritë dhe emocionet. Në
kopsht fëmija luan dhe vepron duke përfituar kënaqësi
estetike.
Zhvillimi dhe ushtrimi i aftësive ndijore, përsosja e aftësive
motorike dhe kontaktet me objektet që e rrethojnë, e
ndihmojnë të zhvillojnë imagjinatën.
Një kolos i shkencës së edukimit thotë:1”Mos mendoni se
ju i edukoni fëmijët vetëm atëherë kur ju bisedoni me ata,
apo u jepni porosi dhe i këshilloni. Ju e edukoni fëmijën
në çdo rast, madje edhe atëherë kur nuk ndodheni në
grup. Si visheni ju, si flisni me kolegët, si ju gëzoheni apo
hidhëroheni, si qeshni, si flisni me të njohurit, etj., të
gjitha këto kanë për fëmijën rëndësi shumë të madhe.
Por, në rast se ju jeni e ashpër ose indiferente, grindeni,
por akoma më shumë ofendoni dikë, ju përsëri edukoni
fëmijën, por e edukoni keq. ”

Si ndikon puna në zhvillimin e mëtejshëm
intelektual të fëmijëve?
Në shoqërinë tonë demokratike puna është obligim
i çdo njeriu. Puna, së pari, është burim i ekzistencës
dhe progresit, si dhe burim i gëzimit dhe kënaqësisë
individuale për secilin prej nesh2.
Prandaj, për këtë arsye edhe në moshën parashkollore
nevojitet që tek fëmijët të edukojmë dashurinë ndaj
punës dhe t’i zhvillojnë shprehitë elementare të punës.
Për fëmijët parashkollorë puna është një nga mënyrat
më të vlefshme të edukimit shoqëror, të formimit moral,
qytetar dhe intelektual të tij. Gjithashtu, puna nuk është
vetëm fuqi motorike e njerëzve, por edhe një formë tepër
e rëndësishme e aktivitetit për të zhvilluar një personalitet
të gjithanshëm kreativ, të lirë dhe demokratik.
Kështu, gjatë periudhës parashkollore, futja e disa
elementeve të punës në jetën e fëmijës, së pari,
nëpërmjet lojës, ka një rëndësi të madhe pedagogjike dhe
edukativo-mësimore. Për rëndësinë që kanë elementet
e punës gjatë lojës dhe jashtë saj, duke shkuar më tej
dhe në të gjitha aktivitetet ditore që kryen fëmija në
kopsht, ka fakte dhe rezultate të cilat flasin për ndikimin
pozitiv dhe mjaft të rëndësishëm të punës në zhvillimin e
personalitetit të fëmijëve.
Kështu p. sh. : disa rezultate që kanë dalë nga kërkimet
dhe studimet shkencore, mbi mekanizmat e brendshëm
dhe të gjitha proceset që ndodhin kur fëmijët organizohen
në aktivitete pune, tregojnë se disa punë praktike të
fëmijëve, ndikojnë në koordinimin e lëvizjeve dhe në
1 Mato, E & Kamani, P & Mita, N & Grillo, K & Kadesha,
B & Sina, E, Parashkollori- në ndihmë të mësueseve të
kopshtit, ISP, Shtypshkronja Dita, 2002, f. 17
2
Veseli, A & Rusi, M, Metodika e edukimit
parashkollor, Tetovë, 1999, f. 183

përforcimin e aftësive të ndryshme motorike të fëmijëve.
Në këtë rast po të marrim si shembull punën e fëmijëve
në natyrë, të cilët janë nën ndikimin e faktorëve natyror,
si: të ajrit, diellit, kjo ndikon në forcimin e organizmit dhe
njëherazi e nxit dhe e gjallëron aktivitetin e çdo fëmije3.
Puna ndikon si në aktivitetet motorike dhe në të gjitha
organet e brendshme, ashtu edhe në zhvillimin dhe
përsosmërinë e sistemit nervor të fëmijës4.
Kuptohet që puna kryhet me anën e disa veglave dhe
mjeteve të cilat mundësojnë fitimin dhe pasurimin e
njohurive mbi materialet e ndryshme. Kemi vënë re se
duke luajtur me lodra të ndryshme, fëmijët kryejnë lloje
të ndryshme të punës, ku ato harxhojnë jo vetëm energji
fizike, por edhe intelektuale. Në kopshte puna e fëmijëve
organizohet dhe realizohet në formën e punës me grupe.
Secili grup fëmijësh, punon për të realizuar një qëllim të
përbashkët.
Në grupet e përbërë nga disa fëmijë, secili, në mënyrë
individuale, i ka të caktuara detyrat se çfarë do të bëjë ai
konkretisht. Fëmijët vihen para detyrave dhe qëllimeve
të përbashkëta, të cilët duke bashkëpunuar në mënyrë
reciproke, ato arrijnë në një realizim të suksesshëm të
qëllimit që ato i kanë vënë vetes.
Duke punuar në grupe, fëmija punon konkretisht dhe tek
ai nxitet inisiativa dhe kujdesi, të cilat ndikojnë në forcimin
e vullnetit dhe zhvillimin e cilësive pozitive të vullnetit
dhe të karakterit të fëmijës. Në moshën parashkollore,
puna nga fëmijët kryhet si veprim i thjeshtë me karakter
imitativ.
Theksi kryesor dhe detyra e rëndësishme që i takon
mësueses është që të nxitë e të zhvillojë dashurinë e
fëmijës për punën. Puna ka lidhje të fortë me lojën, sepse
fëmija çdo aktivitet të tij e gërsheton me lojën, kështu
që edhe vetë puna shpeshherë na shndërrohet në lojë.
Elementet e para të punës tek fëmijët na paraqiten në
rastet kur ato kryejnë aktivitetet kreative, lojëra, kur
fëmija imiton të rriturit, apo duke bërë një varg punësh
të veçanta të të rriturve.
Sipas moshës që kanë fëmijët parashkollorë ashtu edhe
puna merr trajtat e saj, p. sh. : kur fëmijët janë të vegjël
3-4 vjeç janë të prirur më shumë që çdo gjë ta shprehin
nëpërmjet lojës, prandaj mund të themi që në këtë rast
puna i është nënshtruar lojës. Në moshën e mëvonshme
parashkollore 6 vjeçare e më tej, fillon të paraqitet
diferencimi i punës nga loja. Pas kësaj moshe puna
paraqitet si aktivitet i pavarur tek fëmija, ku ata fillojnë
të përdorin aftësitë e veta për të bërë përcaktime dhe
dallime.
Detyrat që i dalin mësueses gjatë edukimit të fëmijëve
Mësuesja gjatë veprimtarive të shumëllojshme që
organizon duke koontribuar në edukimin për punën e ka
për detyrë:5
a)
që tek fëmijët të zhvillojë dashurinë ndaj punës;
b)
që tek fëmijët të zhvillojë interesimet për punë;
c)
që të zhvillojë respektin ndaj punës dhe ndaj
rezultateve të saj;
3
Veseli, A & Rusi, M, Metodika e edukimit
parashkollor, Tetovë, 1999, f. 184
4
Kraja., M, Pedagogjia, Tiranë, 2009, f. 162

5
Veseli, A & Rusi, M, Metodika e
edukimit parashkollor, Tetovë, 1999, f. 185
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d)
fëmijët të njihen me aspekte të ndryshme të
punës;
e)
që tek fëmijët të zhvillohen shprehitë elementare
të punës.
Në moshën parashkollore puna që organizohet me
fëmijët, kryesisht ka karakter edukativ. Mësuesja duhet
t’i mundësojë fëmijëve okazione në mënyrë që ata të
njihen sa më tepër me trajtat e ndryshme të punës së të
rriturve jashtë ambienteve ku rri fëmija, siç janë: punët e
zejtarëve në fabrika, puna ndërtimore, puna bujqësore,
etj. Fëmijët në moshën parashkollore duhet të njihen
edhe me profesionet më kryesore, që i mundësojnë
fëmijët të njihen sa më herët me informacionet bazë
mbi profesionet, gjë të cilat më vonë do t’u ndihmojnë
që të orientohen më lehtë drejt profesioneve. Lidhur me
profesionet e ndryshme, fëmijët e moshës parashkollore
duhet të dinë:
a)
që të numërojnë disa lloje të punës dhe vendet
e punës;
b)
që të numërojnë ndonjë veprim punues të
thjeshtë profesioni, si, p. sh. : të dinë të matin për qepjen
e një fustani ose diçka tjetër;
c)
që të kenë njohuri të duhura mbi materialet
e ndryshme, të cilat përdoren gjatë kryerjes së punëve
të ndryshme p. sh. : tek profesioni i muratorit, tullat,
gëlqerja, rëra, etj. dhe
d)
që fëmija të njihet dhe të dijë për të emëruar
nga një produkt për çdo punë.
Duhet të jetë përparësi e kopshteve, si dhe detyra e
mësueses të edukojë dhe të udhëheqë njohuritë e
fëmijëve parashkollorë drejt zhvillimit dhe formimit të
ndjenjave dhe respektimit ndaj krijimtarisë njerëzore,
pra, ndaj punës.

Puna si aktivitet edukativ
Puna në kopshtin e fëmijëve është një aktivitet tejet i
rëndësishëm, me karakter edukativ. Të rriturve puna iu
siguron ekzistencë, kurse në moshën parashkollore puna
shërben për të edukuar dhe zhvilluar aftësitë e fëmijëve6.
Ajo luan një rol të rëndësishëm në pikasjen e ndryshimeve,
që lindin si rezultat i punës dhe duke zhvilluar ndjenjat e
kënaqësisë në rastet kur fëmija arrin ta kryejë një punë të
caktuar në mënyrë të pavarur, ndihmon shokët e grupit,
ose u ndihmon të rriturve.
Fëmija duke luajtur në të vërtetë ai punon, ose si të themi
ndryshe, ai imiton mënyrat e punës të të rriturve dhe
anasjelltas duke punuar, ai luan. Pra, fëmija duke luajtur
punon dhe duke punuar luan.
Fëmija bëhet imitues i manipulimeve të të rriturve duke u
bërë shpesh herë mjek, shofer, mësues, rrobaqepës, etj.
Ata vënë re lëvizjet, të folurit, komentimet, urdhëresat
e të rriturve, të cilat i imitojnë duke përfshirë shumë
elemente të situatave të punës, që fëmijët i kanë
përjetuar më parë.
Vëmë re se, që në moshën e hershme parashkollore,
fëmijët kanë dëshirë të marrin pjesë në punët e të
rriturve, që t’u ndihmojnë atyre dhe në këtë mënyrë ata
ndiejnë plot gëzim e kënaqësi, kur kryejnë një punë me
6
Veseli, A & Rusi, M, Metodika e edukimit
parashkollor, Tetovë, 1999, f. 196

sukses dhe sidomos kënaqësia më e madhe e tyre është
atëherë kur ata marrin shpërblim apo lëvdata për efektet
e punës së bërë. Në këto raste dëshira e fëmijës për punë
në kopshte duhet shfrytëzuar si veprimtari edukative që
gjatë punëve të ndryshme përjeton gëzime, verifikon
vlerat dhe aftësitë e tija personale, me të cilat afirmon
njëherazi vetveten dhe personalitetin e tij.
Është e rëndësishme të vihet në dukje nga mësuesja
se pas mbarimit të punës fëmijët duhet ta pastrojnë
rregullisht dhomën e punës, të rendisin lodrat në
vendin e caktuar dhe kështu ata edukohen të ruajnë një
qëndrim ndaj punës, ata bëhen më të disiplinuar, më të
durueshëm, më të qëndrueshëm7, etj.
Fëmijët parashkollor e kanë më të lehtë të kryejnë detyrat
punuese që kanë të bëjnë me obligimet e fëmijëve ndaj
vetes, si p. sh. : vetëshërbimet e ndryshme, etj. Çdo lloj
pune për fëmijët parashkollor është interesante. Është
mësuesja ajo që duhet të nxitë dhe të organizojë fëmijët,
që me ndihmën e tyre reciproke, të mbledhin materiale
të ndryshme, të cilat shërbejnë që fëmijët të punojnë me
ta gjatë aktivitetit në grupe.
Si përfundim, mund të themi se afirmimi i personalitetit
të fëmijës dhe zhvillimi i individualitetit të secilit fëmijë
duhet të kryhet nëpërmjet integrimit të tij në rrjetin
e marrëdhënieve sociale të kolektivit fëmijëror. Për
zhvillimin e marrëdhënieve sa më të mira në grup,
mësuesja duhet të kultivojë sinqeritetin midis fëmijëve.
Edhe ky është një moment tjetër shumë i rëndësishëm
për formimin e edukimit intelektual tek parashkollorët.
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Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimi Europian
nën një vështrim krahasues

Av. MSc. Marjola Muhaj, MSc. Mirjeta Hoxhaj

Abtract
The state and the right were created and developed in
the same time with the development of human being.
The birth of social relationship and the people’s reactions
brought as the main demand the creation of the state
and legal norms which will insure this norms as the time
passes by, and they started to be wider than before. As a
result, the right was profilised due to the characteristics
of this social relation. The right itself took a special
importance to rule the relation between states and
international organisations to reach the common aims
and objectives under the lidership of a norms system
decided and sanctioned by political organisations.

Abstrakt
Shteti dhe e drejta janë krijuar dhe zhvilluar bashkë
me zhvillimin e shoqërisë njerëzore. Lindja e
marrëdhënieve shoqërore dhe ndërveprimi midis
njerëzve sollën si kërkesë kryesore krijimin e shtetit
dhe të normave juridike që siguronin mbarëvajtjen e
këtyre marrëdhënieve të cilat me kalimin e kohës, filluan
të zgjerohen gjithnjë e më tepër. Si rezultat, e drejta u
profilizua në përputhje me tiparet që karakterizonin këto
marrëdhënie shoqërore. Vetë e drejta mori një rëndësi
të veçantë për sa i përket raporteve midis shteteve dhe
organizatave ndërkombëtare, të krijuara për të arritur
qëllime dhe objektiva të përbashkëta nën udhëheqjen
e një sistemi normash të miratuara e sanksionuara nga
vetë organizatat politike.
Qëllimi: Unifikimi i të drejtës ndërkombëtare realizon
orientim të mirë me njohjen e ligjeve nga ana e shtetasve
dhe garantuesve të ligjit.
Objektivi: Njohja e të drejtës komunitare dhe supermacia
e kësaj të drejte i vjen në ndihmë realizimit të reformave
në Shqipëri.
Analiza e punimit: Shqipëria punon që veprimtaritë
misioneve te BE dhe OKB të jenë efektive dhe t’i
shërbejnë paqes, stabilitetit dhe integrimit evropian
të rajonit. Bashkëpunimi i ngushtë me institucionet e
OSBE-së, si ODIHR dhe Zyra e Përfaqësuesit për Lirinë
e Shtypit. Ky bashkëpunim përqendrohet në fusha me
interes për vendin tonë si reforma zgjedhore, reforma në

drejtësi, respektimi i direktivave të dhëna nga Komisioni
i Venecias, procesi i dixhitalizimit, reforma e televizionit
publik dhe këshillit kombëtar të radiotelevizionit. Rritja
e rolit dhe profilit të Shqipërisë në rajon dhe në arenën
ndërkombëtare, ka ndikuar në ndryshimin rrënjësor të
marrëdhënieve OSBE-së. Shqipëria nuk është vetëm
konsumatore e ekspertizës së OSBE-së por kontribuon
në mënyrë të qenësishme në ruajtjen dhe nxitjen e rolit
të Organizatës në arkitekturën e sigurisë në Evropë e
veçanërisht në Ballkan.

1. 1.

Vështrim krahasues OKB-BE

1. 1. 1. Të drejtat e njeriut nën sistemin e OKB dhe BE
Të drejtat e njeriut janë ato të drejta që çdo person që
mban për shkak të cilësisë së tij si një qenie njerëzore,
të drejtat e njeriut janë “të patjetërsueshme”, dhe që i
përkasin të gjithë njerëzimit. Nëse një e drejtë është e
patjetërsueshme, do të thotë se nuk mund të dhunohet,
të jepet e kufizuar, të blihet apo të shitet (p. sh. një njeri
nuk mund të shesë veten në skllavëri).
Këto përfshijnë të drejtën për jetën, e drejta për tu
ndjekur penalisht vetëm në bazë të ligjeve që janë
ekzistente në kohën e veprës penale, të drejtën të jenë
të lirë nga skllavëria, dhe të drejtën të jenë të lirë nga
tortura. Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut e
Kombeve të Bashkuara është konsideruar formulimi
më autoritar i të drejtave të njeriut, edhe pse i mungon
mekanizmi më efektiv në zbatimin e Konventës Evropiane
për të Drejtat e Njeriut.
Kërkesa për të qenë në përputhje me këtë formulim ka
detyruar disa vende që kohët e fundit janë bashkuar me
BE për të zbatuar ndryshime të mëdha në legjislacionin e
tyre, shërbimet publike dhe në sistemin gjyqësor. Shumë
nga ndryshimet përfshijnë trajtimin e minoriteteve
etnike dhe fetare, apo heqjen e dallimeve në trajtim
midis fraksioneve të ndryshme politike.
Të drejtat e njeriut nën sistemin e OKB
Tmerri i Luftës së Parë dhe në veçanti të Luftës së Dytë
Botërore, me vrazhdësitë e tyre dhe shkeljet e të gjitha
vlerave të qenies njerëzore, sollën në pikëpyetje të
gjitha vlerat morale, politike dhe kulturore, që njerëzimi
i ka kultivuar nëpër shekuj. Me luftën kundërfashizmit
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ka filluar edhe lufta për rendin e ri botëror. Përparimi
më i madh në internacionalizimin dhe standardizimin
e të drejtave njerëzore ka ndodhur pas Luftës së Dytë
Botërore, me përfshirjen e individit në sferën e së drejtës
ndërkombëtare, në situata kur vetëm shtetet kanë qenë
subjekte të drejtës ndërkombëtare.
Nën sistemin e OKB-së dokumentet më të rëndësishme
që trajtojnë problematikën e të drejtave të njeriut janë:
Karta e Kombeve të Bashkuara, Deklarata Universale
mbi të Drejtat e Njeriut, Paktet Ndërkombëtare mbi të
Drejtat e Njeriut (Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat
Civile dhe Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Politike),
Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale
dhe Kulturore.
Të drejtat e njeriut nën sistemin e BE
BE-ja kërkon të sigurojë që të gjitha të drejtat e njeriut
qofshin ato civile, politike, ekonomike, sociale apo
kulturore, të respektohen kudo, siç përcaktohet në
Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut dhe të
riafirmuara nga Konferencën Botërore për të Drejtat e
Njeriut e vitit 1993. Ajo promovon gjithashtu edhe të
drejtat e grave, fëmijëve, pakicave si dhe personave të
shpërngulur.
Traktati i Lisbonës, i cili përcakton bazën ligjore dhe
institucionale për BE-në, e bën të qartë se Bashkimi
Europian do të drejtohet nga parimet: demokracia, shteti
ligjor, gjithanshmëria dhe pandashmëria e të drejtave
të njeriut dhe të lirive themelore, respekti për dinjitetin
njerëzor, parimet e barazisë dhe solidaritetit, si dhe
respekti për parimet e Statutit të Kombeve të Bashkuara
dhe të drejtës ndërkombëtare. Këto parime përforcohen
nga Statusi i të Drejtave Themelore të BE, që përfshin të
gjitha këto të drejta. Megjithëse BE-ja në përgjithësi ka
një histori të mirë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut,
ajo kërkon më shumë se kaq. BE-ja lufton racizmin,
ksenofobinë dhe llojet e tjera të diskriminimeve me baza
fetare, gjinore, moshe, paaftësie fizike dhe orientimi
seksual. BE-ja është në veçanti e preokupuar për të
drejtat e njeriut në lidhje me azilin dhe emigracionin.
Mbështetja e të drejtave të njeriut dhe demokracisë
tani merren gjithmonë në konsideratë gjatë procesit
të vendimmarrjes dhe procesit të implementimit të
politikave. Për shembull, të gjitha marrëveshjet e
bashkëpunimit dhe ato tregtare përmbajnë një klauzolë
e cila përcakton se të drejtat e njeriut janë një element
themelor në marrëdhëniet mes palëve. Gjithashtu, janë
vënë në dispozicion rreth 1. 1 miliardë Euro financime
të BE-së përmes Instrumentit Europian për Demokraci
dhe të Drejtat e Njeriut për periudhën 2007-2013 për
të ndihmuar OJQ-të vendase dhe ndërkombëtare në
promovimin e të drejtave të njeriut në mbarë botën.
Traktati i Lisbonës njeh të drejtat, liritë dhe parimet e
caktuara në Kartën e të drejtave fondamentale dhe e
bën këtë kartë obliguese. Shtetet Anëtare nënshkruajtën
kartën në vitin 2000. Tani kjo kartë është obliguese
ligjërisht. Kjo do të thotë se në rastet kur BE-ja propozon
dhe implementon ligje, duhet të respektojë të drejtat
e përcaktuara në kartë. Si rrjedhojë e kësaj, Shtetet
Anëtare duhet të bëjnë të njëjtën, atëherë kur do të
implementojnë legjislacionin e BE-së.

Të drejtat që duhet t’i gëzojnë të gjithë, përfshijnë
mbrojtjen e të dhënave personale, të drejtën e azilit,
barazinë para ligjit dhe jo diskriminimin, barazinë midis
meshkujve dhe femrave, të drejtat e fëmijëve dhe më
të moshuarve dhe të drejtat e rëndësishme sociale, siç
janë mbrojtja nga përjashtimi prej pune në mënyrë të
padrejtë dhe qasja në sigurimin dhe ndihmën sociale.
1. 1. 2. Raporti mes të drejtës së Bashkimit Evropian
dhe të drejtës së brendshme të shteteve
Periudha pas Luftës së Dytë Botërore në Evropë nxori në
sipërfaqe një fenomen të ri juridik: supernacionalitetin
legal. Filloi të krijohej dhe të funksiononte një e drejtë
që dallonte nga e drejta klasike shtetërore, sepse ajo as
nuk krijohej, as nuk implementohej vetëm nga shteti,
por nga një organizatë mbishtetërore në krijim. Filloi të
zbatohet një legjislacion i ri dhe të funksionojë një gjyqësi
e re brenda kornizës evropiane. Fillimisht, Konventa
Europiane për të Drejtat e Njeriut, (e Këshillit të Evropës),
inauguroi jo vetëm katalogun e të drejtave dhe të lirive të
garantuara të njeriut, por edhe mekanizmin e mbrojtjes
së tyre kundër shtetit që i shkel ato. Kështu, periudha
deklarative e mbrojtjes ndërkombëtare të të drejtave
të njeriut u pasua edhe nga periudha përmbaruese.
Edhe shtetet deri dje subjekte të pacenueshme të
së drejtës ndërkombëtare filluan të nxirren para
gjyqësisë ndërkombëtare, për çështjet të cilat deri dje
konsideroheshin “të brendshme” dhe zgjidheshin brenda
juridiksionit gjyqësor vendës.
Traktatet themeltare të BE-së, si burime kryesore juridike
apo i ashtuquajturi “legjislacion i parë” janë drejtpërdrejt
të zbatueshme në territorin e shtetit anëtar, pa nevojën
e aplikimit të masave shtesë administrative. Ato, pra,
bëhen pjesë e së drejtës kombëtare të atij vendi me
faktin e nënshkrimit dhe të ratifikimit të traktatit. E drejta
e Bashkimit Europian bëri një përjashtim nga doktrina
klasike e sovranitetit shtetëror, duke krijuar precedentin
e një sovraniteti mbishtetëror. Si pasojë, rregulloret e BEsë zbatohen drejtpërdrejt në shtetet anëtare, edhe pse
ato nuk i kanë miratuar në parlamentet e tyre kombëtare.
Bashkimi Europian kështu anashkaloi parlamentet
kombëtare në disa fusha, “cënoi” idenë tradicionale
të sovranitetit. Bashkimi Europian, në përgjithësi,
dhe e drejta e tij, në veçanti, paraqesin shembullin e
tërheqjes së sovraniteteteve kombëtare në të mirë të
një “sovraniteti” mbikombëtar. Pra, edhe e drejta e
BE-së është një sistem i normave juridike. Por ato, për
dallim nga degët e tjera të së drejtës, nuk i nxjerr një
shtet, por një entitet supranacional, i përbërë prej disa
shtetesh që vullnetarisht kanë hequr dorë prej një pjese
të sovranitetit të tyre shtetëror, në të mirë të krijimit të
një sovraniteti mbishtetëror.
Rendi ligjor i BE-së ka përparësi ndaj legjislacionit
kombëtar dhe cedimi i një pjese të sovranitetit shtetëror
nga ana e shteteve anëtare në funksion të zbatimit
uniform të së drejtës komunitare. Ndryshimet që shtetet
anëtare duhet të bëjnë në Kushtetutat dhe legjislacionin
e tyre të brendshëm për të respektuar dhe zbatuar të
drejtën komunitare, janë veprime të domosdoshme për
t’u ndërmarrë nga ana e çdo shteti pjesë e Bashkimit
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Europian. Gjyqtari kombëtar është i detyruar të garantojë
efektshmëri të plotë praktike, efekt të dobishëm të
dispozitave të së drejtës së BE-së. Nuk është e nevojshme
që gjykata t’i kërkoj ligjvënësit apo Gjykatës Kushtetuese
shfuqizimin pararendës të dispozitës ligjore në rast se bie
ndesh.
1. 1. 3. Raporti i së drejtës së brendshme me të drejtën
parësore dhe dytësore të Bashkimit Europian. (Rasti i
Shqipërisë)
Me tu bërë anëtare e Bashkimit Europian, Republika
e Shqipërisë do të duhet të marrë përsipër një tërësi
detyrimesh të rëndësishme, kryesore ndër to është
zbatimi i plotë dhe i menjëhershëm i së drejtës
komunitare.
Çdo shtet i anëtarësuar rishtazi, bëhet automatikisht
shtet komunitar në efekte të plota, i cili gëzon të drejta
dhe mbart detyrime ashtu si dhe shtetet e tjera anëtare.
Detyrimi dhe angazhimi për përafrimin e legjislacionit
shqiptar me atë evropian, sanksionohet në nenin 70
të Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit. Sipas këtij
neni Shqipëria do të përpiqet të sigurojë që ligjet e
saj ekzistuese dhe legjislacioni i ardhshëm të shkojë
gradualisht drejt përputhjes me legjislacionin evropian
por njëkohësisht duhet të sigurojë që legjislacioni
ekzistues dhe i ardhshëm të zbatohet dhe imponohet si
duhet.
Sigurisht në marrëveshjen finale të pranimit në Bashkim,
parashikohet një periudhë tranzitore gjatë së cilës shteti
i anëtarësuar duhet të angazhohet maksimalisht në
transpozimin e së drejtës komunitare brenda rendit të
brendshëm juridik, kjo për shtetin e bërë anëtar, do të
thotë ndryshim të akteve të brendshme, në mënyrë që
të jenë në pajtueshmëri me të drejtën komunitare dhe
reforma të rëndësishme institucionale, në mënyrë që kjo
e drejtë të vendos në zbatim.
Zakonisht periudha tranzitore gjatë së cilës shteti që është
anëtarësuar rishtazi, ndodhet në kushte jo plotësisht
të njëjta me shtetet e tjera anëtare, lihet mënyrë që
ky shtet të bëj të tijin gjithë legjislacionin komunitar të
detyrueshëm për zbatim. Ky lëshim megjithatë zgjat pak
zakonisht sepse prezumohet që shteti i antarësuar duhet
të ketë realizuar përafrimin e legjislacionit të brendshëm
me atë komunitar.
Procesi i përafrimit të legjislacionit, përgjithësisht duhet
kuptuar si më poshtë: në kuptimin e gjerë juridik, do të
thotë së pari transpozim i dispozitave të legjislacionit
evropian në legjislacionin kombëtar, së dyti zbatimin në
praktike të këtyre dispozitave të këtij legjislacioni nga
autoritetet kombëtare publike kompetente si dhe së
treti garantimi i zbatimit në praktikë i këtij legjislacioni
nëpërmjet gjykatës apo dhe agjencive të tjera zbatuese
ligjore. Në terma praktike, është një nga treguesit e
progresit të vendit drejt Integrimit Evropian dhe përafrimi
është sasia dhe cilësia e akteve ligjore kombëtare që
transponojnë dispozita të legjislacionit evropian, si dhe
prova për zbatimin efektiv të tyre në praktikë.

1. 1. 4. Politikat kryesore të BE-së
-Politika e Përbashkët Bujqësore synon të rrisë
rendimentin bujqësor në mënyrë që të sigurohet standard
i mirë jetese për personat që merren me bujqësi; të
stabilizoje tregjet dhe të sigurojë të mira të vazhdueshme
me çmime të arsyeshme për konsumatorët.
-Politika e Konkurrencës synon të krijojë e ruajë një
sistem që lejon konkurrencën e drejtë brenda një rajoni
ekonomik. Politika e konkurrencës synon të sigurojë
tregje me konkurrencë të përsosur, me përpjekjen për
të parandaluar shfaqjen e monopoleve e oligopoleve, të
cilat mund të diktojnë çmime në dëm të konsumatorëve.
Monopolet lejohen vetëm në raste të veçanta,
për të garantuar të mira a shërbime me interes të
konsiderueshëm publik.
-Politika Ekonomike synon rritje të qëndrueshme e të
balancuar, rritjen e standardit të jetesës, punësimin
e lartë, çmime të qëndrueshme, financa publike e
kushte monetare të shëndetshme, si edhe bilanc të
qëndrueshëm pagesash.
-Politika Mjedisore synon të përmirësojë cilësinë e
mjedisit; të mbrojë shëndetin e popullsisë; përdorimin e
kujdesshëm e racional të burimeve natyrore; promovimin
e masave të nivelit ndërkombëtar për tejkalimin e
problemeve mjedisore rajonale e të shkallës më të gjerë.
-Politika Sociale synon të përmirësojë kushtet e jetesës e
punës; të stimulojë punësimin dhe barazinë e mundësive;
mbrojtjen minimale sociale.
-Politikat e kohezionit përfshin politikën rajonale
(reduktimi i pabarazive, rigjenerimi i zonave të vjetra
industriale dhe asistenca për zhvillimin rural), aspekte
të politikës sociale (lufta kundër papunësisë së gjatë dhe
ndihmesa e arsimimit e trajnimit profesional), si edhe
një pjesë të vogël të Politikës së Përbashkët Bujqësore
(asistenca për zhvillimin rural), është zhvilluar relativisht
vonë në historinë e BE-së.
-Politika e Përbashkët e Jashtme dhe e Sigurisë është një
sistem unik bashkëpunimi mes vendeve anëtare të BE-së
në çështjet politike ndërkombëtare. Ajo përbën shtyllën
e dytë të Bashkimit Europian, pas Komunitetit Europian
(shtylla e parë). Synimi i politikës së jashtme të përbashkët
është të ruajë identitetin e Bashkimit Europian në skenën
ndërkombëtare. Objektivat e saj më të rëndësishme janë
shkëmbimi i vazhdueshëm i informacionit e opinioneve
mbi çështjet politike ndërkombëtare, bashkërendimi
i pozicioneve kombëtare, kryesisht duke adoptuar një
qasje në themel të përbashkët dhe vënia në jetë e këtyre
pozicioneve me anë të veprimeve të përbashkëta.

1. 2. Shqipëria nën aspektin e OKB dhe BE
Vendi ynë është një kandidat potencial për në BE, në
vijim të takimit të Këshillit Europian që u mbajt në Selanik
në Qershor 2003. Në 18 Shkurt 2008, Këshilli adoptoi një
partneritet të ri Europian me Shqipërinë. Marrëveshja
e Stabilizim Asocimit (MSA) me Shqipërinë u firmos në
12 Qershor 2006 dhe hyri në fuqi në 1 Prill 2009. Ajo
zëvendëson Marrëveshjen e Ndërmjetme për çështjet
tregtare, e cila hyri në fuqi në Dhjetor 2006. Marrëveshja
e lehtësimit të vizave ndërmjet Shqipërisë dhe BE-së hyri
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në fuqi në Janar 2008 ndërsa marrëveshja e ripranimit
në 2006. Po kështu përmbushja e kritereve për marrjen
e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë në qershor
të këtij viti krijoi ura shumë të mira lidhëse dhe të forta
me Bashkimin Europian, megjithëse ka ende pune për të
bërë.
Nënshkrimi i Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit (MSA)
midis Shqipërisë dhe BE shënoi një hap përpara dhe një
stad të ri në procesin e integrimit europian të Shqipërisë.
MSA vendos nën një kuadër të ri ligjor marrëdhëniet
kontraktuale të BE dhe vendit tonë duke i dhënë një
shtysë të re bashkëpunimit ndërmjet dy palëve dhe
përmbushjes së standardeve dhe kritereve të nevojshme
për anëtarësimin e Shqipërisë në BE.
Bashkëpunimi në fushat e drejtësisë, lirisë dhe sigurisë
përbën një objektiv të dallueshëm të MSA e cila vendos
themelet për shtrirjen graduale të kësaj zone edhe në
territorin shqiptar nëpërmjet një sërë objektivash dhe
detyrimesh që duhen përmbushur. Zbatimi i MSA-së
për palën shqiptare nënkupton ndër të tjera përafrimin
e legjislacionit vendas me acquis communautaire dhe
veçanërisht, zbatimin efikas të tij. Titulli VII i MSA
parashikon një sërë detyrimesh në këtë kuptim si: forcimi
i bashkëpunimit në fushën e drejtësisë dhe çështjeve të
brendshme.
Një rol vendimtar këtu luan forcimi i pavarësisë së
gjyqësorit shqiptar dhe përmirësimi i funksionimit
të tij. Gjithashtu i rëndësishëm është përmirësimi i
performancës së organeve të zbatimit të ligjit në luftën
kundër korrupsionit, krimit të organizuar, gjë kjo e cila
mund te arrihet vetëm me realizimin e reformës ne
drejtësi si një nder direktivat kryesore dhe detyrat primare
te lëna nga Komisioni i Venecias. Përafrimi i legjislacionit
në fushën e mbrojtjes të të dhënave personale dhe krijimi
i kuadrit të nevojshëm institucional për zbatimin e këtij
legjislacioni. Konsolidimi i bashkëpunimit në çështjet e
azilit, migracionit dhe menaxhimit të kufijve me qëllim
arritjen e standardeve për të akorduar në të ardhmen një
lëvizje të lirë të personave në territoret e të dyja palëve.
Për sa i përket OKB-së gjatë aktivitetit të saj në Kombet
e Bashkuara, Shqipëria u ka kushtuar rëndësi të veçantë
çështjeve që lidhen me ruajtjen dhe forcimin e paqes
dhe sigurisë, promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave
të njeriut, zbutjen e problemeve ekonomiko-sociale,
promovimin e mbrojtjes së mjedisit dhe të shëndetit si
dhe forcimit të bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën
e kulturës dhe shkencës. Vitet e fundit Shqipëria ka
mbështetur aktivisht përpjekjet e OKB-së për ruajtjen e
paqes. Ajo merr pjesë në operacionet paqeruajtëse të
OKB-së duke kontribuar me trupa, vëzhguesit ushtarakë
dhe policore si dhe duke kontribuar fondet në buxhetin e
operacioneve të paqes.
Shqipëria është zgjedhur anëtare e Këshillit Ekonomik
dhe Social për periudhën 2005-07 dhe për periudhën
2013- 2015. Gjatë vitit 2013 Shqipëria ka dhenë
kontributin e saj në Këshillin Ekonomik dhe Social edhe
në cilësinë e Zv. Presidentit të Këshillit Ekonomik dhe
Social. Shqipëria është pjesë e programit “Një OKB”, si
vend pilot që po zbaton këtë reformë të Kombeve të
Bashkuara. Konferenca ndërkombëtare e “Delivering as
One”, e mbajtur në Tiranë 27-29 qershor 2012 vlerësoi

përvojën e Shqipërisë në këtë drejtim. Që prej janarit të
vitit 2011 Shqipëria është anëtare në Bordin Ekzekutiv të
UN-HABITAT. Shqipëria është zgjedhur në prill 2011 në
bordin ekzekutiv të UNICEF për mandatin 2012 –2014.
Për vitin 2014 Shqipëria u zgjodh Zëvendës Presidente
e Bordit Ekzekutiv të UNESCO-s. Gjithashtu ka mbajtur
postin e Presidentit të Mbledhjes së 10-të të Shteteve
Palë të Konventës së Otawas. Shqipëria ka qenë anëtare
e Bordit të Guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare
të Energjisë Atomike (ANEA-s) nga shtatori 2007 deri në
shtator 2009.
Kandidaturat për të ardhmen: Shqipëria kandidon për
anëtar i Këshillit për të Drejtat e Njeriut për periudhën
2015-2017 dhe për anëtar jo i përhershëm i Këshillit të
Sigurimit të OKB për periudhën 2022-2023 Shqipëria
kandidon për Zëvendës President i Asamblesë së
Përgjithshme të OKB për Sesionin e 75-të saj.
Shqipëria në UNIDO
Organizata e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin
Industrial (UNIDO) është themeluar në vitin 1966 dhe
ka 173 shtete anëtare. UNIDO ka si qëllim mbështetjen
e zhvillimit industrial për përmirësimin e cilësisë së jetës
në vendet në zhvillim. UNIDO funksionon nëpërmjet tre
organeve: Konferenca e Përgjithshme, Bordi i Zhvillimit
Industrial dhe Komiteti i Programit e Buxhetit. Shqipëria
është anëtare e UNIDO-s që prej 19 prillit 1988.
Që nga qershori i vitit 2009 bashkëpunimi me këtë
organizatë po realizohet në kuadrin e projektit “One UN”
dhe është i fokusuar në dy projekte kryesore: Projekti
“Prodhim i Pastër” dhe “Projekti i Ozonit”. Në zbatim tё
Protokollit të Montrealit në Shqipëri ёshtё krijuar Zyra
Kombëtare e Ozonit pranë Ministrisë së Mjedisit.
Shqipëria në UNODC
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat dhe Krimin
(UNODC) është Organizata që udhëheq luftën globale
kundër drogave të paligjshme dhe krimit ndërkombëtar.
Ajo është themeluar në vitin 1997 dhe vepron në të
gjitha rajonet e botës me anë të një rrjeti të gjerë zyrash
në terren. Ajo mbështetet në kontribute vullnetare,
kryesisht nga qeveritë, në 90% të buxhetit të saj dhe
ndihmon shtetet anëtare në luftën kundër drogave të
paligjshme, krimit dhe terrorizmit. Programi i punës së
UNODC bazohet në këto shtylla:
Projektet e bashkëpunimit teknik në terren për të rritur
kapacitetet e shteteve anëtare për të luftuar drogat e
paligjshme, krimin dhe terrorizmin.
Hulumtime dhe studime për të zgjeruar njohuritë rreth
drogës dhe çështjeve të krimit
Mbështetje normative për shtetet anëtare në ratifikimin
dhe zbatimin e traktateve ndërkombëtare dhe zhvillimin
e legjislacionit të brendshëm në fushën e drogave, krimit
dhe terrorizmit. Bashkëpunimi i Shqipërisë me UNODC
përqendrohet në zbatimin e Programit Rajonal për
Evropën Juglindore me titull “Lufta kundër trafiqeve të
paligjshme dhe krimit të organizuar për të përmirësuar
qeverisjen, drejtësinë dhe sigurinë” për periudhën 20122015. Ky është cikli i dytë i këtij programi (cikli i parë
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mbuloi periudhën 2009-2012) dhe ndërtohet mbi tre
shtylla kryesore: 1. trafiku i paligjshëm i drogave dhe
krimi i organizuar, 2. fuqizimi i integritetit të drejtësisë,
3. parandalimi, mjekimi dhe kujdesi ndaj personave me
varësi nga droga. Ecuria e Programit mbikëqyret nga një
Komitet i posaçëm i shteteve të Evropës Juglindore, që
mblidhet në Vjenë dy herë në vit.
Shqipëria i ka dhënë mbështetje të plotë projektit
të ri rajonal të UNODC për Evropën Juglindore. Ajo
bashkëpunon ngushtë me të gjitha vendet e rajonit për të
arritur objektivat e projektit. Në kuadër të këtij program,
në Portin e Durrësit është realizuar Qendra e Përbashkët
e Kontrollit të Kontejnerëve dhe po zbatohen një sërë
projektesh për parandalimin, mjekimin dhe kujdesin ndaj
personave me varësi nga droga.
Shqipëria në OSBE
Në vijim të trazirave të brendshme të vitit 1997,
marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe OSBE-së morën një
dimension të ri. Kryesia Daneze e OSBE-së, nëpërmjet të
dërguarit të posaçëm, ish-Kancelari i Austrisë, Dr. Franz
Vranitzky, ndërmjetësoi në zgjidhjen e krizës politike
një Shqipëri, çka bëri të mundur vendosjen e Pranisë së
OSBE-së në Shqipëri. Kjo e fundit nuk është një përfaqësi
e përhershme e Organizatës, por ka një mandat të
përkohshëm, versioni i tanishëm i të cilit është miratuar
në vitin 2003. Sot prania mbështet reformat ligjore,
gjyqësore, administrative dhe në pronësi, forcimin e
kapaciteteve të Kuvendit, luftën kundër trafiqeve dhe
korrupsionit, nxitjen e qeverisjes së mirë dhe fuqizimin
e shoqërisë civile. Gjithashtu, ajo mbështet policinë
e shtetit dhe procesin e demontimit të stoqeve të
municioneve të vjetruara.
Ajo ndihmon Shqipërinë në zbatimin e angazhimeve
të marra nga vendi ynë në OSBE. Prania e OSBE-së ka
reduktuar gradualisht numrin e projekteve, çka flet
për progres të vendit dhe për përdorim më efikas të
burimeve të Pranisë. Së fundmi, ajo ka mbyllur katër zyrat
e saj rajonale (Shkodër, Kukës, Vlorë dhe Gjirokastër),
që tregon forcimin e kapaciteteve tona në fushat e
mandatit të Pranisë. OSBE ka misione në të gjitha vendet
Ballkanit Perëndimor, të cilat veprojnë në përputhje
me mandatet përkatëse të miratuara nga Këshilli i

Përhershëm, organi kryesor vendimmarrës i OSBE-së, ku
marrin pjesë ambasadorët e 57 vendeve pjesëmarrëse
në Organizatë. Shqipëria punon që veprimtaritë e këtyre
Misioneve të jenë efektive dhe t’i shërbejnë paqes,
stabilitetit dhe integrimit evropian të rajonit. Shqipëria
bashkëpunon ngushtë edhe me institucionet e OSBE-së,
si ODIHR dhe Zyra e Përfaqësuesit për Lirinë e Shtypit.
Bashkëpunimi përqendrohet në fusha me interes për
vendin tonë si reforma zgjedhore, procesi i digjitalizimit,
reforma e televizionit publik dhe këshillit kombëtar të
radiotelevizionit. Rritja e rolit dhe profilit të Shqipërisë
në rajon dhe në arenën ndërkombëtare, ka ndikuar
në ndryshimin rrënjësor të marrëdhënieve OSBE-së.
Shqipëria nuk është vetëm konsumatore e ekspertizës
së OSBE-së, por kontribuon në mënyrë të qenësishme në
ruajtjen dhe nxitjen e rolit të Organizatës në arkitekturën
e sigurisë në Evropë.
Gjatë këtyre viteve të fundit, Shqipëria e ka rritur
dukshëm profilin e saj në OSBE. Oferta jonë për të
kryesuar Organizatën në të ardhmen e afërt është
shprehje e nivelit të ri të marrëdhënieve me OSBE-në dhe
do të përfaqësojë kontributin më të madh që do të japë
vendi ynë për çështjet e sigurisë evropiane. Kontributi i
Shqipërisë në zhvillimet rajonale, ku OSBE ka të dislokuara
6 Misione, është shumë i mirëpritur në Organizatë.
Përfundime
BE-ja është entitet autonom me të drejtat e veta sovrane
dhe rendin ligjor të pavarur nga Shtetet Anëtare, të
cilit i nënshtrohen edhe Shtetet Anëtare edhe shtetasit
e tyre, përbrenda fushave të kompetencës të BE-së.
Karakteristika e vetme që BE-ja e ka të përbashkët me
organizatat tradicionale ndërkombëtare është se u krijua
si rezultat i një traktati ndërkombëtar.
Detyrat që i janë dhënë BE-së dallojnë shumë nga ato të
organizatave të tjera ndërkombëtare. Ndërsa organizatat
ndërkombëtare kryesisht kanë detyra të përcaktuara
qartë. BE-ja ka fusha përgjegjësie që së bashku përbëjnë
atributet themelore të një shteti. BE-ja nuk është as
organizatë ndërkombëtare në kuptimin e zakonshëm
dhe as bashkim i shteteve, por një entitet autonom që
paraqet kombinim të tyre.
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Komunikimi i mësueses me fëmijët në arsimin parashkollor

Msc. Valentina Fakaj

Abstract
The need for communication and human ratio is among
the most vital needs of preschool children. Language and
speech plays a very important role when children begin
to come into the garden. Namely, through speaking,
to child begins to form and grow its ability to regulate
the information in a more developed level than before.
The teacher’s task in the garden is to develop
skills of preschool children for all kinds of
communication. The development of speech
as a fundamental means of communication for
children, helps them to express themselves and
bring out their ideas and intellectual formation.
The teacher must have developed the culture of speech.
During the talks, storytelling, reading and reciting it
must be careful when articulating words, give proper
intonation of phrases and pay attention to the technique
of breathing during speech. It is very important mode
of communication of the teacher with the children
asking questions and waiting for answers children.
Key words: communication, language, speech,
development, formed, intellectual

Abstrakt
Nevoja për komunikim dhe raporti njerëzor është ndër
nevojat më vitale të fëmijës parashkollor. Gjuha dhe të
folurit luan një rol shumë të rëndësishëm kur fëmijët
fillojnë të vijnë në kopsht. Përkatësisht, nëpërmjet të
folurit, tek fëmija fillon të formohet dhe të rritet aftësia
e tij për rregullimin e informacioneve, në një nivel më të
zhvilluar se sa më parë.
Detyrë e mësueses në kopsht është zhvillimi i aftësive të
fëmijëve parashkollorë për të gjitha llojet e komunikimit.
Zhvillimi i të folurit si mjeti themelor i komunikimit tek
fëmijët, i ndihmon ata që të shprehin vetveten dhe të
nxjerrin në dukje idetë dhe formimin e tyre intelektual.
Mësuesja duhet ta ketë të zhvilluar kulturën e të folurit.
Gjatë bisedave, tregimit, leximit dhe recitimit ajo duhet
të ketë kujdes kur artikulon fjalët, t’i japë intonacionin
e duhur frazave dhe t’i kushtojë rëndësi teknikës së
frymëmarrjes gjatë të folurit. Është tepër e rëndësishme
mënyra e komunikimit e mësueses me fëmijët duke bërë
pyetje dhe duke pritur përgjigjet e fëmijëve.

Fjalët kyce: komunikim, gjuha, të folurit, zhvillim,
formohet, intelektual.
***
Nevoja për komunikim dhe raporti njerëzor është ndër
nevojat më vitale të fëmijës parashkollor. Gjuha dhe të
folurit luan një rol shumë të rëndësishëm kur fëmijët
fillojnë të vijnë në kopsht. Përkatësisht, nëpërmjet të
folurit, tek fëmija fillon të formohet dhe të rritet aftësia
e tij për rregullimin e informacioneve, në një nivel më të
zhvilluar se sa më parë1.
Detyrë e mësueses në kopsht është zhvillimi i aftësive të
fëmijëve parashkollorë për të gjitha llojet e komunikimit.
Zhvillimi i të folurit si mjeti themelor i komunikimit tek
fëmijët, i ndihmon ata që të shprehin vetveten dhe të
nxjerrin në dukje idetë dhe formimin e tyre intelektual.
Mësuesja duhet ta ketë të zhvilluar kulturën e të folurit.
Gjatë bisedave, tregimit, leximit dhe recitimit ajo duhet
të ketë kujdes kur artikulon fjalët, t’i japë intonacionin
e duhur frazave dhe t’i kushtojë rëndësi teknikës së
frymëmarrjes gjatë të folurit. Është tepër e rëndësishme
mënyra e komunikimit e mësueses me fëmijët duke bërë
pyetje dhe duke pritur përgjigjet e fëmijëve.
Organizimi i bisedave pyetje-përgjigje nga mësuesja,
paraqitet si formë e ndërlikuar e komunikimit mes
fëmijëve, sepse ajo duhet të dijë të gjejë një ekuilibër
midis orientimit të bisedave dhe ruajtjes së spontanitetit.
Tematika e bisedave mund të jetë e planifikuar mbi bazën
e një teme të përcaktuar, por mësuesja duhet të jetë e
gatshme edhe për orientimin e bisedave të lira sipas
situatave të ofruara nga fëmijët.
Janë të shumta rastet, ku ndodh që, gjatë bisedave
fëmijët të shtyrë nga fantazia dhe imagjinata e tyre, e
pasurojnë bisedën dhe dialogun me njeri-tjetrin me
shumë gjëra interesante që ata kanë parë dhe përjetuar
gjatë eksperiencave si në kopsht, ashtu edhe jashtë tij. Në
këto raste mësuesja duhet të ketë një sjellje demokratike2
dhe t’i nxisë fëmijët për të marrë pjesë në diskutim,
qoftë duke shtruar pyetje apo duke dhënë përgjigje. Pra,
mësuesja duhet të arrijë të përdorë një sërë metodash të
1
Veseli, A & Rusi, M, Metodika e edukimit
parashkollor, Tetovë, 1999, f. 205
2
Po aty, f. 206
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përshtatshme për fëmijët në moshën parashkollore, në
mënyrë që ato të kenë vlerën e tyre edukative dhe të jenë
efikase në fushën e edukimit të fëmijëve.
Por, vlerat e metodës së punës nuk qëndrojnë vetëm
në teknikat, as në format organizative apo mjetet që
shfrytëzohen, por, para së gjithash, vlera e një metode
qëndron në aktivizimin dhe dinamikën e zhvillimit dhe të
të mësuarit, duke parë në mënyrë konkrete faktin sa sa
ajo metodë arrin që t’i vendosë fëmijët në punë aktive
duke shkuar drejt pavarësisë dhe kreativitetit vetjak.
Mësuesja, nuk duhet të jetë këmbëngulëse që fëmijët
parashkollorë të mësojnë njohuritë në mënyrë mekanike,
por ajo duhet t’i mësojë ata që të mësojnë nëpërmjet
mënyrave të shfrytëzimit të asaj që ata njohin.
Një mësuese duhet të ketë parasysh që, duhet të dijë
të bëjë zgjedhjen e duhur të metodave edukativemësimore, të cilat duhet të jenë nxitëse për fëmijët, të
cilët duhet të jenë përfituesit real nga zbatimi i këtyre
metodave. Kuptohet, që kjo arrihet nëse ato metoda dhe
veprime janë interesante për fëmijët, gjithmonë nëse
ato zgjidhen duke iu përgjigjur nevojave dhe mundësive
zhvillimore të fëmijëve.
Është mësuesja personi që krijon klimën e përshtatshme
pedagogjike në grup, duke arritur që të bëjë veprimtarinë
e gëzueshme në mënyrë që fëmijët të zbaviten gjatë
aktiviteteve të larmishme që zhvillohen çdo ditë në
kopsht. Mësuesja duhet të personifikojë cilësitë që ajo
duhet t’i skalisë tek fëmijët, ku mund të përmendim si
më kryesoret: simpatinë, entuziazmin dhe kuriozitetin
intelektual.
Në momentin ku ne si mësuese kërkojmë nga fëmijët
që ato të jenë të vëmendshëm dhe të na ndjekin gjatë
veprimtarisë në grup, apo të bëhen bashkëpunëtorë gjatë
procesit edukativ, mësueses i duhet të zotërojë shumë
aftësi, p. sh. : ajo duhet të ketë një ton të ngrohtë kur
flet dhe u drejtohet fëmijëve, duhet të zgjedhë me kujdes
shprehjet që do të përdorë; duhet të ketë mendime të
sistemuara mirë dhe jo të jetë konfuze, pa kuptim; të
dijë të japë njohuri në mënyrë të përshkallëzuar, si nga
më e thjeshta tek më e ndërlikuara, nga e njohura tek e
panjohura, apo nga e afërta tek e largëta, etj.
Dallohen si aktivitete shumë të këndshme për fëmijët,
kur ata bashkëpunojnë me mësuesen për të shkruar
një tregim, kur formojnë albumin e familjes, apo për të
bërë shaka me të. Një mësuese që është entuziaste dhe
di si ta përcjell këtë dhe tek vogëlushët, e bën procesin
e të mësuarit të tyre sa të gëzueshëm aq edhe efektiv.
E kundërta ndodh me mësueset, të cilat paraqesin një
qëndrim autoritar, të cilat herë pas here i trembin fëmijët,
duke bërë që interesi dhe kurioziteti i fëmijëve të zbehet
deri në atë pikë, sa edhe mund të fashitet.
Por fëmijët kanë nevojë të ndihen të mbrojtur dhe të
sigurtë. Të gjithë fëmijët kanë nevojë që të kenë një
marëdhënie të ngushtë, të ndjeshme dhe të përzemërt
me të rriturit që kujdesen për të, apo me mësuesen e
grupit. Kjo është baza për fëmijën, sepse tek ai zhvillohet
ndjenja e sigurisë dhe e vetëbesimit, gjithashtu, edhe
e aftësisë për t’u përballur me njerëz të ndryshëm dhe
me botën që e rrethon. Kur mësueset e tyre janë të
qëndrueshme në fjalët që ata thonë dhe në veprimet e
tyre, fëmijët fitojnë ndjenjën e sigurisë për veten e tyre.

Ata, gjithashtu, mësojnë se çfarë duhet të pritet nga një
marrëdhënie njerëzore dhe zhvillojnë një nocion të qartë
të së drejtës dhe të së gabuarës.

Ndikimi i mësueses në sjelljen e fëmijëve
Mësuesja në kopsht vepron në bazë të disa metodave
për të ndikuar në sjelljen e fëmijëve, p. sh: ajo i përkrah
(mbështet) ato, apo i riorienton drejt një qëllimi të
caktuar, por ka edhe shumë teknika të tjera, që jo
gjithmonë mund të garantojnë sukses në punën me
fëmijët. Suksesi i këtyre mënyrave që duhet të përdorë
mësuesja varet nga cilësia e raporteve reciproke të vëna
midis fëmijës dhe mësueses.
Fëmija, që fiton besim dhe bindje ndaj fjalës së mësueses,
është i prirur të shprehë emocionet e tija, pranon me
lehtësi disa kufizime, që i paraqiten nga personi që ai
ka krijuar marrëdhënie bashkëpunimi, që në këtë rast
është mësuesja. Pra, kur fëmija ka arritur besimin tek
një person, ai paraqitet më tolerant dhe fleksibël ndaj
disa kërkesave që i parashtrohen në formë rregullash në
kopsht, i cili i pranon më me lehtësi ato.
Prandaj mësuesja, së pari, duhet të krijojë këto
marrëdhënie bashkëpunimi dhe pastaj të fillojë me
kufizimet e sjelljes së fëmijëve. Kur mësuesja parashtron
kërkesat e saj, ajo në këtë mënyrë përcakton kufijtë e
sjelljes së fëmijëve, p. sh. : kur fëmijëve iu jepet një lodër
e re, secili nga fëmijët kërkon ta ketë vetëm për vete
lodrën. Në këtë moment mësuesja duhet të ndërhyjë
dhe të kërkojë që ato ta marrin lodrën me radhë dhe këtë
kërkesë fëmijët arrijnë ta kuptojnë, sepse nëpërmjet saj
ata fillojnë të zhvillojnë ndjenjën për të pasur drejtësi.
Pra, fëmijët shumë shpejt fillojnë të kuptojnë rëndësinë
e rregullave të sjelljes në situata të caktuara, që më parë
ato nuk i kishin zbatuar. Mësuesja duhet t’i shpjegojë
rregullat shkurt, të jetë e qartë, t’i shpjegojë me fjalë
të thjeshta, por ajo që fëmijët ndjekin më shumë është
shpjegimi nëpërmjet shembullit. Është më e vlefshme për
fëmijët, gjithashtu, ka edhe më shumë vlerë edukative që
fëmijët këto rregulla t’i mësojnë nëpërmjet lojërave apo
aktiviteteve që ata realizojnë me njëri-tjetrin në grupe,
p.sh.: loja me role duke ndarë rolet me njeri-tjetrin sipas
dëshirës.
Forma se si mësuesja i përcjell udhëzimet tek fëmijët,
ka shumë rëndësi. Ajo duhet të përpiqet që fëmijëve
t’u jepen udhëzimet në formë pozitive, përkatësisht
udhëzimi se si duhet të veprohet në një situatë të caktuar,
me qëllim që të parandalohet një veprim i gabuar nga
fëmijët.
Në qoftë se mësuesja nuk e di se në çfarë mënyre t’i
parashtrojë kërkesat para fëmijëve, pra, ajo nuk gjen
formën e duhur për t’i shprehur, ato më tepër i hutojnë
dhe i habisin fëmijët, se sa i ndihmojnë ato për të zgjidhur
problemet që ju dalin, p. sh. : një udhëzim, si: renditi
lodrat në dollap, në vend që të themi mos i hidhni lodrat
në dysheme, etj.
Pra, mësuesja duhet të mundohet, të japë më shumë
udhëzime pozitive që të kenë efekt tek fëmijët, se sa
udhëzime negative që nuk e bëjnë fëmijën të edukohet
me rregullat e duhura në shoqëri.
Kur fëmijët e prishin disiplinën, pra, ata nuk i zbatojnë
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rregullat, mësuesja duhet të reagojë në mënyrë konkrete
dhe të drejtpërdrejtë në momentin kur ajo e vë re këtë
fenomen. Mësuesja duhet të ketë kujdes në komunikimin
e saj që të mos fyejë fëmijën me fjalë të rënda për të,
sepse ai preket nga ana e personalitetit të tij. Në këtë rast
nga reagimi që shfaq mësuesja si dhe bashkëmoshatarët
e tjerë të grupit, fëmija kupton që po i flasin dhe qortojnë
për sjelljen e tij, por jo rreth personalitetit të tij.
Kur fëmija ka bërë gabim dhe pasi ia kemi bërë të ditur
fëmijës dhe problemi është zgjidhur, mësuesja nuk
duhet t’ia peshojë gabimin, pra, t’ia përsëris disa herë
atë, gjithashtu, kujdes i veçantë duhet të tregohet nga
mësuesja, që ajo mos ta ndryshojë sjelljen apo të mbajë
qëndrim të ndryshëm në lidhje me fëmijën.
Kur në grup ndodhin situata konfliktore, mësuesja duhet
që t’ia komunikojë fëmijës se nuk e lejon një sjellje të
tillë, por në këtë rast ajo duhet të dijë të përdorë tonin
dhe fjalët e duhura. Fëmijët duhet të arrijnë të kuptojnë,
se edhe pse iu vihen në dukje gabimet nga mësuesja,
ajo përsëri i do ata fëmijë dhe i respekton ato. Në këtë
mënyrë komunikimi ndërmjet fëmijës dhe mësueses e
bën fëmijën të ketë besim tek mësuesja, dhe, si rrjedhojë,
lind besimi reciprok, i cili bën që fëmija të jetë më i lirë që
t’ia thotë të gjitha mësueses. Gjatë jetës dhe veprimtarisë
edukative-mësimore që fëmija kalon në kopsht tani do t’i
drejtohet mësueses për këshilla të ndryshme, gjithashtu,
ai edhe do t’i pranojë dhe respektojë ato.
Një mësuese duhet të jetë vigjilente dhe të kapë
shpejt çastin kur fëmija kërkon të bëjë një veprim të
pasjellshëm. P. sh. : në qoftë se fëmija ka marrë në dorë
një send të rrezikshëm për fëmijët e tjerë, ajo duhet t’ia
marrë shpejt atë. Fëmijët do të reagojnë ndaj këtyre
sjelljeve dhe frenimit që u bën mësuesja, sepse atyre
nuk u pëlqen që t’u tërhiqet vëmendja gjithmonë. Por,
duke marrë parasysh që fëmijët duhet të jetojnë të sigurt
brenda mureve të kopshtit, ato nuk mund të lejohen të
bëjnë veprime që të dëmtojnë veten dhe të tjerët brenda
grupit. Fëmijët në këtë mënyrë duhet të mësojnë se si
të sillen duke mësuar kufijtë e caktuar të sjelljeve që
duhet të respektojnë, për veten e tyre dhe përkundrejt
të tjerëve që bashkëveprojnë çdo ditë. Mësuesja duhet
të jetë tolerante ndaj sjelljeve të fëmijëve. 3 Sjellja
irrituese, agresive apo kryeneçësia e fëmijëve, shpesh
herë shkakton sjellje të vrazhdë edhe të të rriturve.
Mësuesja duhet të jetë e qetë dhe të reagojë në mënyrë
më të butë ndaj fëmijëve kur ata janë agresiv dhe të
irrituar. Ajo duhet të mundohet t’i flasë fëmijëve duke i
thënë se “të gjithëve na ndodhë që të zemërohemi së
tepërmi”4dhe kështu tek fëmija jepet një model, i cili do
t’i vlejë atij, sepse në situata të tjera të ngjashme edhe ai
do ta zbatojë.
Në qoftë se në kopsht lind një problem i caktuar dhe
fëmija është i nxitur të pyesë dhe të kërkojë sqarime për
gjërat që ai ka paqartësi, atëherë shohim se marrëdhënia
mes mësueses dhe fëmijës fiton vlera të reja, sepse gjatë
zgjidhjes së problemit dhe në bazë të komunikimit të
mësueses me fëmijët, ata arrijnë të fitojnë besimin.
Tek fëmijët duhet të kontribuohet në mënyrë që ata

nëpërmjet marrëdhënieve reciproke të arrijnë të
zhvillojnë dhe të kuptojnë ndjenjën e përgjegjësisë që
kanë për t’u sjellë në mënyrën e duhur në një ambient
kolektiv si kopshti.
Si përfundim, mund të themi se zhvillimi i të folurit si
mjeti themelor i komunikimit tek fëmijët, i ndihmon
ata që të shprehin vetveten dhe të nxjerrin në dukje
idetë dhe formimin e tyre intelektual. Mësuesja duhet
ta ketë të zhvilluar kulturën e të folurit. Gjatë bisedave,
tregimit, leximit dhe recitimit ajo duhet të ketë kujdes
kur artikulon fjalët, t’i japë intonacionin e duhur frazave
dhe t’i kushtojë rëndësi teknikës së frymëmarrjes gjatë të
folurit. Është tepër e rëndësishme mënyra e komunikimit
e mësueses me fëmijët duke bërë pyetje dhe duke pritur
përgjigjet e fëmijëve.
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Teknologjia, faktor që nxit globalizimin,
efektet pozitive dhe negative

Msc. Klarida Grabova

Abstract

Hyrje

Technology has been important in the development and
global integration. Even technological achievements are
mostly evaluated as the main factor of the phenomenon
of globalization. Technology is presente everywhere, in
social relations, economic development, the state and
interstate politics.
Technology has had a positive effects on transport,
communications and medicine by improving the quality
of life of the population.
But despite positive effects, technological development
has been associated with negative effects on the
environment, the health of the population, the
sophistication of the crime.
The trend of the impact of technology in the future will
continue to be prevalent in society.
Key word: Technology, Globalization, Positive effects,
Negative effects, Future Impact

Abstrakt
Teknologjia ka pasur rëndësi në zhvillimin dhe integrimin
botëror. Madje arritjet teknologjike vlerësohen së
shumti si faktori kryesor i fenomenit të globalizmit.
Teknologjia është prezente kudo, në marrëdhëniet
sociale, në zhvillimin ekonomik, në politikat shtetërore
dhe ndërshtetërore.
Teknologjia ka ndikuar pozitivisht në transport,
komunikacion dhe mjekësi duke përmirësuar cilësinë e
jetesës së popullsisë.
Por pavarësisht efekteve pozitive, zhvillimi teknologjik
është shoqëruar edhe me efekte negative në mjedis,
shëndetin e popullsisë, sofistikimin e krimit.
Prirja e ndikimit të teknologjisë në të ardhmen do të
vazhdojë të mbetet mbizotëruese në shoqëri.
Fjalë kyçe: Teknologjia, Globalizim, Efekt pozitiv, Efekt
negative, Ndikim në të ardhmen

***

Po të bëjmë një retrospektive dhe të shohim botën sesi
ka qenë më parë, do të arrijmë të kuptojmë rëndësinë që
ka teknologjia në zhvillimin dhe integrimin botëror.
Historiku i zhvillimit teknologjik daton që në shekullin
XVIII me Revolucionin e Parë Industrial në Angli, me
shpikjen e motorit me avull, fabrikave të tekstileve dhe
ndërtimit të hekurudhës. Në shekullin e XIX ndodhi
Revolucioni i Dytë Industrial, me prodhimin e çelikut, të
elektricitetit, shpikjen dhe ndërtimin e automobilave e
të aeroplanëve, që përmirësuan ndjeshëm transportin.
Periudha pas Luftës së Dytë Botërore shënon fillimin
e Revolucionit të Tretë Industrial, me zhvillimin në
shkencat fizike të energjisë bërthamore dhe mundësisë
reale për të eksploruar hapësirën kozmike, zhvillimin e
inxhinierisë gjenetike, bioteknologjisë dhe të mjekësisë,
shpikja dhe ndërtimi i kompjuterit, kompjuterizimi dhe
telekomunikacioni.
Teknologjia përkufizohet si tërësia e njohurive a dijeve
për mënyrat e përpunimit fizik, kimik, pjesërisht edhe
mekanik të lëndëve të para, të materialeve të ndryshme
të mallrave, etj dhe për metodat që zbatohen në një lloj
pune ose në procese të caktuara të prodhimit; përshkrimi
i këtyre metodave në udhëzues, grafikë, etj1
Sot termi teknologji ka një kuptim shumë më të gjerë,
duke përfshirë të gjitha mjetet intelektuale, teknikat
analitike, matematikore që shërbejnë për qëllime
praktike.
Ndonëse arritjet teknologjike vlerësohen së shumti si
faktori kryesor i fenomenit të globalizmit, realisht ato
janë paraprirëse të botës globale. Mjafton të përmendim
se ideja e globalizmit, e integrimit dhe ndërvarësisë
së shteteve të ndryshme, do të ishte e pamundur
pa përmirësimet e teknologjisë së transportit dhe
komunikimit. Tashmë ekziston një botë ku mundësia
për të parë botën në çdo cep të saj dhe për ta njohur
atë është bërë plotësisht reale, kjo duket mjaft qartë në
mjetet e transportit me anë të të cilave njerëzit mund
1
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të lëvizin kudo e kurdo dhe përmirësimin e mjeteve të
komunikimit që e ka bërë botën më të vogël se kurrë.
Globalizmi është një fenomen kompleks madje dhe
shumë i vështirë për tu përkufizuar, por mund të arrihet,
që nëpërmjet analizës të nxjerrim në pah karakteristikat
kryesore:
1. Ky proces përfshin krijimin dhe shumëfishimin e
rrjeteve sociale, të cilat mund të nxjerrin jashtë loje
kufijtë tradicional politik, ekonomik, kulturor dhe
gjeografik;
2. Përfshin përhapjen dhe ndërlidhjen e marrëdhënieve
ekonomike, krijimin e firmave multinacionale dhe të
një prodhimi të standartizuar;
3. Përfshin intensifikim dhe shpejtimin e shkëmbimeve
sociale, shembull konkret janë krijimi i rrjeteve
sociale dhe përhapjes së internetit;
4. Globalizmi nuk është vetëm një proces që përfshin
anën objektive, por dhe anën subjektive pasi
perceptimi i një bote të vogël ndikon në mendimin
dhe veprimin njerëzor. 2
Në qoftë se do ta shohim globalizimin si një fenomen i
zhvillimit historik e veçanërisht atij ekonomik, mund
të themi se është pjesë e historisë botërore, e cila prej
Imperializmit kaloj në Kolonializëm, më pas në periudhën
e zhvillimit ose “bumi” ekonomik e duke përfunduar
me modernizimin ose siç mund të quhet ndryshe
“perëndizimin”, që nënkupton zhvillimin dhe përhapjen
e ekonomisë, teknologjisë dhe kulturës perëndimore në
gjithë botën.
Globalizimi shihet si faza aktuale, por që në ndryshim
nga këto periudha nuk e ka origjinën prej një territori
të caktuar dhe është një fenomen multi-dimensional,
shpesh herë ai shihet si kufiri i fundit i historisë botërore.
3
Tashmë është bërë e mundur krijimi i një shoqërie
globale ku vlerat e të gjithëve shpalosen para të gjithëve,
ku konkurrenca është një pjesë e tregut botëror dhe
ku shkëputja apo largimin prej këtij mekanizmi është
pothuajse e pamundur.
Ashtu si globalizmi dhe zhvillimi teknologjik është
një proces që ka pasoja thelbësore jo vetëm në
fushën ekonomike, duke ndikuar në përmirësimin e
shkëmbimeve ekonomike, por ndikon gjithashtu në
politikat shtetërore dhe ndërkombëtare, e veçanërisht në
marrëdhëniet sociale. Teknologjia gëzon ndikim të madh
në katër raporte kryesore:
1.
Në nivelin e raporteve njerëzore, teknologjia
ndikon që në formimin profesional, por gjithashtu në
perceptimin e impaktit që ka teknologjia në jetën e
përditshme dhe varësia konstante prej saj;
2.
Në nivel institucionesh, ajo ndikon në mënyrën
e menaxhimit të bizneseve dhe industrive;
3.
Në nivel kombëtar, ndikon në raportit midis
sektorit publik dhe atij privat, duke u dhënë mundësi
2 Streger, M. (2010) Globalization, New York, Sterling publishing
C, fq 14-18
3 Ritzer, G. (2010) Globalization:a basic text, United Kingdom,
Blackell publishing, fq 80-82

bashkëveprimi në përdorimin e teknologjisë dhe duke
ndikuar kështu në rritjen ekonomike të vendit;
4.
Në nivel ndërkombëtar, duke bërë të mundur
krijimin e një tregu botëror, në zhvillimin ekonomik dhe
përhapjen e informacionit. 4
Pra siç mund të shikojmë ndikimi i teknologjisë në
zhvillimin e epokës globale është i gjithanshëm, por
njëkohësisht dhe më i rëndësishmi ndër faktorët nxitës
të globalizmit. Pavarësisht faktit se shihet si një ndikues
pozitiv, ashtu si çdo fenomen që lind dhe evoluon në
shoqërinë njerëzore, ka njëkohësisht anë negative,
që ndoshta kanë të njëjtën rëndësi ose jo ashtu si dhe
elementët inovator dhe të pranueshëm të teknologjisë.

Ndikimet pozitive të teknologjisë
Duke vëzhguar karakteristikat kryesore të globalizmit,
mund të shohim se teknologjia është prezente kudo, në
marrëdhëniet sociale, në zhvillimin ekonomik, në politikat
shtetërore dhe ndërshtetërore. Për të kuptuar më mirë
rëndësinë e këtij fenomoni në krijimin e zhvillimin e
globalizmit duket ta shqyrtojmë atë që prej momentit të
krijimit të tij e deri me sot, çfarë ka sjelle, çfarë aktualisht
sjell dhe çfarë mund të sjelli në të ardhmen.
Është e rëndësishme të kuptojmë se teknologjia bëri
të mundur që globalizmi të prek çdo aspekt të jetës
njerëzore. Transporti tokësor dhe komunikimi ka
shkurtuar distancat, por njëkohësisht dhe kostot dhe
pikërisht zhvillimin teknologjik është përgjegjësi kryesor
për një transport e komunikim të shpejt dhe të lirë. Ajo
është përgjegjësi kryesor i globalizimit e si i tillë bëhet
pjesë e politikave dhe strategjive globalizuese. Tashmë
është e njohur ndikimi i teknologjisë në fuqinë politike të
një vendi, rritjen e mirëqenies si dhe në traditat sociale
dhe kulturore. 5
Në qoftë se do të fillonim një analizë konkrete të ndikimit
teknologjik, duhet të shqyrtojmë të ndarë të gjithë
elementet ku ky ndikim është i dukshëm.

2. 1 Transporti
Transporti është një ndër elementet kryesore që është
zhvilluar tej mase nga zhvillimi teknologjik. Transporti
tokësor është ai që ka njohur i pari revolucionin dhe që ka
afruar drejt idesë së globalizimit. Mjafton të përmendim
që prej shpikjeve të para në kohën e industrializmin
ku tashmë udhëtimi nga një shtet në tjetër nuk ishte
më i pamundur, krijimi i makinave dhe i trenave e bëri
udhëtimin e njerëzve, por dhe të mallrave më të shpejt
dhe më të lirë.
Në lidhje me transportin detar zhvillimi fillon që me
krijimin e mjeteve motorike të lundrimit e deri tek krijimi
4 Council of academies of engineering and technological
sciences, (1988). Globalization of technology, USA National
Academy of Sciences, fq 2
5 Ramos, C. (2003). Globalization and technology, Philippine,
RBS, fq 2
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i kroçerave, si një ishull gjigant i transportit të njerëzve, e
deri te kontenierizimi, kur transporti i mallrave njohu një
revolucion në shpejtësi dhe kosto.
Ndoshta dhe pse të zhvilluar në kohë më të mëvonshme
transporti ajror, hapësinor dhe ai nënujor, kanë një
rëndësi mjaft të madhe në botën aktuale ku jetojmë.
Të gjitha këto janë bërë të mundura vetëm nëpërmjet
teknologjisë dhe zhvillimit të saj.
Tani ajo që na mbetet që të shqyrtojmë është se ç’të
mira ka sjellë ky evoluim i transportit. Së pari duhet
të përmendim faktorin ekonomik, që ndoshta është
dhe faktori më i dukshëm, i cili është ndikuar në uljen
e kostove të transportin, që do të thotë rritje të të
ardhurave për individin. Nga ana tjetër kemi bizneset
dhe industritë, që tashmë kanë mundësinë të shtrijnë
veprimtarinë e tyre në gjithë botën, të gjejnë tregje të reja
ku të importojnë dhe eksportojnë në to, por gjithashtu
dhe në krijimin e industrive të reja multi-prodhuese.
Tashmë industritë janë të gatshme të prodhojnë vet disa
faktorë të prodhimit, pasi mundësia për të patur lëndët
bazë është e arritshme, pavarësisht faktit se ato ndodhen
në një vend tjetër.
Në raportin midis shtetit dhe ndërmarrjeve private,
marrëdhënia bëhet më e ngushtë dhe bashkëpunuese
sidomos në krijimin e teknologjive të reja të transportit.
Nëpërmjet këtij bashkëpunimi shteti mund të gëzojë
mjete të tilla transporti që të ketë mundësi të arrijë
në çdo “skutë” të territorit që ai ka nën sovranitet, por
njëkohësisht dhe në subvencionimin e ndërmarrjeve
private që merren me zhvillimin e teknologjisë së
transportit, pasi kjo ndikon në rritjen ekonomike të vendit
dhe rritjes së fuqisë së tij në arenën ndërkombëtare.
Ndërkaq zhvillimi teknologjik i transportit ndikon dhe
në rritjen e bashkëpunimit të shteteve, mjafton të
përmendim këtu tunelin nënujor midis Francës dhe
Mbretërisë së Bashkuar për të kuptuar ndikimin e madh
dhe nevojshmërinë që kanë shtetet për të komunikuar
por veçanërisht për të rritur shkëmbimet tregtare
duke lehtësuar kostot e transportit. Ato gjithashtu
bashkëpunojnë në përmirësimin e këtyre teknologjive
për të bërë të mundur shmangien e problemeve globale.

2. 2 Telekomunikacioni
Komunikimi është një ndër elementet të cilët është
ndikuar aktualisht më shumë se elementet e tjerë. Ashtu
si dhe në transport, kostoja e komunikimit është ulur dhe
shpejtësia është rritur. Që prej shpikjes së telefonit e deri
në teknologjinë e internetit kostoja është pothuajse zero
dhe kur flitet për shpejtësi mjafton të përmendim telekonferencat ku nuk flitet më për shpejtësi, por për kohë
reale të komunikimit pavarësisht vendit ku ndodhesh. Në
qoftë se duhet të përmend mjetin kryesor të komunikimit,
ai është kompjuteri, por kompjuteri dhe kompjuterizimi
e teknologjia e mikroçipave është një faktor i veçantë i
teknologjisë që është prezent në të gjitha elementet të

cilat zhvillimi teknologjik ndikon.
Rritja e komunikimit ndikon shumë në faktorin
ekonomik, mjafton të përmendim këtu uljen e kostove
të ndërmarrjeve për të arritur një kontroll efikas dhe
bashkëpunim në kohë reale me filialet e tyre. Ndikimin
që ka komunikimi në njohjen e tregjeve të reja, në
reklamizimin e produktit e veçanërisht në komunikimin
prodhues dhe konsumator, duke ndihmuar në krijimin e
një produkti sa më të nevojshëm për konsumatorin dhe
fitimprurës për prodhuesin.
Komunikimi ka ndikuar mjaft dhe faktorin politik,
veçanërisht atë ndërkombëtar. Mundësia për të
komunikuar në çdo cep të botës në kohë reale ka bërë
të mundur realizimin e konferencave ndërkombëtare,
zgjidhjen a çështjeve të një rëndësie madhore kur
mundësia reale e udhëtimin ka qenë e pamundur ose
jodobiprurëse. Një rast në lidhje me këtë komunikimi i
realizuar në kohë reale midis ish presidentit amerikan
Kenedi dhe ish presidentit të Bashkimit Sovjetik Hrushov,
vetëm nëpërmjet komunikimit në telefon dhe deklarimit
në radio të tërheqjes së trupave ruse nga Kuba, shmangi
keqkuptimet e mundshme dhe një luftë të tretë botërore.
Megjithatë si faktor më i rëndësishëm i ndikuar prej
mjeteve të reja të komunikimit është domosdoshmërish
ai social. Jeta e individit ka marrë një tjetër kuptim dhe
një tjetër perceptim për botën që na rrethon ekziston
tashmë. Tashmë bota nuk është aq e madhe dhe nuk ka
më kontinente të ndara, tani gjithçka është më afër dhe
e arritshme. Shkëmbimet e vlerave sociale dhe kulturore
janë më prezente se kurrë, duke krijuar mundësinë që
të kuptojmë njeri-tjetrin, ta pranojmë për atë që është
dhe të arrijmë të krijojmë një shoqëri sa homogjene por
dhe me diversitet kulturash. Ky ndikim social pasqyrohet
në gatishmërinë që kanë njerëzit tashmë për të lëvizur
në vende të ndryshme, tashmë ata janë të gatshëm të
emigrojnë në vende të tjera ose të bëjnë udhëtime
turistike, pasi teknologjia e komunikimit, televizori,
madia, interneti, i ka bërë këto vende më të afërta. 6
Ndërkohë në kontekstin shoqëror, por dhe atë shtetëror
komunikimi ndikon në përhapjen e vlerave të një shoqërie
dhe vlerave themelore të formimit dhe funksionimit të
një shteti. Përhapja e ideve nëpërmjet komunikimit ka
bërë të mundur përhapjen e vlerave demokratike, shtetit
të së drejtës dhe të drejtave dhe lirive themelore. Media
veçanërisht, si një mjet komunikimi, ka bërë të mundur
njohjen e botës që deri dje ka qënë e panjohur, nxjerrjen
në pah të anëve pozitive dhe negative, të zhvillimeve dhe
problemeve globale. Ajo që mund të vërejmë është se
media e sotme ndryshon shumë nga ajo e mëparshme,
informacioni nuk përhapet me shpejt nëpërmjet
gazetave, revistave apo televizionit por nëpërmjet
internetit. Gjigantet globale të teknologjisë informatike si
MICROSOFT, GOOGLE, YAHOO ejt, po përpiqen të krijojnë
6 Casareo, V. & Magatti, M. (2000). Le dimensioni della
globalizzazione, Milano, Franco Angeli, fq 17
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variantin e medias së re, asaj elektronike. 7
Shumë studiues mendojnë se globalizmi dhe media
kanë një lidhje të veçantë ndërmjet tyre dhe këtë ide
e mbështesin duke u bazuar në mesazhin që media
përcjell. Pavarësisht kësaj media nuk mund të arrij të
përcjell këtë mesazh pa mbështetjen e teknologjisë,
pavarësisht ideve pro apo kundra globalizmit të gjitha
mediat përdorin teknologjinë më të avancuar në fushën
e komunikimit, aktualisht atë satelitore. Ashtu si CNN
apo BBC konsiderohen si lider botëror në përhapjen
e informacionit mediatik, por që prej shumë mund të
konsiderohen dhe përkrahëse të qëndrimit dhe vlerave
perëndimore. Nga ana tjetër mund të përmendim
Al-Jazeera, e cila pavarësisht ideve dhe qëndrimeve
të kundërta, kundrejt mediave që prej saj mund
të konsiderohen “perëndimore”, përdor të njëjtën
teknologji informacioni ashtu si CNN dhe BBC. 8
Prej këtej si një kundërshtare e pranimit të kulturave
të huaja, e ndoshta dhe e globalizimit në vetvete, ajo
shndërrohet në një përhapëse e globalizimit, duke
përdorur produkte te korporatave shumëkombëshe, e
ndoshta dhe produkte te shteteve te cilat ajo aq shume
kritikon. E gjithë kjo tregon se pavarësisht tendencave
dhe kundërshtimeve procesi i globalizimit, e veçanërisht
përhapja e zhvillimit teknologjik, është i pashmangshëm.

3. Mjekësia
Mjekësia ka njohur një zhvillim shumë të madh, mjafton
ët përmendim tërësinë e aparaturave që bëjnë të
mundur diagnostikimin e sëmundjeve të ndryshme.
Njëkohësisht ekzistojnë mjete të tjera të cilat bëjnë
të mundur shpëtimin e jetës së individit, ku mund të
përmendim implantimin e aparaturave teknologjike në
trupin e njeriut. 9
Një fushë e veçantë e teknologjisë që ka lidhje mjaft të
ngushtë është bioteknologjia. Sipas një përkufizimi të
gjithëpranuar bioteknologji përkufizohen teknikat që
përdoren mbi organizmat e gjallë, ose mbi një pjesë
të tyre, për të përfituar të mira dhe shërbime. Në këtë
përkufizim përfshihet si bioteknologjia tradicionale
dhe bioteknologjia e avancuar që aplikon zbulimet e
inxhinierisë gjenetike dhe biologjisë molekulare për
përfitimin dhe krijimin e produkteve të reja. 10
Nuk mund të lihet pa përmendur zhvillimi i aparaturave
të tilla që kanë ndikuar në zbulimin e sëmundjeve të
ndryshme dhe gjetjen e ilaçeve të nevojshme për të
zhdukur apo zvogëluar pasojat e këtyre sëmundjeve.
7
Ritzer, G. (2010)Globalization:a basic text, United
Kingdom, Blackell publishing, fq 286
8
Ibid
9
Ritzer, G. (2010). Globalization:a basic text, United
Kingdom, Blackëell publishing, fq 279
10
Consiglio Scientifico per le Biotecnologie in
Agricoltura, (2004). OMG in agricoltura: le risposte alle
domande piú frequenti, Quaderni della ricerca N. 38, Università
degli Studi di Milano

Përhapja e kësaj teknologjie në të gjithë botën ka ndikuar
që dhe shërbimi mjekësor të përmirësohet kudo.
Në lidhje me teknologjinë dhe përmirësimin që ajo i
ka bërë mjekësisë nuk mund të lëmë pa përmendur
realizimin e medikamenteve të ndryshme që prej shpikjes
së vaksinës e aspirinës deri në ato më të avancuara të
cilat kanë bërë të mundur luftimin e atyre sëmundjeve
që deri dje konsideroheshin vdekjeprurëse. Tashmë
mjekimet dhe aparaturat mjekësore janë të përhapur në
gjithë botën aq sa madje çdo vend mund ti prodhoj vet
këto medikamente, duke qenë se gëzon teknologjinë e
nevojshme për këtë gj. ë
Nder faktorët kryesore qe ndikohet nga këto zhvillime
është ai ekonomik, pasi individët mund ti gjejnë
medikamentet kudo ne bote ata njëkohësisht janë
burimi kryesor, i cili nëpërmjet studimeve investojnë
vetveten, për te evoluar këtë fushe te teknologjisë kaq
te rëndësishme për vet jetën. Industritë ne këtë fushe
janë shumëfishuar dhe biznesi i farmaceutikeve është
i përhapur dhe ka gjetur mbështetje ne gjithë boten,
madje është nder me te subvencionuari nga shteti.
Secilit shtet i intereson të gëzojë teknologjinë më të
avancuar në fushën e mjekësisë, për vet rëndësinë
që paraqet mjekësia tek qeniet njerëzore. Në nivel
ndërkombëtar bashkëpunimi ndërshtetëror është shumë
i rëndësishëm dhe i nevojshëm, pasi vet lëvizshmëria
e njerëzve kudo në botë rrit përhapjen e sëmundjeve
dhe bën të domosdoshme realizimin e politikave
ndërkombëtare në lidhje me mjekësinë, por dhe për
bioteknologjinë.
Përveç se në transport, komunikim dhe mjekësi,
teknologjia është prezent kudo. Inovacionet aktuale
të robotikës dhe asaj çfarë realisht mund të quhet
“inteligjencë artificiale”ka bërë që teknologjia të jetë
pjesë e pandarë e jetës së përditshme. Në qofte se
dikur makina apo televizori ishin mjete luksi, tashmë ato
janë mjete të nevojshme dhe prezente kudo në botë.
Çdo pajisje është e kompjuterizuar dhe mundësia për
t’u kthyer mbrapsht apo të jetuarit në mungesë të tyre
është joreale. Tashmë ajo që shoqërisë njerëzore i ngelet
në dorë është përmirësimi i mëtejshëm i teknologjisë, në
përpjekje për të zvogëluar gjithnjë e më shumë efektet
negative që ajo sjell.

4. Efektet negative të teknologjisë
Efektet negative të teknologjisë shikohen në shumë
aspekte, sociale, mjekësore, ekonomike, të kriminalitetit.
Teknologjia ka ndikuar në ndotja e mjedisit, zhvillimi i
krimit kibernetik, rreziku nga valët e celularit, rreziqet që
vijnë nga organizmat e modifikuara gjenetikisht (OMGJ)
dhe armët e shkatërrimit në masë, por edhe në krijimin e
varësisë nga teknologjia dhe “dembelizmin” e personave.
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4. 1 Ndotja e mjedisit
Zhvillimi teknologjik në Angli dhe industrializimi i Londrës
gjatë epokës viktoriane solli ndotjen e tejskajshme të
mjedisit. Me qindra hektar pyje qindra vjeçar u zhdukën,
pasi pemët u thanë për shkak të pluhurit. Smogu i dendur
nuk lejonte rrezet e diellit të depërtonin. Nga mungesa e
tyre 15 % e fëmijëve londinez ishin rakitik. Rreth 14. 000
banorë vdiqën për shkak të përhapjes së epidemisë së
kolerës nga ndotja e ujërave.
Zhvillimi i mjeteve të transportit duke filluar nga
automjetet, trenat, anijet dhe avionët të cilët
funksionojnë duke përdorur lëndë të djegshme, kanë
qenë, bashkë me industritë e mëdha, një nga shkaktarët
për rritjen e ndotjes në botë, përhapjes së elementeve
radioaktivë të dëmshëm për shëndetin e njerëzve dhe
kafshëve, ndotjen e ujërave dhe të ngrohjes globale.

4. 2 Krimi kibernetik

varësi nga kjo teknologji e ekspozuar ndaj sulmeve
terroriste.
Kompjuterët e institucioneve të sigurisë dhe të bizneseve
janë objektet më të shpeshta të sulmeve kibernetike
në nivel global. Praktika na tregon se objektet më të
shpeshta të sulmeve janë kompjuterët e shërbimeve
informative dhe ushtarake, të cilët janë objekt i
spiunazhit; kompjuterët e bizneseve, të cilët janë objekt i
konkurrencës; kompjuterët e bankave dhe institucioneve
financiare, të cilët janë objekt i kriminelëve profesionistë;
kompjuterët e organizatave të ndryshme e veçanërisht
të qeverive dhe shërbimeve publike, të cilët mund të
jenë objekt i terroristëve; sistemet kompjuterike të
ndërmarrjeve, të cilat mund të jenë objekt i të punësuarve
apo ish-punëtorëve dhe kompjuterët e çdo organizate
tjetër mund të jenë objekt i hakerëve ndonjëherë nga
provokimi intelektual e ndonjëherë si rezultat i veprimeve
të profesionistëve, që punojnë për persona të tjerë13.

4. 3 Rreziku nga valët e celularit

Kompjuteri mund të përdoret si mjet për kryerjen e
krimit ose të jetë objektiv i tij. Krimi në rrjete i referohet
përdorimit kriminal të internetit. Krimi kibernetikë i
referohet çdo krimi që përfshinë një kompjuter ose një
rrjet. Nuk ka dyshim që kompjuterët si mjete të fuqishme
teknike, kanë përfshirë çdo aspekt të jetës në botë.
Me qëllim të kuptimit më të plotë të fenomenit të
kriminalitetit kompjuterik është e rëndësishme të
përcaktohet vendi, roli dhe mënyrat e shfrytëzimit të
kompjuterit në këtë fushë. Lidhur me këtë, shikuar në
mënyrë globale shfrytëzimi i kompjuterit në fushën
kriminale bëhet në pesë mënyra themelore. Lidhur me
këtë paraqitet kjo renditje:
a) Kompjuteri si objekt sulmi;
b) Kompjuteri si subjekt sulmi- mjet i kryerjes ;
c) Kompjuteri si mjet për planifikim, fshehje ose
udhëheqje të kriminalitetit;
d) Kompjuteri si simbol i mashtrimit;
f) Kompjuteri si mjet për ndalimin, sqarimin dhe provimin
e veprave penale. 11
Në këtë kategori proceset kompjuterike konsiderohen
si elemente kyçe dhe ato shërbejnë për të mundësuar,
lehtësuar dhe shpejtuar realizimin e veprave të caktuara
kriminale dhe në këtë kontekst gjithsesi kompjuteri e krijon
dhe ndihmon këtë ambient. Përdorimi i kompjuterëve
si mjete për kryerjen e krimit, mund të bëhet për këto
forma të krimit kompjuterik si: keqpërdorimet financiare,
krijimin dhe përhapjen e viruseve, vjedhjen e informatave
nga sistemet e huaja kompjuterike etj. 12
Teknologjia e informacionit dhe kompjuterët janë baza e
infrastrukturave te nevojshme dhe jetike ne një shoqëri,
duke filluar nga shërbimet publike, bankat, bizneset,
ushtria, transporti, qeveria, spitalet. Shoqëria krijon
11
Bequaj, A. (1983), Ho to Prevent Computer Crime,
John Walley & Sons, fq 164
12
Center for Decision Support, (1990). The Green Book,
College of Bussiness, Idaho State University

Në vitin 1876 Alexandër Graham Bell shpiku telefonin,
ndërsa katër vjet më vonë në 1880, Nikolla Tesla zbuloi
radion, zbulim në të cilin u mbështet komunikimi ajror.
Duke u kombinuar këto dy teknologji u arrit zbulimi dhe
krijimi i celularit. Jeta e njerëzve ndryshoi në mënyrë
rrënjësore kur u zbulua telefoni celularë, i cili lejon një
shtrirje të gejrë të valëve në të gjithë qytetin kështu që
miliona njerëz mund ta përdorin celularin në të njëjtën
kohë.
Para se të shpikej celulari njerëzit që ndodheshin në vende
të ndryshme për të komunikuar instalonin RADIO TELEFON
në makinat e tyre. Në sistemin e radio-telefonave për çdo
qytet kishte një antenë e cila mundësonte komunikimin,
me rreth 25 kanale në antenë. Antena kryesore mund
të transmetonte sinjal në 70 km largësi. Por jo shumë
persona kanë mundur ta përdorin këtë radiotelefon
për arsye se aty nuk kishte mjaftueshëm kanale. 14
Ndryshimi ndërmjet këtyre dy sistemeve qëndron në
faktin se radiotelefonat janë half-duplex pajisje, që d.
m. th se personat që komunikojnë përdorin të njëjtat
frekuenca kështu që nuk mund të bisedojnë të dy
personat njëkohësisht. Celularët janë full-duplex pajisje
që d. m. th se personat që komunikojnë bashkë përdorin
frekuenca të ndryshme, kështu që të dy personat mund
të flasin në të njejtën kohë. 15
Telefonit celular në fakt është një radio. Frekuencat e
telefonave celular faktikisht gjenden në mes të valëve
të radios dhe të mikrovalëve, kështu që nganjëherë
13
Vula V., Kriminaliteti Kompjuterik, cituar në artikullin
Kriminaliteti komjuterik i orientuar nga kartelat bankare dhe
domenet në http://www. koha. net [27. 04. 2012]
14
Bunjaku R. , (2009), Rreziku nga valet e telefonit,
Revista Shkencore “Universi”, vol 2, Prishtinë
15
Bunjaku R. , (2009), Rreziku nga valet e telefonit,
Revista Shkencore “Universi”, vol 2, Prishtinë
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emetimet e tyre quhen edhe si mikrovalë.
Në fillim të shekullit XX shkencëtarët kanë vërejtur se
valët e radios mund të shkaktojnë nxehtësi në lëkurë
dhe mund të ndikojnë në sistemin nervorë. Njerëzit
që punojnë gjatë nën ndikimin e valëve të radios kanë
kujtesë të dobët. Fëmijët duhet të kenë kujdes të veçantë
nga përdorimi i telefonave celular sepse kafka e tyre
është akoma duke u rritur, kështu që valët e radios dhe të
celularit e kanë shumë më të lehtë të depërtojnë në trurin
e tyre. Gjithashtu qelizat e tyre janë ende duke u formuar,
kështu që ato përthithin më shumë valë në krahasim me
të rriturit. Fëmijët duhet ti përdorin celularët vetëm për
thirrje të shkurta.

4. 4 Organizmat gjenetikisht të modifikuara
Organizmat gjenetikisht të modifikuar janë të gjitha
qeniet e gjalla, AND-ja e të cilëve modifikohet përmes
teknikave të inxhinierisë gjenetike, që konsistojnë në
izolimin, modifikimin dhe transferimin nga një organizëm
tek një tjetër të segmenteve të AND-së. Materiali gjenetik
ështe modifikuar në mënyrë të ndryshme nga sa ndodh
natyralisht nga riprodhimi seksual dhe jo seksual16.
Shfaqja e OMGJ ka ngritur shumë debate dhe pyetje lidhur
me komplikimet shëndetësore mjedisore ekomomike
dhe sociale që mund të shkaketojnë produktet OMGJ,
pas përfshirjes në bujqësi si :
1. provokimin e alergjive
2. krijimin e rezistencës ndaj antibiotikëve të
mikroorganizmave patogjenë për njeriun
3. pakësimin e biodiversitetit
4. varësinë e ekonomisë bujqësore kombëtare nga
korporatat multinacionale
5. ndryshimi i mënyrës së ushqyerjes17
Disa produkte OMGJ në treg, përveç gjeneve të modifikuara
përmbajnë edhe gjene të cilat shkaktojnë rezistencë ndaj
antibiotikëve. Në 90% te varieteteve, AND-ja ka gjene
nptll që shkakton rezistencë ndaj kanamicinës. 10 % e
këtyre produkteve janë rezistentë ndaj 2 antidiotikëve të
tjerë, ambicilinës dhe igronomicinës18
Gjithashtu ekziston rreziku që produktet OMGJ të
infektojnë produktet që nuk janë OMGJ. Jo rralle here
janë gjetur gjurme te segmenteve te këtyre produkteve
dhe ne produktet natyrale. 19 Kjo ndotje gjenetike
16
Direttiva 2001/18/CE Sull’ emission deliberate nell’
ambiente di organismi geneticamente modificati http://www.
europa. eu. int/eurlex [23. 04. 2012]
17
Europian Union, (2003). Review of result of 15 years
study on GMOs http://www. europa. eu. int/comm/research/
quality-of-life/gmo_index_en. html [23. 04. 2012] Studime
te sponsorizuara nga BE, ne vleren rreth 70 milion euro, qe
perfshim 400 institute kerkimore per 15 vjet.
18
Smalla, K. (1993). Prevalence of nptII and Tn5 in
kanamycin resistant bacteria from different environment,
FEMS, Microbiology. E col
19
Bock, A. (2002). Scenaries for co-existence of
genetically modified, conventional and organic crops in
European agriculture, JRC

paraqet rrezikshmëri, duke marre parasysh qe produktet
OMGJ para se te tregtohen duhet te kontrollohet siguria
e tyre. Direktiva 2001/18 parashikon masa shume te
rrepta dhe një sere kontrollesh paraprake nese nje
produkt OMGJ duhet lejuar ose jo ne treg me qellim
sigurimin e konsumatorit. Procedura për pajisjen me leje
për tregtimin e një produkti mund te zgjas edhe 10 vjet.
Për të përcaktuar ndikimin që kanë OMGJ- të në
biodiversitet duhen pare rast pas rasti bimë të ndryshme
dhe ndikimi i tyre. Në fakt gjene të bimëve (siç është
rasti një lloj misri në Osaka të Meksikës) mund të bëhen
pjesë e AND-së së bimëve të tjera. Ky fenomen tërësisht
natyral përbën problem nëse këto gjene transferohen
në ekosistemet natyrore, duke prodhuar lloje hibride te
cilat sjellin zhdukjen e llojeve te egra dhe pakësimin e
biodiversitetit. 20
Produktet te cilat janë modifikuar me gjene te insekticideve
kane efekte anësore qe ndikon ne biodiversitet. Ne 1999
u konstatua se larvat e futurës mbretërore, një insekt i
padëmshëm për bimët qe ushqeheshin me nektatin e
bimëve OMGJ kishin vdekshmëri me te larte ne krahasim
me fluturat qe ushqeheshin me nektarin e bimëve
natyrore jo OMGJ. Provat laboratorike treguan se te
njëjtin efekt bimët OMGJ kishin edhe tek bletët.
Justifikimi më i madh për produktet OMGJ është se
prodhimi tyre do të reduktojë urinë në botë. Kultivimi
i bimëve OMGJ është thjesht një zgjedhje midis
mundësive teknologjike që ul koston e prodhimit, dhe
rrit garancinë në vjeljen e prodhimit, por nuk shton sasi
të konsiderueshme prodhimi sa për të zhdukur urinë dhe
varfërinë. Në vitet e para të implementimit në prodhim
të OMGJ, produktiviteti i tyre ishte inferior ndaj kulturave
organike.
Uria dhe varfëria në Botë nuk vijnë nga mungesa e
ushqimit, por ka shkaqe të tjera si problemet ekonomike,
politike, sociale, territoriale, kombëtare, të edukimit,
të punësimit, të zhvillimit bujqësor, të shkëmbimit të
pabarabartë tregtar.
Problem tjetër i OMGJ-ve është cenimi i konkurrencës
dhe krijimi i monopoleve. Meqenëse teknikat gjenetike
kërkojnë financime dhe investime të mëdha dhe shumë
kohë, vetëm korporatat e mëdha multinacionale kanë
mundësi dhe pajisen me leje për të prodhuar farat
OMGJ, duke krijuar monopol në treg. Në tregun botëror
janë krijuar monopole për farat e orizit, misrit, patates,
sojës, pambukut OMGJ. Kjo sjell varësinë e tregjeve
kombëtare të Vendeve në Zhvillim, të cilat nuk disponojnë
teknologjinë për të prodhuar fara OMGJ, ndaj kompanive
multinacionale, të cilat i shesin farat me çmim më të lartë
se farat organike.

4. 5 Armët e shkatërrimit në masë
Teknologjia dhe zhvillimi i saj ka pasur ndikim edhe në

20
Conner, A. (2003). The release of genetically modified
crops into the enviorement. Part II, Overview of ecologicial risk
assessment, Plant J
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sektorin ushtarak. Ajo vërtetë ndryshoi botën ku ne
jetojmë, por ndikimi që pati teknologjia në marrëdheniet
ndërkombëtare, nuk e ruajti paqen, përkundrazi shtetet
filluan të shpenzonin më shumë nga buxheti i tyre për
të fituar garën e armatimit duke e shndërruar botën për
dekada të tëra një vend të pasigurt.
Armët e shkatërrimit në masë janë ato armë të cilat nuk
mund të bëjnë dallimin në efektin e tyre, kanë efekt të
pakontrolluar 21 dhe mund të shkatërrojnë edhe qytete
të tërë. Armët e shkatërrimit në masë përfshinë armët
bërthamore, kimike, radioaktive, patogjenët biologjikë,
armët kimike, toksinat biologjike22
Gjatë Luftës së Dytë Botërore, bombat atomike u
përdorën nga ShBA-ja në dy qytete japoneze, Hiroshima
dhe Nagasaki, efekti i të cilave ishte marramendës, djegia
e të gjithë qytetit ku gjetën vdekjen mijërave persona
dhe shumë prej tyre u plagosën. Rrezja vepruese e
bombave të tilla mund të djeg qytete e pyje deri në 40
kilometra, ndërsa mbetjet radioaktive vdekjeprurëse që
bien pas shpërthimit përhapen në zona qindra kilometra
larg vendit të shpërthimit23 duke shkaktuar tek popullsia
e këtyre zonave të infektuara sëmundje kanceroze.
Gjatë Luftës së Ftohtë armët e shkatërrimit në masë
disponoheshin nga shtetet e fuqishme dhe fatmirësisht
pati një ndërgjegjësim për të mos i përdorur. Pas viteve
‘90, edhe grupet terroriste përpiqen të zotërojnë armë
të shkatërrimit në masë dhe t’i përdorin, si armët
kimike (gazet helmues që përdoren nga grupe terroriste
në Japoni), armët biologjike (Bakteret patogjene të
përhapur, antraksi) të përdorura nga Al- Qaeda.

5. Ndikimi i teknologjisë në të ardhmen
Prirja e ndikimit të teknologjisë në të ardhmen do të
vazhdojë të mbetet mbizotëruese. Zhvillimi i mëtejshëm
do ndikoj në krijimin e ndërmarrjeve të reja që do të
merren me prodhimin e shpikjeve të reja teknologjike,
po ashtu nuk do te kemi ndërmarrje që prodhojnë
vetëm një prodhim të caktuar. Duke qenë se zhvillimi
teknologjik është një zhvillim global dhe i përhapur kudo,
shumë ndërmarrje do të përpiqen ti prodhojnë vet këto
pajisje të reja teknologjike. Firmat multi-nacionale do
të shndërrohem në multi-prodhuese. Faktori privat do
të jetë mbizotërues ndaj atij publik, aftësia e shteteve
për të kontrolluar këtë sektor do të vijë gjithnjë duke
u zvogëluar, pasi aftësia por dhe mundësia për të
kontrolluar një teknologji të caktuar është pothuajse e
pamundur. 24
21
Danaj, L. & Alushani, A. (2010). E drejta e luftes,
Vlore, Triptik, fq 100
22
Shala, Xh. (2009). Ballkani, gjeopolitika dhe siguria II,
Tirane, Onufri, fq 188
23
Stern, D. P. (2006). Le armi nucleari, http://www.
phy6. org [27. 04. 2012]
24
Council of academies of engineering and technological
sciences, (1988). Globalization of technology, USA. National
Academy of Sciences, fq 12-14

Për sa i përket teknologjisë ushtarake, e cila vazhdon
të ketë një rol shumë të rëndësishëm për secilin shtet,
po përfshihet në procesin e globalizimit. Veçoria e kësaj
lloj teknologjie është, se ajo është përdorur gjithnjë
nga shtetet për të matur fuqinë e tyre dhe shpesh herë
përdorimi i saj ka sjellë shkatërrime kolosale. Në të
ardhmen pritet që dhe kjo lloj teknologjie të prodhohet
nga korporatat shumëkombëshe të ndodhura kudo në
botë dhe kjo teknologji e re në këtë fushë do të jetë e
disponueshme për të gjitha shtetet. Po ta shikojmë në
këtë mënyrë mund të krijohet ideja e një mundësie shumë
të afërt për një luftë të re midis shteteve, veçanërisht në
qoftë se dhe vendet që nuk janë të afta ti prodhojnë ato
mund ti blejnë në tregun ndërkombëtar.
Realisht situata pritet te marri një rrjedhe tjetër, duke
qene se te gjitha shtetet do te kishin mundësinë te
përdornin teknologjinë me te fundit ushtarake, do
te thotë qe asnjeri prej tyre nuk do te kishte avantazh
krahasues kundrejt te tjerëve. Lufta do te ishte një loje
ku humbjet do te ishin me te mëdha se fitoret për te
gjithë shtetet qe do te marrin pjese dhe si pasoje do te
lind nevoja e bashkëpunimit. Shtetet do te bien dakord
ne mos përdorimin e armeve dhe teknologjive, te cilat
do te sillnin kosto dhe dëmtime te mëdha. Pra ajo
ç’mund te vëmë re është se praktika e nisur prej shteteve
për kufizimin e armatimeve, siç është ajo e armeve
bërthamore, do te intensifikohet akoma me shume. Kjo
gje do te bej te mundur krijimin e stabilitetit dhe paqes. 25
Inovacionet teknologjike kane ndikime ne zhvillimet
ekonomike, sociale e politike si dhe gjithnjë e me shume
ne përhapjen e globalizimit. Jeta e individit ka ndryshuar
qe ne konceptimin për shoqërinë por dhe ne procesin e
arsimimit dhe specializimit te tyre, ne çdo fushe studimi
teknologjia është prezente. Individi duhet te axhornohet
cdo dite me zhvillimet me te fundit teknologjike, pasi
shume shpejt ato bëhen pjese e jetës se tij te përditshme.
Jo vetem kaq por ai duhet te përshtatet me komunikimit
e ri ku term atë tille si e-mail, faqe web, siti zyrtar i një
kompanie, Google apo Microsoft janë terma qe janë bere
pjese te fjalorit te përditshëm. Tashme është krijuar një
komunikim teknologjik ndërkombëtar.
Për sa i përket biznesit dhe industrive multi-nacionale
ato do te njohin një zhvillim gjithnjë e me te madh dhe
do te jene qendra e ekonomisë botërore, madje do
jene një nga faktorët me ndikues ne bërjen e politikave
ndërkombëtare ekonomike. Ato qe do te njohin zhvillimin
dhe ndikimin me te madh do te jene ndërmarrjet qe do
te merren me prodhimin e teknologjive te reja. Shtetet
nga ana e tyre, duke pare rritjen e këtij ndikimi, do te
fillojnë te bashkëpunojnë edhe me shume ndërmjet
njeri tjetrit. Është e njohur ekzistenca e shume
organizmave ndërkombëtare qe veprojnë ne fushën
e sigurisë, shendetesise, tregtisë etj. Kështu do te
25
Council of academies of engineering and technological
sciences, (1988). Globalization of technology, USA. National
Academy of Sciences, fq 16-18
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kristalizohet dhe me shume komuniteti ndërkombëtar
dhe nevoja e ndërveprimit midis shteteve do te behet e
pashmangshme.
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Mësuesit përballë nxënësve të vështirë

Msc. Fako Fakaj

Abstract
People with poor mental training are likely to benefit
as much on non-enforcement of rules. In secondary
education now faced with more than problematic
students, who will be difficult to label students.
In vocational schools are more liberal than can be
justified. Teachers are staying in an indifferent position
in the implementation of rules and regulations, which
are normative element of their work provided by
the law of Undergraduate Education. Students not
confronted with difficult legal norms institutions, even
when carrying out serious disciplinary breach. Weak
natural flows affect teaching. Poor economic situation
nowadays keeps students frustrated. Students hard not
ever correct their behavior if they do not see a teacher
with evidence and facts that he loves and serves in
the best way possible. This is because they experience
all the time of being inferior complex. These students
when calling loving, warm words and friendly, they
may understand. Correcting and improving its behavior
and is easier to do in an environment where they feel
freer than it is censored in schools. If you can correct
student behavior prototype, facilitate educational work
with others. Care must be taken when communicating
to maintaining professional competence, because
it can quite easily hijacked because of familiarizing.
Keywords: students hard, correction of behavior,
problematic pupils, students prototype, educational
work, understanding.

Abstrakt
Njerëzit me formim të dobët mendor janë të prirur të
përfitojnë sa më shumë në moszbatimin e rregullave.
Në arsimin e mesëm tani ndeshemi me nxënës më tepër
se problematikë, të cilët do t’i etiketojmë nxënës të
vështirë. Në shkollat e mesme profesionale ka më tepër
liberalizëm se sa mund të justifikohet. Mësuesit janë
duke qëndruar në një pozicion më indiferent në zbatim të
normave dhe rregullave, të cilat janë element normativ i
punës së tyre që parashikon ligji i Arsimit Parauniversitar.
Nxënësit e vështirë nuk vihen përballë normave
ligjore nga institucionet, edhe kur kryejnë thyerje të
rënda disiplinore. Prurjet e dobëta natyrore dëmtojnë

mësimdhënien. Gjendja e dobët ekonomike në kohën e
sotme i mban nxënësit të frustruar. Nxënësit e vështirë nuk
korrigjohen asnjëherë në sjelljen e tyre, nëse nuk shohin
tek mësuesi me prova dhe fakte se ai i do dhe i shërben
në mënyrën më të mirë të mundshme. Kjo ndodh, sepse
ata përjetojnë gjatë gjithë kohës kompleksin e të qenit
inferior. Këtyre nxënësve, kur u bën thirrje dashamirëse,
me fjalë të ngrohta dhe miqësore, të mirëkuptojnë.
Korrigjimin e sjelljes dhe përmirësimin e saj e kanë më të
lehtë ta bëjnë në ambiente ku ndihen më të lirë, se sa në
të censuruara siç është shkolla. Nëse arrin të korrigjosh
sjelljen e nxënësve prototip, lehtësohet puna edukuese
me të tjerët. Duhet të bëhet kujdes gjatë komunikimit për
ruajtjen e kompetencës profesionale, sepse ajo mund të
rrëmbehet mjaft lehtë, për shkak të familiarizimit.
Fjalë kyce: nxënës të vështirë, korrigjim i sjelljes,
nxënës problematikë, nxënës prototip, punë edukuese,
mirëkuptim.

Hyrje

***

Shkolla në vendin tonë, pas ndërrimit të sistemit, u gjend
në një udhëkryq. Sistemi i vlerave të edukimit në diktaturë
qe ngritur mbi një politizim të skajshëm. Shkolla qe kthyer
në një instrument në duart e partisë për krijimin e njeriut
të ri, një lloj parafabrikati që do të vendosej në murin e
izolimit total të shoqërisë. Pas rënies së diktaturës, lipsej
me urgjencë të ndërtohej një sistem i ri vlerash mbi të
cilin do të ndërtohej puna në shkollë. Natyrisht, nuk qe
punë e lehtë. Mungonin tekstet, mungonte përvoja e
mësimdhënies, mungonte eksperienca e kualifikimit të
mësuesve për sfidën e re, atë të formimit të qytetarëve të
nesërm të Europës së Bashkuar. Puna e mësuesit, mjaft
e nderuar tradicionalisht, në ekonominë e tregut humbi
shkëlqimin e dikurshëm. Për mësuesi në shkollat tona të
larta shpesh e më shpesh shkuan dhe po shkojnë nxënësit
me përparim poshtë mesatares, gjë që e bën edhe
më të vështirë sfidën. Në këtë punim do të ndalemi te
mësuesi e figura e tij, brenda dhe jashtë orës së mësimit,
te përpjekja e tij për të përmirësuar sjelljen e nxënësve
të vështirë me të cilët po përballet shkolla sot, sidomos
arsimi i mesëm, nëpërmjet stimulimit në vlerësim.
Vitet e fundit arsimi parauniversitar është duke u ndeshur
me një tjetër vështirësi, e cila më parë ka ekzistuar si
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dukuri, por e kanë mbartur nxënësit problematikë. Në
arsimin e mesëm tani ndeshemi me nxënës më tepër se
problematikë, të cilët do t’i etiketojmë nxënës të vështirë.
“Mësuesit, me ndihmën e profesionistëve të trajnuar (siç
janë psikologët shkollorë), mund të vlerësojnë shkaqet
e sjelljes jo të mirë nëse fokusohen në tre komponentë
analitikë: sjellja, precipituesit dhe pasojat”. ( Karaj Th.
2004. 128-129. Menaxhimi i klasës). Po i emërtojmë të
tillë, sepse sjelljet e tyre i kalojnë kufijtë që parashikon
Ligji iArsimit Parauniversitar. Si dhe pse janë bërë kaq të
vështirë këta nxënës?Të gjitha këto kanë arsyet e veta.
Numri tyre vjen duke u rritur vit pas viti. Mësimdhënia
vjen duke u dobësuar, mundimi i mësuesve po shtohet,
nxënësit e mirë duke u pakësuar. ( këto dukuri po ndodhin
kryesisht në shkollat e mesme profesionale ku prurja
natyrore është më e dobët).
Zgjodha këtë temë, nisur nga shqetësimi dhe nevoja që
ka arsimi i mesëm këto vitet e fundit në përballjen me
nxënësit e vështirë. Cilët do të quajmë nxënës të vështirë?
Cilat janë disa nga sjelljet e papranueshme të tyre? Në
monizëm, kontingjente të kësaj natyre ishin objekt i
shkollave të edukimit. Ligji i Arsimit Parauniversitar nuk
i ka parashikuar qëndrimet ndaj këtij nëngrupi, i cili po
merr përmasa. Si duhen trajtuar ata? Këta nxënës nuk
janë fajtorë, ata duhen parë si viktimë, sepse të tillë janë
realisht në kushtet social-ekonomike dhe politike, me të
cilat po ndeshet shoqëria jonë. Parë në këtë këndvështrim,
ata duhen ndihmuar. Përgjegjësinë, më tepër se cilido
institucion tjetër në shoqëri për ta bërë më mire, e ka
shkolla. Si veprojnë mësuesit për të zbutur këtë dukuri
negative? Në përpjekje për të bërë më të mirën, ata
kërkojnë forma dhe metoda në këmbim të përvojave me
njeri-tjetrin, duke mos arritur dot ta eliminojnë dukurinë.
Në këtë seksion, unë dua t’i qasem idesë se si mund të
përmirësojmë sjelljen e tyre, nëpërmjet stimulimit në
vlerësim. Stimulimi në vlerësimin me notë, nuk duhet
kryer si një segment i shkëputur nga aspektet morale të
stimulimit; ai duhet bërë paralel me të. Këtij nëngrupi
i mungon respekti e dashuria në familje dhe shoqëri,
prandaj mësuesit me zgjuarsi duhet ta kompensojnë aq
sa kanë mundësi duke rrezatuar tek ata. Këta nxënës
kanë formim të dobët mendor, edhe pse nuk na pëlqejnë
fizikisht në pamjen e jashtme. Vlerësimi i mirë me notë
dhe me fjalë u krijon emocion pozitiv. Në studim është
marrë një kampion nxënësish nga klasa e 12-të, dega
Hoteleri-Turizëm të shkollës së mesme “Tregtare”, Vlorë.
Mësuesit në përpjekjet e tyre mundohen të bëjnë
më të mirën, duke afruar maksimumin në shërbim të
nxënësve. Ata nuk ndjehen mirë kur niveli i grupit të
nxënësve me edukatën dhe formimin e tyre, nuk i lejon
të shprehen në masë të plotë në aspektin metodik
dhe shkencor. Ndër mësuesit gjen nga ata, të cilëve
u duket fyese mësimdhënia në shkollat e mesme
profesionale, krahasuar me homologët në shkollat e
mesme të përgjithshme. Te mësuesit, të cilët ndjehen të
mundur përballë grupeve të tillë, kanë filluar të nxirren
përfundime të pakëndshme, të cilat nuk i bëjnë nder
asnjërës palë, për më keq politikave arsimore. Një ndër
to po përmendim se këta nxënës jo vetëm që të prishin si
mësues, por të prishin edhe si njeri. 		
Në përgjithësi njerëzit me formim të dobët mendor janë

më të frustruar në shoqëri, kompleksi i inferioritetit i
bën dhe i mban në këtë gjendje. Këtu përfshihet edhe
nëngrupi i nxënësve të vështirë. Në sistemin monist këta
nxënës mbaheshin nën kontrollin e edukatës së zbatimit
të rregullave strikte dhe ndëshkimit. Në kushtet e reja
të liberalizimit të shkollës, pjesa më e varfër e shoqërisë
në formimin mendor, nuk ishin në gjendje të suportonin
larine, duke e keqkuptuar dhe keqinterpretuar atë.
Fatkeqësisht, në atmosferën e viteve para dhe pas
97-ës u formësuan opinione mjaft negative për vlerat
dhe rëndësinë e arsimimit për jetën. Kujtoj një thënie
të fqinjës sime, se pa shkollë është burri i im, por po
fiton pesë herë më shumë se një mësues. Parë në këtë
këndvështrim, mësuesit nuk u ndien mirë duke u parë
me përbuzje për disa vite. Këtë sindromë kanë edhe këta
nxënës, të cilët vuajnë kur shohin raste të homologëve të
tyre, që ngasin makina luksoze nëpër qytet me shpejtësi
të palejueshme. 				
Në shkollat profesionale kërkohet të vendosen dhe të
zbatohen kritere, të cilat duhet të orientojnë prurjet me
stimul për të ardhmen ekonomike të nxënësve për jetën.
Mendimi shoqëror se nga shkolla e mesme e përgjithshme
bëhesh për gjithçka dhe vazhdon cilën degë që dëshiron,
është i dëmshëm dhe me kosto për shoqërinë, në
aspektin e harxhimit të kohës dhe energjisë për brezin
e ri. Në kushtet e mosrealizimit të planit të edukimit në
këto shkolla, nga ana e drejtuesve dhe stafeve mësimore
përdoren teknika lajkatimi për regjistrimin e kontigjenteve
të dobëta, me nëntekst se mjafton të vish në shkollë dhe
e ke të fituar atë. Këtu fillon formësimi i një opinioni
pa rregulla, të cilin kontingjentet e dobëta e kanë të
lehtë për ta keqpërdorur gjatë vazhdimit të shkollës. Në
kompleksin e faktorit negativ të pasigurisë së realizimit
të regjistrimeve dhe mungesës së unifikimit të kërkesave
mësuesit janë lehtësisht të lexueshëm në manovrën e
tyre përballë nxënësve. Nisur nga kjo nevojë, ata hapen
dhe familjarizohen me nxënësit deri aty sa këta të fundit
kanë informacion edhe për organikat e mësuesve. “
Shumë mësues nuk janë të suksesshëm në përdorimin
e disiplinës vlerësuese, sepse ose janë pasivë dhe ecin
pa plan, ose janë armiqësorë dhe agresivë”. ( Lee&Canter
1976. Fq 242. Psikologji Edukimi. Musai. B). Më brutalët
kur vihen përballë kërkesës së përjashtimit nga shkolla,
arrijnë të thonë se ju nuk e bëni dot një gjë të tillë sepse
mbeteni pa punë. Kuptohet se kjo situatë është e rëndë
për mësuesin deri në kufirin e humbjes së kompetencës.
Këtu jemi në kulmin e njërës prej vështirësive të punës
së mësuesit.

Analizë e faktorëve sipas vendit që zënë në këtë
dukuri 						
				
Faktori politik
Kalimin nga diktatura në demokraci shqiptarët, të nxitur
edhe nga politika e konceptuan dhe zbatuan si zgjidhje
zinxhirësh drejt një lirie të pakufizuar. Duke mos e
suportuar dot lirinë, për arsye se ajo u dha në një masë të
konsiderueshme, e keqpërdoren atë. Njerëzit me formim
të dobët mendor janë të prirur të përfitojnë sa më shumë
në moszbatimin e rregullave. Ky nëngrup nxënësish duke
qenë produkt i familjeve me formim të dobët politik,
reflekton mendimin dhe veprimin që mbart. Politika e
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fajësoi shkollën sikur ajo i kishte ndrydhur dhe dhunuar
fëmijët. Kjo akuzë i tërhoqi mësuesit nga kërkesa si
element normativ, duke i kaluar ata në një qëndrim më
pasiv ndaj rregullave, ndërkohe krijoi hapësirë fryma
liberale, të cilën e kanë të lehtë ta shfrytëzojnë nxënësit
me prirje negative. 				
Në përballjet për zbatimin e rregullave në shkollë midis
mësuesit dhe nxënësit në drejtorinë e shkollës, kjo e
fundit në më të shumtën e rasteve i ka dhenë të drejtë
nxënësit, edhe pse ky qëndrim ishte i gabuar, me vetëdije
të plotë. Këtë qëndrim mbajnë edhe drejtoritë arsimore
për nxënësit problematikë. Duke u ndier të përkëdhelur
nga institucionet, nxënës të tillë e rëndojnë sjelljen e
tyre të gabuar, nga problematikë bëhen të vështirë. Në
rastet e konflikteve të mëdha këta nxënës janë më të
guximshëm se mësuesit, duke kërkuar më parë se ata për
t’u ballafaquar në drejtori, sepse dalin të përkëdhelur,
fitues, ndërsa mësuesi kokulur.
			
Faktori social.
Prurja natyrore e këtij nëngrupi nxënësish përmban
probleme të rënda sociale, si: (Në studim është marrë
kampioni për 10 nxënës të vështirë nga klasa e dytë dhe
e tretë Dega Hoteleri – Turizëm ).
Arsimimi i dobët i prindërve të tyre 4 nxënës
Prindër të divorcuar 2 nxënës
Mungesë e njërit ose e të dy prindërve 2 nxënës
Prindër në emigracion 3 nxënës
Prindër në mosmarrëveshje 1 nxënës
Prindër të alkoolizuar 2 nxënës
Familje në hasmëri 1 nxënës
Prindër ose familjare të tyre në burg 2 nxënës
Prurja natyrore si veçori e komunitetit është kjo :
-qendër qyteti 0 nxënës
-lagje në mes të qytetit 2 nxënës
-periferi qyteti 5 nxënës
-fshat urban 2 nxënës
-fshat rural 1 nxënës
Faktori ekonomik sjell këtë prurje në këtë nëngrup të
marrë si kampion:
-në varfëri absolute1 nxënës
-në gjendje të dobët ekonomike 3 nxënës
-në nivel mesatar ekonomik 4 nxënës
-në gjendje të mirë ekonomike 2 nxënës		
Gjendja e dobët ekonomike i mban përherë të frustruar
dhe në agresivitet këta nxënës. Teoria e frustracionimpulsit u siguron njerëzve pak më tepër shpresë. “Nëse
secili nga ne do të kishte gjithçka që i nevojitej e cilëndo
që donte gjë që për fat të keq është e pamundur, atëherë
frustracioni nuk do të ekzistonte dhe, për pasojë nuk
do të ekzistonte as agresiviteti (Dollard, Doob, Miller,
Mowrer, Sears, 1939. fq 558. Psikologjia. hyrje konçize).
Sipas gjinisë kemi raportin 1me4 në favor të djemve.
Sipas besimit fetar kemi raportin 1 me 9 në favor të
besimit mysliman.
Sipas veçorive të temperamentit kemi: - Sanguin 4 nxënës
-flegmatik 3 nxënës
-kolerik 1nxenës.
-melankolik 2 nxënës
Disa ngasjelljet e nxënësve të vështirë janë:
a-Nuk marrin pjesë në orën e parë të mësimit, vijnë me

vonesë.
b- Qëndrojnë në korridor, e presin mësuesin tek dera,
duke mos zënë vendin në tavolinën e tyre.
c-Bëjnë zhurmë duke biseduar me zë të lartë, qeshin dhe
bërtasin.
d-Ngacmojnë të tjerët, duke përdorur edhe fjalor banal.
e-Kundërshtojnë mësuesit, nuk kryejnë asnjë detyrë te
dhënë nga ata.
f-Lëvizin pa leje nga njëra tavolinë në tjetrën.
g-Dëmtojnë mobiliet e klasës. h-Bërtasin në kor duke fyer
dhe tallur mësuesit korrektë. i-Kanë arritur të godasin
fizikisht mësuesit.
Disa nga këto sjellje i kryejnë edhe nxënësit problematikë;
diferenca qëndron në përmasën e veprimit antipedagogjik
dhe në pamundësinë e korrigjimit të tyre. Ata heshtin
në momentin e këshillimit dhe ballafaqimit, duke mos
përmirësuar asgjë nga sjellja e tyre. Prindërit e tyre janë
mundur nga këta fëmijë. Atyre u vjen turp të vijnë në
shkollë për t’u informuar rreth sjelljes, shpeshherë luten
për ndihmë. E vetmja lutje që bëjnë është: “Ma mbani
në shkollë, sepse nuk kam ku ta çoj”. Ka prindër të cilët
për 3-4 vite të fëmijës në shkollë nuk kanë marrë asnjë
informacion brenda ambienteve të saj.

Mësuesit përballë nxënësve të vështirë 		
		
Mësuesit, të cilët përballen me këtë nëngrup nxënësish,
shumë prej tyre për shkak të lodhjes dhe mërzitjes janë
bërë indiferentë. Për të qenë më të qetë dhe larg këtyre
nxënësve, ata kërkojnë të mos kryejnë mësimdhënie në
këto klasa. Një masë e konsiderueshme nga këta mësues
kalojnë duke u sjellë sikur nuk e panë veprimin e gabuar.
Ky nëngrup mësuesish nuk ndërhyn asnjëherë në rastet
kur nxënësit nuk i ka dhënë mësim ose nuk e njeh se cilës
klase i përket. Nga i tërë stafi pedagogjik, 7 mësues janë
dorëzuar përballë nxënësve të vështirë, mësues janë bërë
indiferentë me kompetencë pedagogjike të dobësuar,
ndërsa disa mësues e ruajnë autoritetin në kryerjen e
detyrës. Në përpjekjet e tyre për të realizuar misionin që
u ka ngarkuar shoqëria mësuesit mundohen ta bluajnë
këtë hall brenda mureve të institucionit të shkollës.
Në një farë mase ia kanë arritur qëllimit, por nuk kanë
mundur ta eliminojnë plotësisht dukurinë negative. Pas
çdo ore mësimi ata këmbejnë përvojë me njeri-tjetrin,
duke analizuar sjellje dhe nxënës të veçantë.
Trajtimi jo si fajtor i nxënësve të vështirë
Duhet të kihet mirë parasysh nga të gjithë ata, të cilët
merren me mësuesi. Ajo që duhet është se ata janë
njerëz në nevojë për edukim, sepse ky mungon. Këtë
boshllëk ua ka krijuar shoqëria dhe ajo e ka për detyrë
t’ua plotësojë. Për të realizuar këtë detyrë të vështirë
në edukim, mësuesit që do të punojnë në këtë drejtim,
duhen ulur në normën mësimore ose të kompensohen
në një mënyrë tjetër. Midis formave të ndryshme të cilat
ndikojnë në përmirësimin e sjelljes së këtyre nxënësve,
është edhe stimulimi në vlerësim. Ky është qëllimi i
punimit tonë në këtë seksion. Argumenti me të cilin do
të përballemi është ky: A ndikon stimulimi në vlerësim
në përmirësimin e sjelljes së nxënësve të vështirë? Për
t’i dhënë përgjigje kësaj pyetjeje kërkimi kemi realizuar
vëzhgime, prova, matje dhe studim të rasteve. Për
kampion janë marrë 10 nxënësit e mësipërm. Me këta
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nxënës u krye një eksperiment në dy forma: në vlerësimin
me gojë dhe në vlerësimin me shkrim.
Pyetjet që u bënë nxënësve ishin të nivelit të ulët
taksonomik ( 4 nxënësve i u kërkua të flasin dhe shkruajnë
për ato informacione, të cilat ata i njohin) Në përgjigjet
me gojë u vërejt se nxënësit kishin drojtje për të folur
( 3 nxënës edhe pse kishin njohuri rreth pyetjes, nuk u
shprehën deri në fund, sepse u vinte zor nga shokët e
tjerë të klasës, të cilët filluan t’i ironizonin qysh në fillim
të përgjigjes. Në provën e parë të vlerësimit gojor, pas një
motivacioni pozitiv përpara grupit, në mënyrë uniforme,
të gjithë nxënësve u dha nga një notë më tepër për stimul.
Të gjithë e mirëpritën vlerësimin edhe pse 6 prej tyre nuk
e morën seriozisht duke u shprehur: “Mos na pyet herë
tjetër, ne nuk jemi për të mësuar”. Edhe në vlerësimin e
testit me shkrim iu akordua nga një note më tepër. Në
test u vendosën dy kritere të lehtë për t’u zbatuar, por të
vështirë për atë nëngrup, deri në fund rregullit të sjelljes
në test 3 nxënës. Nxënësi F. D rezultoi se kishte shkrimin
më të bukur në klasë. Vlerësimi i testit u bë me notë dhe
me motivacion vlerësues pozitiv në fletën e testit, për të
rritur besimin dhe angazhimin për më vonë. “ Mësuesve
u duhet t’i bëjnë dy pyetje vetes lidhur me motivimin
përpara fillimit të një veprimtarie.
1. Çfarë mund të bëj që të garantoj një sjellje pozitive në
veprimtaritë e ardhshme ?
2. Si mund të plotësoj më mirë nevojat e nxënësve përmes
kësaj veprimtarie? (Wlodkovski 1981. Psikologji Edukimi.
Musai. B. 1999. fq. 217. ) Rezultatet e eksperimentit ishin
këto: Dy nxënës, të cilët ishin edhe më mendjelehtë, nuk
arritën aspak përmirësim, tre arritën pak përmirësim, tre
pak më mirë dhe një disi mirë. Përfundimi ishte premtues
sepse 70% e tyre lëvizën në sensin pozitiv. Treguesit:
a-pozitiv në gjendjen emocionale, u çelën në fytyrë;
b-Kryenin veprime më të buta në sjellje; c-Rralluan, ulën
zërin dhe të qeshurat në komunikim;
d-Kufizuan të folurit pa leje, kur e kryenin në mënyrë të
pavullnetshme kërkonin të falur, duke parë nga mësuesi
për miratimin e tij;
e- Rralluan ngacmimet me shokët dhe shoqet si dhe
daljet nga klasa; f-Rralluan braktisjen e orëve të mësimit;
g-Bënin sikur shkruanin në fletore, kërkonin stilolaps;
h-Hoqën kërcënimin ndaj mësuesit, zbutën debatin, prisnin
për të folur, u bënëmë të vëmendshëmdhe më të dashur.
Përfundimi i provës së parë është rrallimi i sjelljeve të
këqija, një klimë më e ngrohtë në atmosferën e klasës.
Prova e dytë u krye pas dy muajsh në të njëjtën
formë. Stimuli ishte dy nota më tepër shoqëruar me
motivacionin për notën dhe vlerësim me shprehje
sintetizuese. Përfundimet e provës së dytë në të gjithë
treguesit e mësipërm ishte kufizimi i sjelljeve të këqia.
Kur kolegët e mi ankoheshin për sjelljet e këqija brenda
orës së mësimit, mua më vinte keq, se pse vazhdonte ky
fenomen, kur në orën time gati ishte ndërprerë. Kolegia
A. D. arriti deri aty sa m’u shpreh: “Çfarë i bën ti atyre
që të sillen mirë dhe të duan? Shpesh kolegët të cilët
vuajnë gjatë mësimdhënies, kanë kërkuar ide lidhur me
komunikimin dhe sjelljen me nëngrupin e nxënësve të
vështirë. Thelbi i këshillave është orientuar në krijimin
e bindjes se mësuesi më do të mirën. Këtë bindje
nxënësi nuk e formon kurrë vetëm me fjalë. Ai do prova

konkrete, një ndër të cilat është heqja e emocionit që
krijon presioni i vlerësimit negativ dhe, akoma më keq,
kërcënimi se ti je i mbetur ose po vazhdove kështu, nuk
kalon në lëndën time. Nxënësi K. H. bëhej tepër agresiv
kur e këshilloje para klasës, se po vazhdove kështu nuk të
kaloj, ndërkohë që sillej më mirë kur i kërkoje zbatimin e
rregullit me ngjyrim ledhatues. ( ka mësues që përdorin
kërcënime të rënda, deri aty sa deklarojnë para grupit se
“Nuk të kaloj, sikur të puqen dielli me tokën “.
Në aspektin ligjor të detyrës mësuesit janë të përpiktë në
kërkesat e tyre dhe asnjëherë nuk janë dhe nuk duhen
bërë fajtorë. Përballë tyre janë nxënësit, të cilët edhe
këta nuk duhen parë si fajtorë, por si viktimë e kushteve
social-ekonomike. Nxënësit nuk e kanë formimin dhe
edukatën e duhur për ta zgjidhur këtë konflikt, sepse
janë vetë ata që e krijojnë një situatë të tille. Zgjidhja
mbetet te mësuesit sepse ata kanë gjithë kapacitetin e
nevojshëm për të bërë atë që duhet.
Si përfundim, mund të themi se njerëzit me formim të
dobët mendor janë të prirur të përfitojnë sa më shumë
në moszbatimin e rregullave. Në shkollat e mesme
profesionale ka më tepër liberalizëm se sa mund të
justifikohet. Mësuesit janë duke qëndruar në një pozicion
më indiferent në zbatim të normave dhe rregullave, të
cilat janë element normativ i punës së tyre që parashikon
Ligji i Arsimit Parauniversitar. Nxënësit e vështirë nuk
vihen përballë normave ligjore nga institucionet, edhe
kur kryejnë thyerje të rënda disiplinore. Prurjet e dobëta
natyrore dëmtojnë mësimdhënien. Gjendja e dobët
ekonomike në kohën e sotme i mban nxënësit të frustruar.
Nxënësit e vështirë nuk korrigjohen asnjëherë në sjelljen
e tyre, nëse nuk shohin tek mësuesi me prova dhe fakte se
ai i do dhe i shërben në mënyrën më të mirë të mundshme.
Kjo ndodh, sepse ata përjetojnë gjatë gjithë kohës
kompleksin e të qenit inferior. Këtyre nxënësve, kur u bën
thirrje dashamirëse, me fjalë të ngrohta dhe miqësore,
të mirëkuptojnë. Korrigjimin e sjelljes dhe përmirësimin
e saj e kanë më të lehtë ta bëjnë në ambiente ku ndihen
më të lirë, se sa në të censuruara siç është shkolla.
Nëse arrin të korrigjosh sjelljen e nxënësve prototip,
lehtësohet puna edukuese me të tjerët. Duhet të bëhet
kujdes gjatë komunikimit për ruajtjen e kompetencës
profesionale, sepse ajo mund të rrëmbehet mjaft lehtë,
për shkak të familiarizimit. Mësuesit që punojnë me këta
nxënës duhet të vlerësohen për shkallën e mundimit
në punë, nëpërmjet uljes së ngarkesës mësimore ose
me pagesë suplementare. Stimulimi në vlerësim i duhet
bërë nxënësit sa për fillim, më pas ai duhet të vijë duke u
zvogëluar pa e kuptuar atë.
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Trafikimi i personave është skllavëria e kohëve moderne.
Lidhja mes dhunës dhe trafikimit

Msc. Stela Tanellari Caushi
Msc. Mariana Meshi Muslia

Abstract
According to 2014 Trafficking in Person Report of the US
State Department, Albania is a source and destination
country for men, women, and children subjected to sex
trafficking and forced labor. Albanian women and children
are primarily subjected to sex trafficking ëithin Albania, in
neighboring countries (Kosovo, Macedonia, Montenegro,
and Greece), and in other European countries. Albanian
and some foreign victims are subjected to forced labor
in Albania, particularly in the tourism industry. An
increasing number of Albanian children, often of Romani
or Balkan Egyptian ethnicity, are subjected to forced
begging and other forms of compelled labor in Albania
and neighboring countries (Greece, Kosovo, Macedonia,
and Montenegro). Some Albanian girls are subjected
to sex trafficking or forced labor following arranged
marriages.
The majority of trafficking victims have suffered different
forms of violence, exploitation, abuse or neglect, and
a large proportion come from economically or socially
marginalized communities. Trafficking of human beings
indicates serious violations of human rights and cruel
practices, and denies the fundamental right of girls,
women and men to protection, survival, health and
development.
Trafficking experts widely concur that the sustainability
of the reintegration process, and in particular the
prevention of re-trafficking, is dependent upon adequate
reintegration mechanisms for former victims. Without
these reintegration mechanisms, the root causes of
trafficking are not dealt with and victims (and their
families) risk further exclusion and even re-trafficking.
There are at least three points of vulnerability created
by domestic violence that may be exploited and result in
human trafficking:
1) Domestic violence may act as a push factor that
ultimately results in trafficking. The urgency of escape
may enhance risk;
2) Domestic violence may erode an individual’s selfesteem and self-confidence, thereby increasing
vulnerability to traffickers;
3) Domestic violence may force children’s absence from
school at an early age, or lead to trouble in school or
to the child’s engaging in other risky, dangerous or self-

defeating behavior, lowering job prospects at home, and
increasing their vulnerability to trafficking.
Fjalët kyçe: trafikim, dhunë, viktima të trafikimit
***
Hyrje

Sipas Konventës së OKB-së kundër Krimit të Organizuar
Transnacional/ “Protokolli Shtesë mbi parandalimin,
shtypjen, dhe ndëshkimin e trafikimit të personave, në
mënyrë të veçantë të grave dhe fëmijëve”, Ligji nr. 8920,
datë 11. 7. 2002, Fletore Zyrtare nr. 41, korrik 2002;
Trafikim i personave do të thotë “Rekrutimi, transportimi,
transferimi, fshehja ose pritja e personave nëpërmjet
metodave të kërcënimit ose përdorimit të forcës apo
formave të tjera të shtrëngimit, rrëmbimit, mashtrimit,
shpërdorimit të detyrës ose përfitimit nga gjendja
shoqërore, fizike apo psikike ose dhënies apo marrjes së
pagesave ose përfitimeve për të marrë pëlqimin e personit
që kontrollon një person tjetër, me qëllim shfrytëzimin.
Shfrytëzimi përfshin shfrytëzimin e prostitucionit të të
tjerëve ose forma të tjera të shfrytëzimit seksual, punën
ose shërbimet e detyruara, skllavërinë ose praktika
të ngjashme me skllavërinë, vënien në përdorim ose
transplantimin e organeve”
Çdokush mund të bëhet viktimë trafikimi – gra, burra dhe
fëmijë; njerëz të të gjitha moshave dhe statuseve sociale.
Njerëzit që bien viktimë e trafikimit të qenieve njerëzore,
për shembull, detyrohen të ofrojnë shërbime seksuale,
punë me pak ose aspak pagesë, ose i nënshtrohen heqjes
së organeve. Shfrytëzimi shpesh shoqërohet nga dhunë
fizike dhe emocionale dhe me kërcënime të viktimave
dhe të të afërmve të tyre.
Pasojat e trafikimit janë të ndryshme e të shumta, ato
janë pasoja në radhë të parë mbi viktimën por edhe
mbi shoqërinë në vendet/shtetet ku ndodh në mënyra
të ndryshme.
Për viktimat, pasoja e parë kryesore është shkelja e rëndë
e të drejtave të njeriut. Viktimat janë të ekspozuara
çdo ditë ndaj shtrëngimit, abuzimit dhe dhunës. Ato
trajtohen shpesh si kriminelë nga autoritetet ne vendet e
tranzitit dhe të destinacionit për shkak të statusit të tyre
te parregullt në këto vende, dhe për shkak të statusit të
tyre si punëtore në të zezë apo si punëtore të seksit. Në
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etapa të ndryshme të procesit të trafikimit, viktimat janë
të ekspozuar ndaj rreziqeve të shumta e të ndryshme,
ata përjetojnë dhunë fizike, shfrytëzim seksual, abuzime
psikologjike, kushte të këqija jetese, sëmundje të shumta
të cilat dëmtojnë dhe lenë pasoja mbi shëndetin e tyre
fizik, mendor dhe riprodhues.
Për të kuptuar pasojat që ka trafikimi mbi shëndetin
mendor të viktimave është e rëndësishme të kuptohen
edhe taktikat e kontrollit që përdorin trafikantët, të cilat
janë të ngjashme me ato të torturuesve, të personave që
ushtrojnë dhunë në familje ose që keqtrajtojnë fëmijë:
Qëllimi i këtyre formave të dhunës, të detyrimit dhe të
manipulimit psikologjik, është vënia e personit në varësi
dhe robëri, duke i shkatërruar besimin që ka te vetja dhe
te lidhjet me të tjerët.
Taktikat e përdorura nga trafikantët për t’i mbajtur
viktimat në kontroll të përhershëm janë:
Frikësimi dhe terrorizimi: trafikantët i mbajnë viktimat
në frikë të vazhdueshme për jetën e vet dhe të të afërmve
te tyre.
Krijimi i kushteve të jetesës të paparashikueshme dhe
të pakontrollueshme: trafikantët u ndryshojnë viktimave
pa paralajmërim vendin e banimit ambientin, njerëzit
me të cilët kanë filluar të mbështeten e të besojnë, vetë
identitetin, në këtë mënyrë u nxjerrin jashtë përdorimit
strategjitë e kontrollit mbi situatën dhe i bëjnë të
adaptojnë strategji të mbijetesës.
Eliminimi i të gjitha mundësive për të marrë vendime:
trafikantët nuk i lenë viktimat të marrin vendime, me
qëllimin për të krijuar një ndjenjë që mirëqenia ose edhe
vetë mbijetesa e personit varet nga dëshira e trafikantit
dhe është gjithnjë në dorë të tij.
Gënjeshtra dhe mashtrimi: për të dëmtuar imazhin që
kanë te vetja dhe të kuptuarit e botës përreth.

KKSAT) tregon një situatë të tillë familjare të viktimave të
trafikimit para se ato të trafikoheshin. Për 79 rastet e reja
të KKSAT për të cilat ka patur informacion mbi dhunën
e pësuar para trafikimit, rezulton se kanë pësuar dhunë
fizike dhe/ose emocionale psikologjike para trafikimit 64
raste ose 81. 01% të rasteve.
Po ashtu rreth 80 % e rasteve të asistuar në programin
e organizatës Të Ndryshëm & Të Barabartë tregojnë për
një lidhje të dukshme midis dhunës/ abuzimit në familje
dhe trafikimit. Kjo dhunë është ushtruar kryesisht nga
pjesëtarët meshkuj të familjes (babai, vëllai, bashkëshorti,
i fejuari). Disa nga vajzat janë braktisur që në lindje dhe
nuk kanë jetuar kurrë me prindërit biologjik. Ka disa raste
nga to që janë bërë pjesë e familjes së gjyshërve dhe kanë
jetuar aty deri në arratisje si pasojë e marrëdhënieve jo
të mira mes anëtarëve, ngacmimeve seksuale, inçesteve
dhe dhunës së ushtruar nga gjyshërit apo vëllezërit.
Të tjera raste vijnë nga familje të rikompozuara të cilat
nisin me braktisje nga njëri prind dhe jetesa me njerkun/
njerkën në një marrëdhënie të trazuar ku është prezent
dhuna dhe abuzimi.
Nga vëzhgimi i historive të rasteve, dhuna në familje
mund të ndikojë në mënyrë të drejtpërdrejtë, ose në
mënyrë të tërthortë në vulnerabilitetin ndaj trafikimit.
Në mënyrë të drejtpërdrejtë, ka ndikuar atëherë kur
rasti ka rënë pre e shfrytëzimit si rrjedhojë e dhunës në
familje apo si mënyrë për t’i shpëtuar dhunës në familje.
Në mënyrë të tërthortë, ka ndikuar në largimin e rastit
nga shtëpia dhe në gjendjen në situatë rruge për një kohë
të gjatë, duke rritur ndjeshëm vulnerabilitetin e rastit për
t’u shfrytëzuar.
Dhuna e shfaqur merr trajta të ndryshme duke filluar
nga ajo më e dukshmja që është dhuna fizike në formën
e rrahjes, tek dhuna emocionale dhe psikologjike (në
formën e kërcënimeve, sharjeve, fyerjeve, talljeve dhe
negativitetit të shprehur), apo elementë të privimit nga
nevojat bazike siç është ushqimi dhe veshmbathja dhe
nevojat psikologjike siç është përkujdesja.
Si përfundim, dhuna dhe abuzimi në familje e karakterit
fizik, psikologjik, emocional ekonomik rezulton të jetë
tipari më i theksuar i situatës së viktimave të trafikimit
para trafikimit.

Nga studimet dhe nga eksperienca e ofruesve të
shërbimeve dhunat duket të jetë shkak dhe pasojë e
trafikimit si dhe anasjelltas. Dhuna është prezent tek
viktimat e trafikimit në përqindjen më të madhe të
rasteve para trafikimit, gjatë trafikimit dhe pas trafikimit.

Dhuna para trafikimit
Viktimat e trafikimit vijnë nga kontekste të ndryshme
familjare. Konteksti familjar duket të jetë një nga ndikuesit
e drejtpërdrejtë në vulnerablitetin ndaj trafikimit.
Dhuna dhe abuzimi në familje e karakterit fizik, psikologjik,
emocional e ekonomik është faktori më i hasur i situatës
së viktimave të trafikimit para eksperiencës së trafikimit.
Analiza e të dhënave në raportin e Koalicionit Kombëtar
të Strehëzave Anti-trafik në 2010 (i vetmi i botuar si
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shëndetësore e vazhdojnë deri tek ato psikologjike e
sociale. Të gjitha këto lidhen me përvojat e shfrytëzimit
dhe sjelljet e shfrytëzuesit. Mbi viktimat e trafikimit,
përdoren tortura nga më çnjerëzoret si kërcënime
me jetë, përdhunime, plagosje, dhunë fizike, dhunë
psikologjike, detyrim për bindje e deri tek privimi nga
nevojat bazë, siç është të ushqyerit dhe këto janë të
gjitha taktikat e përdorura nga trafikantët dhe tutorët.
Duke u kontrolluar tërësisht nga dikush tjetër, i vendos
ato në një pozicion pranues të gjithçkaje. Në këto kushte
vajzat viktima trafikimi kanë pak hapësira, për të mos
thënë aspak hapësira për të zgjedhur. Në këtë pikë ato
mësojnë të pranojnë gjithçka që vendoset për to.
Duke punuar me viktimat e trafikimit është konstatuar
që viktimat e trafikimit janë të kontrolluara nga trafikanti
për vite me radhë, heqin dorë nga kontrolli i jetës së
tyre dhe vetes. Niveli i ulët i kontrollit që zotërojnë
shpie në vetëvlerësim të ulët, tërheqje dhe shmangie
nga vendimmarrja, pasivitet dhe deri në paaftësi për
të ndryshuar situatën në të cilën ndodhen. Të ndodhur
përballë kësaj tabloje të afërmit dhe të tjerët kritikojnë
vajzat për mos angazhim për ndryshim duke mos kuptuar
që e gjithë sjellja e tyre është pasojë e traumës së
shfrytëzimit.

Rasti. E – demostron dhunën para trafikimit
Ema sapo i ka mbushur të 20-tat. Është një vajze e
heshtur dhe shumë simpatike. Kur e pyet për familjen,
fëmijërinë, shprehet shkurt: “E çfarë të them, vetëm
sherre mbaj mend. Mamaja që gjithnjë ankohej se
s’kishte se me çfarë të blinte ushqime, babai që pinte
e rrihte nënën dhe mua, dhe përveç kësaj mua me
thoshte se duhej te gjeja një burrë dhe te martohesha.
Nën një presion të tillë, u “dashurova” në moshë fare
të vogël, me të parin djalë qe me propozoi. I kërkova që
të vinte e të më kërkonte në familje, por ai nuk pranoi
duke thënë: “E ç’rëndësi ka, mjafton që ne duhemi dhe
jemi mirë me njëri-tjetrin”. Pas një kohe të shkurtër
më kërkoi që të jetonim bashkë. Nuk pranova, por
më detyroi duke më rrahur keqas. Me shenja, plage
në fytyrë dhe trup nuk mund të kthehesha në shtëpi,
kisha frikë, nuk dija çfarë t’u thosha se çfarë më kishte
ndodhur. Atë natë fjetëm tek shtëpia e një shoku të tij.
I erdhën në mbrëmje shokët, të cilët ishin dhe klientët
e parë për mua. Që të nesërmen në mbrëmje dhe për
çdo ditë, krahas shokëve dhe të njohurve të tij, isha e
detyruar të punoja në lokale, hotele e motele në qytete
të ndryshme. Ndonjëherë guxoja dhe e pyesja “ ç’isha
unë për të?”. “Gruaja” më përgjigjej. “ Po, deri kur?” –
e pyeta njëherë me zë. Grushta, shpulla, shkelma… më
kthehu si përgjigje. Ndaj këtë pyetje, më pas, ia bëja
gjithnjë vetes pa zë. Derisa një ditë, nuk durova më,
kërkova ndihmë në polici.

Rasti. M – format e dhunës dhe kontrollit nga
trafikanti

Dhuna në familje, si pjesë e vulnerabilitetit që çon në
trafikimin njerëzor:
1)
Dhuna në familje mund të veprojë si një faktor
shtytës që si përfundim rezulton në trafikim. Urgjenca
për tu arratisur nga kjo situatë mund të rrisë rrezikun për
te rënë prehë e trafikimit;
2)
Dhuna në familje mund të dëmtojnë vetëvlerësimin dhe vetë-besimin e një individi, duke rritur
vulnerabilitetin ndaj trafikantëve;
3)
Dhuna në familje mund të detyrojë fëmijët të
largohen nga shkolla në një moshë të vogël, ose të çojë
në krijimin e problemeve në shkollë ose që fëmija të
përfshihet në situata apo sjellje të tjera të rrezikshme,
duke ulur mundësitë për punë në shtëpi, duke rritur
vulnerabilitetin ndaj trafikimit; (Warnath 2007)
Por,
Një palë e tretë, ndonjëherë një tjetër anëtar i familjes,
mund të shfrytëzojnë vulnerabilitetin e krijuar nga dhuna
në familje për ta transformuar atë në trafikim;
a
p
o
Dhuna në familje së bashku me faktorë të tjerë të tillë si
kriza ekonomike, shtyn një individ të kryejë veprime që
çojnë në rënien preh të trafikimit.

Dhuna gjatë trafikimit
Trafikimi, sidomos ai me qëllim shfrytëzimin seksual,
por jo vetëm, ka pasoja të rënda të cilat fillojnë nga ato

M. përpiqej të bënte rezistencë ndaj shfrytëzuesve për
të refuzuar klientët. Për këtë ajo keqtrajtohej, rrihej e
goditej me mjete të forta duke i injektuar gjithashtu
dhe drogë. Si pasojë e kësaj S. vuajti nga çrregullime të
stresit post traumatik dhe iu desh kohë të përmirësohej
dhe të stabilizohej nga gjendja shëndetësore.

Dhuna pas trafikimit
Disa faktor të lidhur më dhunën pas eksperiencës së
trafikimit janë:
- Stigma me të cilën përballen VeT në familje dhe në
shoqëri
- Fajësimi i tyre për çfarë u ka ndodhur nga anëtarët e
familjes dhe komuniteti
- Kercinimi
Viktimat e trafikimit të cilat kthehen direkt në familje
pas situatës së trafikimit kanë hasur vështirësi dhe kanë
patur marrëdhënie të këqija me anëtarët e tjerë të
familjes (prindërit, vëllezërit), të cilët i fajësojë për çfarë
atyre u kanë ndodhur duke mos kuptuar ose duke mos
dashur të kuptojnë që ato kanë qenë viktima. Mbi to
është ushtruar dhunë fizike por jo vetëm sidomos nga
babai e vëllezërit, nga meshkujt e shtëpisë të cilët ndihen
të turpëruar. Duke jetuar në një vend të vogël, familjet
njihen mirë me njëri tjetrin dhe për të mos u paragjykuar
apo “për ti mbyllur gojën botës” familjet i fajësojnë dhe
në shumë raste nuk i pranojnë fëmijët e tyre.
Në komunitetin ku ato jetojnë shpesh përballen me
stigmën dhe paragjykimet e komshinjve, shoqeve, por
dhe të institucioneve ku ato paraqiten për të marrë një
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shërbim të caktuar.

Rasti. B - demonstron dhunë pas eksperiencës së
trafikimit nga bashkëshorti

Rasti. Z - dhuna nga familja biologjike pas eksperiencës
së trafikimit

Pasi dola nga situata e trafikimit, organizata ku unë
bëja pjesë më ndihmoi që të rimëkëmbesha dhe të
ndërtoja një jetë nga e para. Pas disa kohësh njihem
me një djalë i cili më vonë u bë bashkëshorti im dhe
babai i fëmijëve të mi. Në fillim ishim shumë të lumtur,
por më vonë ai filloi të më përmendte shpesh atë që
unë kisha kaluar. Situata sa vinte e bëhej më keq e më e
padurueshme. Ai filloi të më rrihte, shante e ofendonte
dhe kjo gjë u bë pothuajse e përditshme....

Rasti Z. vjen nga një zonë rurale dhe nga një familje
me shumë probleme ekonomike dhe sociale. Familja e
saj përbëhet nga 7 anëtarë. Z është fëmija e dyte në
familje. Z është rrëmbyer në moshë shumë të vogël
14 vjeçe. Për një kohë ajo është mbajtur e fshehur
nga rrëmbyesit të cilët e shfrytëzonin për shërbime
seksuale, por që kishin bërë plane edhe dërgimin e saj
në Itali, por për fatin e saj policia është lajmëruar në
kohë dhe është bërë e mundur të kapej rrëmbyesi dhe
Z të kthehet në familje.

Përfundime
Trafikimi dhe dhuna janë dy fenomene shumë të
lidhura me njëra-tjetrën, janë shkak dhe pasojë e njëra
–tjetrës.

Pas kësaj ngjarje, situata në familje u keqësua dhe
prindërit e Z gjetën një burrë për Z për të mbyllur
fjalët në fshat. Z martohet 15 vjeçe me një burrë të
cilin nuk e donte dhe sipas saj ai ishte me probleme
mendore….. Largohet nga ai dhe kthehet në familje.
Situata përkeqësohet……Z. trajtohet shume keq në
familje, emocionalisht, psikologjikisht dhe fizikisht…..
Pas ca ditësh ajo largohet nga shtëpia dhe këtu fillon
historia…..

Nga studimet dhe raportet evidentohet se pak
projekte janë fokusuar për të adresuar këto dy plagë të
shoqërisë si të ndërlidhura me njëra-tjetrën. Gjithashtu
edhe vlerësimet apo studimet të fokusuara në analizën
e ndërlidhjes mes këtyre dy fenomeneve, se sa ndikojnë
tek njëra-tjetra janë të pakta si në nivel kombëtar ashtu
edhe në nivel ndërkombëtar. Megjithatë nga ri-shikimi
i literaturës duket që ka më shume fokus dhe të dhënat
për sa i përket dhunës gjatë procesit të trafikimit,
por mungojnë studimet dhe të dhënat për dhunën që
pësojnë viktimat pas daljes nga trafikimi si pasojë e
stigmës dhe diskriminimit që hasin në familje apo në
ambiente të tjera. Nga eksperienca e strehëzave që
ofrojnë shërbime për viktimat e trafikimit pas daljes
nga situata e trafikimit vuajne shume sidomos dhunën
psikologjike si nga familjarët, komuniteti dhe shoqëria.
Rekomandohet më shumë fokus në analizimin e kësaj
situate të viktimave të trafikimit, si dhe më shumë
shërbime komunitare të fokusuara në mbështetjen dhe
lehtësimin e marrëdhënieve të viktimave të trafikimit
me familjarët dhe komunitetin ku ato punojnë dhe
jetojnë.

Përveç dhunës nga familja biologjike, në shumë raste
viktimat e trafikimit raportojnë dhunë nga bashkëshortët
në familjen e re të krijuar pas eksperiencës së trafikimit.
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Mjetet kryesore të shndërrimit të togfjalëshit të lirë
në njësi frazeologjike.
(Krahasimi, hiperbola, metafora)

Dr. Përparim Fakaj, Msc. Suela Fakaj, Msc. Julian Fakaj

Abstract
The wording includes all short term, strong and beautiful,
with a figurative sense, that are formed with time in the
mouth of people who were followed from generation to
generation and are polished with care, craftsmanship
and taste.
Albanian is an Indo-European languages very rich
phraseology. Creating and using them shows its
unlimited opportunities to meet with its own means of
communication functions and enables the company to
the demand of the growing development of the semantic
lexical unit.
Ways of implementing the movement of meaning to
the phrase converting a free phrase phraseological are:
comparison, metaforizimi, the litotizimi hyperbole. But,
by weight, by volume and the quality of implementation,
the first place occupies the metaphor, then on the
comparison, the litota hyperbole. Hyperbole is often
seen as a kind of comparison., And we share a special
tool and it forms the subgroup that appears with its own
distinctive features from other groups.
Keywords: phraseology, Short term, workmanship, taste,
metaphors, comparisons, hyperbole, litota,

Abstrakt
Frazeologjia përfshin të gjitha ato shprehje të shkurtra, të
fuqishme e të bukura, me kuptim të figurshëm, që janë
formuar me kohë në gojën e popullit, që janë përcjellë
brez pas brezi dhe janë lëmuar me kujdes, me mjeshtëri
dhe me shije.
Gjuha shqipe është një nga gjuhët indoevropiane shumë
të pasura me frazeologji. Krijimi dhe përdorimi i tyre
tregon mundësitë e pakufizuara të saj për të plotësuar
me mjetet e veta të gjitha funksionet komunikative dhe
mundëson përballimin e kërkesave të shoqërisë e të
zhvillimit në rritje për njësi leksikore e semantike.
Rrugët e realizimit të lëvizjes kuptimore për shndërrimin
e një togfjalëshi të lirë në togfjalësh frazeologjik janë:
krahasimi, metaforizimi, hiperbolizimi e litotizimi. Por, për
nga pesha, për nga vëllimi dhe për nga cilësia e realizimit,
vendin e parë e zë metafora, pastaj me radhë krahasimi,

hiperbola e litota. Hiperbola shpesh është parë si një lloj
krahasimi., kurse ne e kemi ndarë si një mjet të veçantë
dhe nëngrupi që ajo formon shfaqet me tiparet e veta
dalluese nga grupet e tjera.
Fjalë kyçe: frazeologji, shprehje të shkurtra, mjeshtëri,
shije, metafora, krahasimi, hiperbola, litota,
***

Hyrje
Frazeologjia është një fushë e gjerë studimi që ka zënë
një vend të rëndësishëm në studimet tona gjuhësore. Në
gjendjen e sotme ne mund të flasim për studime të arrira
në këtë fushë, që rrokin të gjitha rrafshet dhe, madje, që
kanë çuar në lindjen e Frazeologjisë së gjuhës shqipe si
shkencë e mëvetësishme. Megjithatë, si kudo, edhe këtu,
ka anë që nuk kanë gjetur trajtim të shterueshëm apo që
kërkojnë shtjellime më të gjera e më ilustruese. Kjo ka
qenë shtysa që ne në këtë punim, aq sa na lejon hapësira
e tij të bëjmë objekt të tij disa mjete të shndërrimit
figurativ të një togfjalëshi të lirë në njësi frazeologjike
(krahasimi, hiperbola, metafora).
Frazeologjia gjuhësore përbën një thesar të madh e
shumë të çmueshëm të trashëgimisë e të krijimtarisë
gojore të popullit. Si një fushë e gjerë studimi dhe në
gjuhësinë shqiptare janë shënuar arritje të vlerësueshme
në drejtime kryesore:
a. Në studimin e drejtpërdrejtë, duke e parë atë në të gjitha
anët: në atë kuptimor, funksionor e strukturor; janë bërë
me dhjetëra studime e punime të mirëfillta monografike.
Sot, studimet për frazeologjinë gjuhësore të shqipes
kanë krijuar një pamje shkencore të përgjithshme, e cila
bëhet treguese për atë që nënvizon prof. Jani Thomai se
“mund të thuhet që ajo (nënkupto frazeologjinë) është
formuar si disipline gjuhësore, me objektin, me lëndën e
me metodat e veta”. (1)
b. Në pasqyrimin e këtij thesari në fjalor të ndryshëm të
shqipes; në fjalorët shpjegues; në një fjalor të mirëfilltë
frazeologjik (shumë të vëllimshëm), por edhe në fjalor dy
a më shumë gjuhësh si dhe në shumë fjalor dialektorë.
Madje, mund të themi, se që në Fjalorin latinisht-shqip
të Frang Bardhit (1635) gjejmë të pasqyruara disa njësi
frazeologjike. Ato nuk mungojnë në fjalorin shqipgreqisht të Kostandin Kristoforidhit (1904), i gjejmë
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gjerësisht te Fjalori i ri (Fjalë të rralla të përdorura në
veri të Shqipërisë) të Nikolla Gazullit (1942/2005),
i gjejmë si lëndë kryesore te Fjalori i ri i Pano Tases
(1942). Pas Clirimit të vendit nga pushtuesit fashistë,
puna për grumbullimin, për studimin dhe për paraqitjen
leksikografike u organizua dhe u planifikua në baza të
mirëfillta shkencore. Kemi krahas studimeve, në këtë
periudhë hartohen fjalorët shpjegues të shqipes, që së
bashku me fjalën, pasqyrojnë edhe frazeologjinë. Më i
ploti dhe më i arriri është Fjalori i gjuhës së sotme shqipe
(1980), por pa lënë mënjanë as Fjalorin e gjuhës shqipe
(1954/2005), as Fjalorin e shqipes së sotme (1984/2002).
Viti 1999 shënon arritjen më të madhe të frazeologjisë
shqipe. Studiuesi Jani Thomai boton Fjalorin frazeologjik
të gjuhës shqipe, një vepër cilësore, vëllimore, por e
pajisur dhe me një parathënie studimore, që është
në kuptimin e vërtetë të fjalës, një punim i mirëfilltë
shkencor, ku pasqyrohen edhe konceptet bashkëkohore
për frazeologjinë e frazeografinë. Nuk mund të lëmë pa
përmendur Fjalorin e njësive frazeologjike të huazuara
të Ali Jasharit, Fjalorin frazeologjik ballkanik (5 gjuhësh)
me grup autorësh e fjalor ë të tjerë, si dhe mbi 20 fjalorë
dialektorë, që me lëndën që ngërthejnë japin ndihmesën
e vetë për paraqitjen dhe ruajtjen e këtij thesari
mbarëkombëtar. 1
Frazeologjia përfshin të gjitha ato shprehje të shkurtra, të
fuqishme e të bukura, me kuptim të figurshëm, që janë
formuar me kohë në gojën e popullit, që janë përcjellë
brez pas brezi dhe janë lëmuar me kujdes, me mjeshtëri
dhe me shije.
Jani Thomai pranon se “njësia frazeologjike është njësi
gjuhësore me kuptim të mëvetësishëm, e përbërë nga
dy a më shumë fjalë shënuese, 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 e gatshme dhe funksionon si njësi e
1
Në periudhën kohore prej “gjashtëdhjetë
vjetësh janë botuar mbi njëzet fjalorë a fjalorthë krahinorë”. Si
të tillë përmendim “Fjalorth i ri” i Nikollë Gazullit; “Fjalorth i ri
i Pano Tases; “Fjalorth i fjalëve të rralla” i Abdullah Zymberit;
“Fjalorth fjalësh e shprehjesh popullore” i Sulejman Drinit,
Ibrahim Goçit, Mehmet Halimit, Skënder Gashit; “Fjalë popullore
nga Myzeqeja” i Jani Nushit; “Shprehje popullore nga krahina e
Korçës” i Niko Mustakës; “Fjalor i të folmeve të Malit të Zi” i
Mehmet Ahmetaj; “Fjalorë i shqipes truallësore të Maqedonisë”
dhe “Fjalor i fjalëve të rralla të përdorura në viset shqiptare të
Maqedonisë” të Qemal Muratit; “Fjalorë me shprehje e fjalë të
rralla” i Petrit Zenelit; “Visare gjuhësore-kulturore nga Malësia
e Gjakovës” në dy vëllime i Abdyl Sulës (vëllimi i parë me leksik
e vëllimi i dytë me shprehje frazeologjike); “Faqe nga visari
leksikor i Mirditës” i Preng Cub Lleshit; “Fjalor i shqipes së Plavës
dhe të Gucisë” i Pavli Haxhillazit e Sulejman B. Ahmetit; “Fjalë
e shprehje të gjuhës shqipe” i Aleksandër Xhuvani, të botuara
si fjalor. Shtojmë këtu se, përveç këtyre, ka edhe disa fjalorë
me lëndë leksikore të burimit krahinor, por të specializuar për
fusha të caktuara, si “Fitonimia e Kosovës” i Shefki Sejdiut;
“Leksiku bujqësor e blegtoral i të folmeve shqipe të Malit të Zi”
i Abdullah Zymberit dhe “Emërtime për kafshë e shpendë në
Labëri i Valter Memishës. Në vitin 2005 u botua “Fjalor fjalësh
të rralla të gjuhës shqipe” i At Benedikt Demës, ndërsa në vitin
2006 Mehmet Elezi nxjerr në qarkullim veprën “Fjalor i gjuhës
shqipe”. Po kështu për të folmet arbëreshe përmendim “Fjalor i
arbëreshëve të Italisë” i Emanuelo Xhordanos.

pandashme”. (2)
Gjuha shqipe është një nga gjuhët indoevropiane shumë
të pasura me frazeologji. Krijimi dhe përdorimi i tyre
tregon mundësitë e pakufizuara të saj për të plotësuar
me mjetet e veta të gjitha funksionet komunikative
dhe mundëson përballimin e kërkesave të shoqërisë
e të zhvillimit në rritje për njësi leksikore e semantike.
Frazeologjia është pjesë e qenësishme e leksikut në
situata të ndryshme ligjërimore. Zotërimi i saj shfaq
kompetencën dhe aftësinë vetjake të përdoruesit, por
kur ajo përdoret me zotësi e me mjeshtëri e bën këtë të
folur më shprehës, më të spikatur e më funksional. Njësia
frazeologjike, më shumë se elemente të tjera gjuhësore
e jashtëgjuhësore në komunikim, na lidhin drejtpërdrejt
me etnografinë e të folurit.
Si njësi gjuhësore, frazeologjia ka vlera të pallogaritshme
për gjuhën e ligjërimin, duke u dhënë atyre një pasuri dhe
një ngjyrim të rrallë. Ajo e bën gjuhën më të plotë, kurse
ligjërimin më të zhdërvjelltë, më të këndshëm. Ato shfaqin
me vlera të fuqishme stilistikore dhe janë karakteristike e
të gjitha ligjërimeve dhe stileve funksionale të shqipes.
(3) Më të spikaturit këtu janë ligjërimi i shkujdesur dhe
ai bisedor.
Frazeologjia e gjuhës shqipe ka karakter të theksuar
popullor. Gjuha e folur popullore ose varieteti i të
folurit popullor është shumë e pasur me njësi të tilla.
(4) Në përgjithësi gjuha e folur është më e pasur me
frazeologji dhe një pjesë e qenësishme e tyre po thithen
fuqishëm nga gjuha e shkruar dhe po standardizohen
shumë shpejt. Shumë prej tyre janë ndërtuar me fjalë që
shënojnë sende, objekte, kafshë, shpendë, bimë, pjesë të
trupit të njeriut, etj., që lidhen drejtpërdrejt me jetën e
njeriut dhe me mjedisin ku shqiptari shfaqet materialisht,
mendërisht, shpirtërisht a estetikisht.

Modelimi te njësitë frazeologjike
Njësia frazeologjike është e barasvlershme me fjalën. Ajo
veçohet si njësi e strukturës leksikore e shqipes me tri
tipare dalluese kategoriale: nga gjymtyrët përbërëse (nga
burimi është zakonisht togfjalësh); nga kuptimi leksior
tërësor dhe i mëvetësishëm (ashtu si dhe fjala) dhe nga
kuptimet gramatikore (të shfaqura përmes funksioneve
të ndryshme sintaksore).
Ashtu si dhe fjala, njësitë frazeologjike shënojnë frymorë,
realje konkrete, dukuri e fenomene të ndryshme nga bota
që na rrethon, shënojnë veprime e tipare, rrethana, etj.
Jani Thomai pranon se “edhe në frazeologji ka tipa dhe
modele, sado konvencionalë e specifikë. Kjo do të thotë,
gjithashtu, se ka kritere klasifikimi, si: kritere semantike,
strukturore, funksionale, etj., por kjo nuk do të thotë
që edhe në frazeologji, njësoj sit e fjalët, ka modele
formimesh sistemore e të rregullta. Përkundrazi, në
frazeologji tipat, modelet, klasat, grupet krijohen nga
afria a nga barazi (formale, semantike, funksionale, etj. )
e njësive të formuara në mënyrë të pavarur.
Pavarësisht, nga vështirësitë që paraqesin modulimet,
ky autor i ka pranuar ato edhe për njësitë frazeologjike.
Njësitë frazeologjike që janë krijuar me anën e krahasimit,
të hiperbolës dhe të metaforës, ashtu si dhe njësitë
e tjera, pavarësisht nga shumësia e vlerave, së pari,
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ekzistojnë si njësi leksikore shënuese (emërtuese), d. m.
th., janë emra, mbiemra, folje, ndajfolje.
-njësi emërore (të barasvlershme me një emër): thelë
mbi bisht; kërcu mbi samar; vic i palëpirë; thes me
pleshta, etj.
-njësi mbiemërore (të barasvlershme me një mbiemër):
me zemër të gëzuar (të kënaqur) i gëzuar; me shpirt të
gjerë; me gjak të ngrirë; me zemër të plagosur, etj.
-njësi foljore (të barasvlershme me një folje; zakonisht
këtu futen njësitë me foljen bëj): u bë thëngjill (dicka) u
dogj krejt; u bë tym (dikush) 1. U zhduk, iku menjëherë,
iku shpejt; u bë erë, etj.
-njësi ndajfoljore (të barasvlershme me një ndajfolje;
zakonisht këtu futen njësitë me krahasim e hiperbolë): si
i ati dhe i biri njësoj janë, i kanë ngjarë njëri-tjetrit (për
dy njerëz); me shpatë zhveshur, etj.
Modelimi strukturor
Sipas modelimit strukturor njësitë frazeologjike i ndajmë:
-njësi me strukturë togfjalëshi: e bën bishtajë; u bë kockë
e lëkurë; u bë blozë, etj.
-njësi me strukturë fjalie: sikur i ka ngrënë gomari bukën
(dikush); (rri) sikur i janë mbytur gjemitë, etj.
Modelimi sipas natyrës leksiko-gramatikore të
gjymtyrëve
Dallojmë larmi ndërtimesh e strukturash, si: emër +
emër; emër + mbiemër; folje + emër; mbiemër + emër +
emër; lidhëz + emër + emër, etj.
Modelimi sintaksor
Larmi gjejmë edhe në lidhje me marrëdhëniet sintaksore
që vendosin gjymtyrët e frazeologjisë me njera-tjetrën.
Marrëdhëniet që ndeshen në përgjithësi ndërmjet fjalëve
në gjuhën shqipe, mbarten edhe te frazeologjia. Ndaj ne
po paraqesim shkurt disa më kryesoret:
-marrëdhënie përcaktore: bollë e vrarë; si boshti para
furkës, buf kënete, etj.
-marrëdhënie objektore: e bën mizën (pleshtin) buall; I
zuri derën; e bëri ceco, etj.
-marrëdhënie rrethanore: e dërgoi (e çoi) prapa diellit
(dikë); prapa botës, etj.

Figurshmëria te njësitë frazeologjike
Te shumë njësi frazeologjike shohim jo vetëm zhvillimin
e tyre historik, por edhe shkallë të këtij zhvillimi. Shpesh,
në gjuhën shqipe, por edhe në shumë gjuhë të tjera
indoevropiane (si në italishte, frëngjishte, greqishte,
rusishte, rumanishte, etj. ) përgjithësisht pranohet dhe
është argumentuar se njësia frazeologjike është formuar
nga shndërrimi figurative i një togfjalëshi të lire (në
këtë lloj lidhje shpërfaqet edhe lidhja togfjalësh i lirë /
togfjalësh i qëndrueshëm). Si shkallë të këtij zhvillimi (që
është një proces historik i gjatë) ndër të tjera ne do të
veçonim: ngurosja morfologjike e pjesshme a e plotë e
gjymtyrëve të një togfjalëshi të lirë; ngurosja kuptimore,
shkuptimësimi i gjymtyrëve dhe rikuptimësimi i gjithë
togfjalëshit (që tani shndërrohet e kundrohet si një njësi
e mëvetësishme shënuese, ashtu si dhe fjala), kryerja e
funksioneve të ndryshme sintaksore, ngjyrimi emocional
i spikatur, zhvillimet semantike e fjalëformuese, etj.
Në punimin tonë, ne do të ndalemi veçanërisht te
realizimi i kësaj lëvizjeje, te realizimi i figurshmërisë

dhe më konkretisht, te procesi që ka në bazë të lëvizjes
krahasimin, metaforën dhe hiperbolën. Kështu, ne i
drejtohemi motivimit semantik dhe shkallës së këtij
motivimi.
Prof. Jani Thomai, një nga studiuesit e gjuhës shqipe,
që është marrë drejtpërdrejt me frazeologjinë e saj (me
punime të mirëfillta teorike dhe me një fjalor shumë të
vlerësuar nga mjedisi gjuhësor e jashtëgjuhësor), thekson
se motivimin e njësisë frazeologjike e ndihmon edhe
zbulimi i gjymtyrës drejtuese ose i vatrës së saj; njëra nga
gjymtyrët e njësisë frazeologjike mund të mbartë peshën
kryesore gramatikore, kuptimore, idiomatike, stilistikeemocionore ose fjalëformuese.
Sipas këtij autori, tek i cili jemi mbështetur gjerësisht
në punim, ne mund të kërkojmë pesë vatra, të cilat nuk
duhet t’i kërkojmë domosdoshmërisht të çdo gjymtyrë
e njësive frazeologjike, sepse gjymtyra nuk mund të jetë
mbartëse e të gjitha këtyre vatrave, por në shumë raste
një gjymtyrë mund të mbartë vlerën e dy-tri vatrave.
Vatra mund të jetë:
1. vatër gramatikore, e cila përcakton vlerën leksikogramatikore të njësisë frazeologjike të sapokrijuar;
2. vatër kuptimore, e cila përcakton kuptimin leksikor të
njësisë; kjo vatër është gjymtyra më e rëndësishme për
të përcaktuar dhe për të zbuluar motivimin kuptimor të
kësaj njësie;
3. vatër idiomatike, e cila nënkupton një gjymtyrë
me kuptim shumë të errësuar dhe me një formë të
jashtme të ngurosur (çka do të thotë të të paeptueshme
gramatikisht);
4. vatër stilistike-emocionore, e cila mbart peshën
kryesore për ngjyrimin stilistiko-emocionor të të gjithë
njësisë frazeologjike (ngjyrimi është një përbërës i
pandashëm i frazeologjisë);
5. vatër fjalëformuese, e cila shërben edhe si semantemë,
edhe si temë fjalëformuese për njësitë (fjalë të përbëra)
të krijuara dhe që për së shumti janë të barasvlershme
me to kuptimisht.
Sipas pesë vatrave të mësipërme, që lehtësisht pranohen
edhe si kritere klasifikuese për të përcaktuar motivimin
e njësive frazeologjike, njësitë që ne kemi marrë për t’i
analizuar, i ndajmë në dy grupe të mëdha:
a.
në njësi frazeologjike të motivueshme, d. m. th.
në njësi frazeologjike tek të cilat mund të zbulojmë llojin
e lëvizjes kuptimore, rrugën dhe mjetet e realizimit;
b.
në njësi frazeologjike të pamotivueshme, të
cilat në gjendjen e sotme (d. m. th. në rrafshin sinkronik)
janë të pazbërthyeshme kuptimisht ose zbërthimi i tyre
paraqet shumë vështirësi.
c.
Trajtime dhe kundrimi sipas këtij grupimi ne
kemi ndeshur vazhdimisht, kurse në punimin tonë
do të ndalemi në një këndvështrim të ri për njësitë
frazeologjike në gjuhën shqipe: në atë të mjeteve më
kryesore (konkretisht të krahasimit, të metaforës dhe të
hiperbolës) në procesin e krijimit të njësisë frazeologjike.
Figurshmëria e të shprehurit është prirje intelektuale
mbarënjerëzore dhe sidomos kjo shfaqet te popujt me
kulturë të ngritur, me një trashëgimi të vlerësueshme dhe
me një gjuhë me shkallë të lartë përpunimi në të gjitha
nënsistemet e veçanërisht në atë leksikor e stilistikor.
Shqipja njihet si gjuhë polisemantike, d. m. th. që shumë
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fjalë të saj (mbi 60% të leksikut) kanë më shumë se një
kuptim. Abstraksioni dhe figurshmëria janë dukuri dhe
procese në krijimin e makrosistemeve të këtyre fjalëve
a në të ashtuquajturën lëvizje e brendshme kuptimore.
Kjo dukuri shfaqet fuqishëm edhe në sintagmatikën
komunikative, në shndërrimin figurative jo vetëm të
fjalëve, por edhe të sintagmave me më shumë se një
gjymtyrë emërtuese, në mënyrë të shkallëshkallshme në
njësi frazeologjike, në njësi shënuese, pra, nga ndërtime
castore, rastësore ato kthehen në njësi paradigmatike, në
njësi që tashmë bëhen objekt studimi jo i sintaksës, por i
leksikologjisë dhe i semantikës leksikore.
Shembujt për konkretizimin e mjeteve të shndërrimit të
togfjalëshit të lirë në njësi frazeologjike i kemi marrë nga
Fjalori frazeologjik i gjuhës shqipe i Jani Thomait.

Figurshmëria e njësive frazeologjike të krijuara me
krahasim
Leksiku i një gjuhe pasurohet në disa rrugë: me krijimin
e fjalëve të reja e të kuptimeve të reja apo me huazime
nga gjuhë të ndryshme. Pasurimi përmes fjalëformimit
mund të bëhet me fjalë dhe njësi frazeologjike. Fjalët
krijohen me mjete, me rrugë e mënyra të ndryshme (në
shqipe njihen formimi me prejardhje, me përbërje, me
përngjitje, me paranyjëzim dhe me ndërrim të kategorisë
leksiko-gramatikore). Fjalët mund të krijohen edhe në
“tavolinë”, mjafton të kesh gjedhin dhe brumin “për të
gatuar”. Kurse njësitë frazeologjike krijohen përmes
përdorimeve ligjërimore shumë të gjata të sintagmave
(të togfjalëshave gjegjës) apo fjalive.
Ligjërimet, veçanërisht ai i shkujdesur dhe ai bisedor, si
edhe stilet funksionale të gjuhës shqipe bëhen mjedise
të fuqishme dhe të pazëvendësueshme për ngjizjen
e njësive frazeologjike, qoftë numerikisht (shqipja e
krahasuar me gjuhë të tjera është shumë e pasur me
të tilla njësi. Greqishtja p. sh., si një nga gjuhët më të
vjetra indoevropiane dhe me shkallë shumë më të lartë
përpunimi nuk ka ende një fjalor frazeologjik të vetin, por
edhe studimet në rrafshin teorik, leksiko-semantik për to
nuk i ka të një niveli me ato të rusishtes, të anglishtes,
etj. ), qoftë edhe cilësisht. Madje, dykuptimësia në
komunikim është veçori shumë e spikatur e shqipfolësve.
Denduria e krahasimeve të vetave, të veprimeve, të
sendeve, të ngjarjeve, etj., është shumë e pranishme në
cdo mjedis ligjërimor.
Krahasimi, është një nga tri rrugët (që ne po marrim në
shqyrtim) për shndërrimin figurativ të një togfjalëshi të
lirë (a sintagme të paktën me dy gjymtyrë emërtuese).
Por, vetë termi krahasim, ai parakupton edhe procesin,
por edhe vetë figurën që realizon këtë proces.
Jani Thomai kur trajton mjeshtërinë e karakterizimeve
në gjuhën shqipe, shprehet se krahasimi është rruga
kryesore dhe më e pasur e karakterizimeve.
Krahasimi, siç e dimë është edhe një figure letrare. Në
Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe ai përkufizohet: “figure
letrare që përdoret për ta bërë më të gjallë e më të qartë
mendimin e shprehur, duke vënë pranë diçkaje më pak
të njohur dicka tjetër të ngjashme me të edhe më të
njohur, më të qartë e më të kuptimshme (p. sh. i bardhë

si bora)”. (5)
Por, ne nuk jemi në fushën e letërsisë artistike dhe nuk
analizojmë një vepër letrare e figuracionin e saj. Vërtet
letërsia artistike është laboratori i krijimeve të qindra e
mijëra fjalëve të reja, i ngjizjeve të kuptimeve, sidomos
atyre të figurshme, ne jemi në gjuhësi, në leksikologji dhe
për më tepër jemi në leksikografi, ku njësia leksemore
është e vetëqëndrueshme strukturalisht, semantikisht
dhe gramatikisht. Aq më tepër, kur flitet për njësitë
frazeologjike, që ndër të tjera duhet të shfaqet si njësi
emërtuese me vlerë emërore, mbiemërore, foljore e
ndajfoljore.
Në të folurit e përditshëm ne ndeshim në situate
ligjërimore të larmishme e në folës të panumërt, në
qindra e qindra përdorime të krahasimit. Por, jot ë
gjitha këto përdorime lidhen me frazeologjinë apo janë
ndërtime frazeologjike. Jani Thomai me të drejtë është
ndalur në përcaktimin e kufijve të një njësie gjuhësore me
një përdorim të figurshëm të saj, çka bëhet edhe tregues
i dallimit të stilistikës gjuhësore nga stilistika letrare.
Ai nënvizon se “përdorimi i figurshëm i fjalës është një
mjet i stilistikës letrare, shquhet për ngjyrim emocionues
të theksuar, nuk ka shtrirje të gjerë në folësit e gjuhës
dhe nuk është i detyrueshëm për të gjithë, nganjëherë
ai është krijim i një autori dhe shpesh mbetet brenda
veprës së tij”.
Është lehtësisht e kuptueshme se deri tani po flasim
për përdorim të figurshëm të fjalës apo për fjalë me
kuptime të figurshme (krahas kuptimit e kuptimeve
të drejtpërdrejta). Me njësitë frazeologjike është
ndryshe, dukuria këtu bëhet më e ndërlikuar. Sepse
njësia frazeologjike, së pari, ka lindur si njësi emërtuese
(shënuese) jo e thjeshtë, por me një veçanti të caktuar në
marrëdhëniet semantike e funksionale. Specifike është p.
sh., që një njësi e tillë nuk lind si shënuese e drejtpërdrejt
e sendit, e tiparit, e veprimit, e rrethanës, etj., por si
shënuese e ndërmjetuar, “simbolike” përmes një tropi
gjuhësor. Ky thelb metaforik (fjala metaforik këtu merret
si term përfshirës për lëvizjen kuptimore dhe emërtuese,
kur në qendër të kësaj lëvizjeje është një trop gjuhësor)
i kuptimit frazeologjik e afron atë me tipin e kuptimeve
të figurshme dhe kjo duhet mbajtur parasysh gjatë
shpjegimit në një fjalor. Në figurën gjuhësore të motivimit
nuk kemi trop (as metaforë, as metonimi, as sinekdokë,
etj. ), por gjuha shqipe i ka pranuar dhe përdoruesi
shqipfolës i fut lehtësisht në ligjërim jo si krijime castore
të momentit, por si njësi emërtuese të gatshme (ashtu sic
bën me fjalët). Kështu në Fjalorin frazeologjik të gjuhës
shqipe të Jani Thomait (1999) kemi gjetur me dhjetëra
njësi frazeologjike të ndërtuara me krahasim me lidhëzat
si / posi / sikur.
a. Njësi frazeologjike me lidhëzën SI:
(e ruaj) si beben e syrit, ( mbeti) si bariu pa bagëti,
(mbeti) si barka në të thatë, (e kërkoi) si dhelpra në
pazar, (shkojnë) si macja me miun, etj.
b. Njësi frazeologjike me lidhëzën POSI:
Në situate ligjërimore të ndryshme apo edhe nga
përzgjedhja vetjake e mjeteve shprehës prej folësve ne
hasim ndërtime edhe me si, edhe me posi: si cjapi te
kasapi / posi cjapi te kasapi, (ra) si bubullimë në qiell të
kaltër (të kthjellët) / (ra) posi bubullimë në qiell të kaltër
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(të kthjellët).
c. Njësi frazeologjike me lidhëzën SIKUR:
Me këtë lidhëz kemi dashur në një numër të vogël njësi,
të cilat janë me strukture fjalie dhe priren më shumë
nga nuancat mënyrore sesa krahasore: (rri) sikur i ka
ngrënë gomari bukën (dikush) shumë i mërzitur, është
shumë i zymtë e i dëshpëruar, sikur i kanë bërë një të
keqe padrejtësisht; (rri) sikur i ka ngrënë macja (derri)
brumin, (rri) sikur i janë mbytur gjemitë, etj.
Gjymtyra motivuese e krahasimit
Një nga dukuritë më interesante gjatë kthimit të një
togfjalëshi të lire në njësi frazeologjike është gjurmimi i
përkatësisë preferenciale të gjymtyrës që shërben si bazë
për krahasim, që shfaqet si temë motivuese në ngjizjen
e njësisë së sapokrijuar apo në lindjen e figurshmërisë.
Pjesa dërrmuese e njësive frazeologjike që kemi marrë
për shqyrtim në këtë punim, janë me burim popullor, janë
krijime të popullit dhe prej këtej kanë hyrë në leksikun
normative. Më të rralla janë ato që i përkasin botës
intelektuale e shumë të pakta janë njësitë e huazuara, si:
si shpata e Demokleut, etj.
Populli ynë, me zgjuarsinë, me mprehtësinë e
shkathtësinë që e karakterizon, ka gjetur në botën që
e rrethon dhe veçanërisht nga bota shtazore (pa lënë
mënjanë atë sendore atë sendore e shpirtërore) kafshë,
shpendë, insekte që kanë cilësi, tipare fizike, përmasa
të të spikatura a funksione lehtësisht të dallueshme
dhe që lehtësisht ndërtojnë (motivojnë) një krahasim të
qëndrueshëm. Ky krahasim, dy a më shumëgjymtyrësh,
duke u përdorur për një kohë të gjatë dhe nga shumë folës,
fiton gjendjen (statusin) e një njësie të mëvetësishme
dhe me ngarkesë shumë të madhe emocionuese, qoftë
pozitive, qoftë negative.
Duke u mbështetur në këtë pike vështrimi, ne përsëri
mundësohemi të bëjmë rigrupime e riklasifikime:
a. Grupi i njësive frazeologjike të ardhura nga një
anekdotë që ka si bazë një kafshë, p. sh. : shkoi si cjapi
te kasapi, shkoi si breshka te nallbani, i shkon si shala
gomarit, etj.
b. Grupi i njësive frazeologjike të motivuara nga një
krahasim nga kafshë, që kanë një tipar fizik a përmasë që
bie shumë në sy; Të tilla kemi gjetur: si dhia mes deleve,
si macoku në thekër, si mace e lagur, si qen i lëshuar nga
zinxhiri, etj.
c. Grupi i njësive frazeologjike të motivuara nga një
krahasim nga kafshë, që shfaqin cilësi në marrëdhënie
me kafshë të tjera. Të tilla përmendim: si macja me miun,
e shikon si dhelpra pulën, si mëzi para pelës, etj.
d. Grupi i njësive frazeologjike të motivuara nga një
krahasim nga bota sendore: si eshka urorin, rri si hu
gardhi, si mulliri pa kokrra, etj.
e. Grupi i njësive frazeologjike të motivuara nga një
krahasim nga bota njerëzore, sidomos ajo baritore: si
bariu pa bagëti, si dritën e syve, e ruaj si synë e vetëm,
etj.
f. Grupi i njësive frazeologjike të motivuara nga një
krahasim nga bota e shpendëve: si zogjtë e korbit, si
zogjtë e shqipes, si sorrat pas kërmës, etj.
g. Grupi i njësive frazeologjike të motivuara nga një

krahasim nga bota e zvarranikëve, insekteve: si nepërkë
e shullërit, heq (vuan) si gjarpëri nën gur, si bletë e
plotë, si mizat në mjaltë, etj.
gj. Grupi i njësive frazeologjike të motivuara nga një
krahasim nga bota bimore: si lule maji, rri sin ë (mbi)
gjemba, si pjergulla në fik të bardhë, etj.

Figurshmëria e njësive frazeologjike të krijuara me
metaforë
Metafora është mjeti kryesor për krijimin e njësive
frazeologjike dhe metaforizimi është më prodhimtari
si proces. Janë mijëra e mijëra njësitë e formuara në
shqipen (dhe jo vetëm në këtë gjuhë) përmes tij. Prof.
Jani Thomai shprehet se “në fushën e shqipes si tipare
të përgjithshme të njësive frazeologjike janë njohur:
figurshmëria, neutralizimi i raporteve të brendshme
sintaksore, njëvlerësia me fjalën nga ana e kuptimit
kategorial dhe e funksionit në ligjërim”.
Figurshëria është e lidhur pazgjidhshmërisht me
metaforën. Sic jemi shprehur te krahasimi, njësia
frazeologjike karakterizohet nga një thelb metaforik.
Lindja e një njësie frazeologjike përmes metaforizimit
është një proces të paktën katërshkallësh: togfjalësh i lirë
– krahasim – metaforë (që nënkupton procesin e rënies
së lidhëzës krahasore) – njësi frazeologjike (lindja e një
njësie të re leksikore me të gjitha vlerat dhe funksionet
që ka edhe barasvlerësi i saj, fjala).
Me të drejtë studiuesi kosovar Zenun Gjocaj i mëshon faktit
të dallimit, sepse sipas tij “frazeologjia e metaforizuar
e metafora e frazeologjizuar janë bashkëshkrirje, janë
elemente semantike e stilistike. Metafora në plan të
parë nxjerr figurën stilistike, mandej, unitetin e zbehur
semantic. Te njësitë frazeologjike uniteti semantik është
vecori themelore”. (6)
Në FFGJSH (1999) të J. Thomait, por edhe në gjithë
fjalorët shpjegues të shqipes e ata dialektorë, gjejmë
shumë njësi frazeologjike që janë krijuar me metaforë,
duke krijuar një fushë leksiko-semantike të vlerësueshme
për nga numri i njësive që përfshin, por edhe për nga
vlerat shënuese, emocionuese, stilistikore, fjalëformuese,
etj., në këtë grup paradigmatik njësish, ne mund të
kërkojmë më shumë se kudo kategorialitete e tipologji,
çka është një kërkesë e kohës në studimet semantike sot.
Mjafton të përmendim vetëm aftësinë fjalëformuese të
frazeologjisë metaforike për ta pohuar shkencërisht këtë
dukuri. Në shqipe ne gjejmë lehtësisht: me gjak të ftohtë
– gjakftohtë, me duart jashtë – duarjashtë, me zemër të
plasur – zemërplasur, me shpirt të zi – shpirtzi, etj., e me
dhjetëra e dhjetëra formime të tjera të tilla, sa modelore
aq edhe të bukura e funksionale. Metafora e abstraksioni
kuptimor këtu ripërmasohet, gjuha shfaq potencialet e
veta dhe intelektualizohet, pavarësisht se burimi i njësive
frazeologjike është drejtpërdrejt nga gurra popullore.
Në këtë mënyrë, nga korpusi i madh i njësive frazeologjike
të këtij grupi do të veconim: u bë abanoz (dikush) rroi
shumë kohë, jetojë shumë gjatë; u bë i fortë dhe i
pavdekshëm; u bë afion (dikush) vjet., u zverdh shumë
(nga frika, nga një sëmundje, etj. ); ahur bagëtish, vend
(shtëpi) i ndytë, vend me plehra; i ka plasur cipa e ballit
/ cardak pa parmak (dikush) njeri i rrezikshëm, që është
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gati të dëmtojë dikë, etj.
Gjymtyra motivuese e metaforës
Ashtu si dhe te njësitë e motivuara me krahasim, edhe
këtu, një nga dukuritë më interesante gjatë kthimit të një
togfjalëshi të lire në njësi frazeologjike është gjurmimi i
përkatësisë preferenciale të gjymtyrës që shërben si bazë
për metaforizim, që shfaqet si temë motivuese në ngjizjen
e njësisë së sapokrijuar apo në lindjen e figurshmërisë.
Edhe në këtë grup paradigmatik, pjesa dërrmuese
e njësive frazeologjike janë me burim popullor, janë
krijime të popullit dhe prej këtej kanë hyrë në leksikun
normative. Duke u mbështetur në këtë pike vështrimi, ne
përsëri mundohemi të bëjmë rigrupime e riklasifikime:
a. Grupi i njësive frazeologjike të motivuara nga një
metaforë që lidhet me kafshë, që kanë një tipar fizik a
përmasë që bie shumë në sy. Të tilla kemi gjetur: arush
mali, dash me këm, borë, dele e zezë, derr me zile, etj.
d. Grupi i njësive frazeologjike të motivuara nga një
metaforë nga bota sendore: u bë dyllë, rri pushkë në
dushk, (është) tapë topi, etj.
e. Grupi i njësive frazeologjike të motivuara nga një
metaforë nga bota njerëzore, sidomos ajo baritore: me
zemër të gjegur, me shpirtin plot, me shpirt të vogël, etj.
f. Grupi i njësive frazeologjike të motivuara nga një
metaforë nga bota e shpendëve: u bë bilbil, (është ) zog
pa pupla, është bilbil, etj.
g. Grupi i njësive frazeologjike të motivuara nga një
metaforë nga bota e insekteve: zgjua bletësh, m’u bë
rriqër, m’u bë plesht, m’u bë mizë kali, etj.
gj. Grupi i njësive frazeologjike të motivuara nga një
metaforë nga bota bimore: (e kam) lakra në kopsht, fletë
fiku, m’u bë rrodhe, etj.

Figurshmëria e njësive frazeologjike të krijuara me
hiperbolë
Hiperbola është një tjetër mjet i rëndësishëm mbi të
cilin ngrihet motivimi i shumë njësive frazeologjike.
Por, në punimet e ndryshme, pavarësisht nga përmasat
a nga problematika që kanë trajtuar, ky mjet gati është
anashkaluar. Ai përmendet tek-tuk, por duke e krahasuar
me mjetet e tjera me të cilat realizohet lëvizja kuptimore
në gjuhën shqipe, si: krahasimi, metafora, analogjia,
eufemizmat, etj., lë shumë për të dëshiruar.
Në FGJSSH për hiperbolën kemi këtë përkufizim: “1. let.
Figurë letrare që ndërtohet mbi bazën e zmadhimit tej
mase të qenieve, të sendeve, të dukurive, të vetive, etj.,
zakonisht nëpërmjet krahasimit, për të theksuar më
shumë një mendim a një ide dhe për të bërë përshtypje
më të madhe te lexuesi. Hiperbolë letrare. E shpreh me
hiperbolë. 2. Zmadhim tej mase që i bëhet dickaje, kur u
flasim të tjerëve. Flet me hiperbola”. (7)
Që në përkufizim, fjalori përjashton nocionin hiperbole
gjuhësore (në një kohë që pranon trope gjuhësore).
Shpesh kjo figure letrare, por edhe si një mjet në rastin
tonë për realizimin e lëvizjes kuptimore dhe ngjizjen
e njësive frazeologjike, është parë ose si krahasim ose
brenda krahasimit. Por, materiali konkret me të cilin
jemi marrë na ka dhënë shumë lëndë që të dalim jashtë
krahasimit, duke qenë në kapërcyell të një metaforë

hiperbolike, etj.
Në literaturën letrare hiperbola është pare e lidhur
drejtpërdrejt dhe në bashkëvajtje me litotën (që
pranohet si e kundërta e hiperbolës, apo zvogëlimi i
sendeve, dukurive, veprimeve, tipareve, etj. ). Pavarësisht
se hiperbola nuk e përfshin litotën, në ecurinë e traditës
ne po e rimarrim si dukuri dhe si parametër që organizon
një grup të vogël njësish frazeologjike.
a. Grupi i njësive frazeologjike të realizuara me hiperbolë.
Po japim një grup heterogjen, brenda të cilit, ashtu si edhe
te grupet me krahasim dhe metaforë, mund të bëjmë
ndarje e nënndarje sipas strukturës, sipas marrëdhënieve
kuptimore (sinonimi, polisemi, antonimi, etj. ), sipas
motivimit, sipas përkatësisë nocionore e preferenciale të
gjymtyrës që shfaqet si hiperbolë, etj. Por, ne me vetëdije
nuk po e bëjmë këtë që të mos biem në përsëritje: aleni e
polemi vjet. Mbarë bota, të gjithë njerëzit; të vegjël e të
mëdhenj. // e bën bjeshkë (diçka) e zmadhon shumë një
punë, e bën qimen tra; e bën mizën (pleshtin) buall. //
e bën vezën deve (dikush) // mori dheun // e ka zemrën
det // mori botën (dheun) me sy // e laga me djersë
(diçka) punova shumë, më kanë kulluar djersët për të // e
ka fytyrën shtatë hektar, etj.
b. Grupi i njësive frazeologjike të realizuara me litotë:
është me dy fije brinjë (dikush) është shumë i dobët nga
shëndeti; mezi mbahet në këmbë; është kockë e lëkurë.
// është me një kokosh plaçka shih është me një këndes
plaçka (dikush). // s’të jep një pikë ujë (dikush) // të merr
gjak në vetull. // u bë gogël. // u bë një grusht. // u bë
lëmsh, etj.

Gjymtyra motivuese e hiperbolës
Larmia e motivimeve edhe në këtë grup paradigmatik
është e madhe, megjithëse kushtëzohet nga frymorë,
sende, objekte, fenomene, etj. E rëndësishme është që
edhe këtu shfaqet aftësia krijuese e shqipfolësve, aftësi
që nuk resht asnjëherë së krijuari njësi të tilla.
a. Grupi i njësive frazeologjike të motivuara nga një
hiperbolë / litotë që lidhet me kafshë: e bën kaun me
vic, e bën vezën deve, etj.
d. Grupi i njësive frazeologjike të motivuara nga një
hiperbolë / litotë nga bota sendore: e bën qimen tra, u
hap qielli, sheh prapa malit, etj.
e. Grupi i njësive frazeologjike të motivuara nga një
hiperbolë / litotë nga bota njerëzore: fut shejtanin në
shishe, e bën (priftin, hoxhën) me barrë, nxjerr të
vdekurin nga varri, etj.
f. Grupi i njësive frazeologjike të motivuara nga një
hiperbolë / litotë nga bota e shpendëve: është një
kokosh me plaçka, etj.
g. Grupi i njësive frazeologjike të motivuara nga një
hiperbolë / litotë nga bota e insekteve: e bën mizën
buall, u bë buburrec etj.
gj. Grupi i njësive frazeologjike të motivuara nga një
hiperbolë / litotë nga bota bimore: lis pa degë, lis me
rrënjë të thella, etj.
Si përfundim mund të themi se rrugët e realizimit të
lëvizjes kuptimore për shndërrimin e një togfjalëshi të lirë
në togfjalësh frazeologjik janë: krahasimi, metaforizimi,
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hiperbolizimi e litotizimi. Por, për nga pesha, për nga
vëllimi dhe për nga cilësia e realizimit, vendin e parë e zë
metafora, pastaj me radhë krahasimi, hiperbola e litota.
Hiperbola shpesh është parë si një lloj krahasimi, kurse

ne e kemi ndarë si një mjet të veçantë dhe nëngrupi që
ajo formon shfaqet me tiparet e veta dalluese nga grupet
e tjera.
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Liria e shprehjes si një e drejtë kushtetuese
dhe mjetet për realizimin e saj

Msc. Fjoalda Rrokaj
Msc. Kozeta Halili

Abstrakt
Liria e shprehjes përbën gurin e themelit të të drejtave
dhe lirive themelore sepse është një e drejtë garantuese
e demokracisë të çdo shteti. Ajo paraqet të drejtën
themelore të njeriut, e cila ka një rol thelbësor në
realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të tjera. Fillimisht
ky fakt është nënvizuar ne Rezolutën 59(1), e cila u
miratua në sesionin e parë të Asamblesë të përgjithshme
te Kombeve të Bashkuara, në vitin 1946. Kjo Rezolutë
parashikon se: “Liria e Informimit është një e drejtë
themelore e njeriut dhe guri i provës i të gjitha lirive të
sanksionuara
Neni 10
1.
Çdo person ka të drejtën e lirisë së shprehjes.
Kjo e drejtë përfshin lirinë e opinionit dhe lirinë për të
marrë ose për të dhënë informacione, ose mendime pa
ndërhyrjen e autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh
kufijtë. Ky nen nuk i ndalon shtetet që të vendosin një
regjim autorizimesh për sipërmarrjet e radiodifuzionit, të
kinemasë dhe të televizionit.
2.
Ushtrimi i këtyre lirive, që përmban detyrime
dhe përgjegjësi, mund t’u nënshtrohet disa formaliteteve,
kushteve, kufizimeve ose sanksioneve të parashikuara nga
ligji dhe që janë të nevojshme në një shoqëri demokratike,
në interes të sigurisë kombëtare, integritetit territorial ose
sigurisë publike, për mbrojtjen e rendit dhe parandalimin
e krimit, për ruajtjen e shëndetit ose të moralit, për
mbrojtjen e dinjitetit ose të të drejtave të të tjerëve, për
të ndaluar përhapjen e informatave konfidenciale ose për
të garantuar autoritetin dhe paanshmërinë e pushtetit
gjyqësor1.
3.
Qëllimi i këtij punimi është të kontribuojë
në parandalimin e shkeljeve të mundshme të Lirisë së
Shprehjes, mënyrën e analizimit të rasteve konkrete dhe
reagimi efektiv në rastet e shkeljeve, për të mbrojtur dhe
promovuar Lirinë e Shprehjes. Ai gjithashtu përcakton
mënyrën dhe rrethanat e caktuara kur mund të kufizohet
liria e shprehjes. Përpjekjet për realizimin e punimit kanë
kaluar në tre faza:
4.
Faza e parë ka patur kryesisht natyrë grumbullimi
dhe seleksionimi të informacionit, bashkangjitur kjo
me kërkimin shkencor dhe sistemim të materialeve të
vlerësuar të rëndësishëm për punimin.

1

Neni 10 I Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut

5.
Faza e dytë është fokusuar në hartimin e
pjesës teorike të punimit, me evidentimin e standarteve
ndërkombëtare, bazuar në dokumentet kryesore
ndërkombëtare si dhe në punimet e rëndësishme, mbi
bazën e karakterit selektiv, empirik dhe përshkrues.
6.
Faza e tretë është trajtuar dinamika e
jurisprudencës së Gjykatës Evropiane të të Drejtave të
Njeriut në funksion të respektimit të Lirisë së Shprehjes.
7.
Për sa i takon metodologjisë është aplikuar
metodologjia cilësore, duke analizuar në mënyrë të
detajuar kuadrin ligjor shqiptar dhe legjislacionin
ndërkombëtar, të cilat kanë në fokus lirinë e shprehjes.
Gjithashtu është hulumtuar mbi rastet e gjykuara nga
Gjykata Evropiane e të drejtave të Njeriut për të dhënë
një panoramë të qartë rreth asaj që sanksionohet në
legjislacionet respektive të shteteve dhe problematikave
praktike me të cilat përballet Gjykata Evropiane e të
Drejtave të Njeriut.
8.
Burimet që do të përdoren në këtë punim
përfshijnë të drejtën kombëtare dhe ndërkombëtare
të pasqyruar në traktate, konventa, doktrina ligjore,
jurisprudencë dhe kuadri ligjor I brendshëm.
9.
Arsyeja pse eshte zgjedhur ky studim eshte
fakti se nuk mund të mos nënvizohet që vlefshmëria
universale dhe interpretimi i të drejtave të njeriut për
shprehjen e mendimit të lirë dhe zhvillimin e mendimit
të lirë përbëjnë një nga problemet kyç për studim e
diskutim. Koncepti I të drejtave të njeriut për shprehje të
lirë dhe zhvillim të lirë të të menduarit personal është një
produkt i zhvillimit historik. Ai është i lidhur ngushtë me
kushtet specifike shoqërore, politike e ekonomike si dhe
me kulturën dhe vlerat e një vendi të veçantë. Kështu nuk
duhet e nuk mund të mendohet për një standard të të
drejtave të njeriut dhe për një model të disa vendeve si
më oportunet dhe të kërkohet që të gjitha vendet e tjera
të veprojnë në përputhje me to.

Zhvillimi historik i konceptit të lirisë së shprehjes
Ashtu siç duket në formulimet e Artikujve 19 të UDHR
dhe ICCPR, e Drejta për lirinë e shprehjes ka një qëllim
shumë të gjerë. Mund të thuhet se ka gjashtë aspekte
kryesore.
1.
“ Çdokush ka të drejtën…”
E drejta për lirinë e shprehjes i përket të gjithëve; nuk
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lejohen diferencime të individëve në shkallë edukimi,
race, ngjyre, gjuhe, feje, politike ose mendimi, origjinave
kombëtare ose sociale, prone, lindjeje ose çfarë do lloj
statusi tjetër,. “ …për të kërkuar, marrë dhe ndarë…”
E Drejta për të “ndarë mendime dhe informacione” është
aspekti më i dukshëm i lirisë së shprehjes. Është e drejta
për t’i treguar të tjerëve atë çfarë mendojmë ose dimë
qoftë nëpërmjet mbledhjeve private ose nëpërmjet
mediave.
“…nëpërmjet çdo media…”
Shtetasit duhet të lejohen të shprehin vetveten
nëpërmjet çdo media, modern ose tradicionale. Kjo
përfshin, por nuk kufizohet nga gazetat, revistat, librat,
broshurat, radiot, televizionet, internet, punët artistike
dhe mbledhjet publike.
2.
“…të respektojë dhe të garantojë…”
Së fundi, e drejta e lirisë së shprehjes ka vetëm
një ndërlikim “ negativ”, por gjithashtu dhe shumë
“pozitiv”; dmth shtetet nuk janë të detyruara vetëm të
mos ndërhyjnë në këtë të drejtë por gjithashtu duhet
të ndërmarrin dhe hapa aktive për të hequr të gjithë
pengesat për shprehjen e lirë.
Liria e shprehjes si një e drejtë, në fakt buron nga
ideja e barazisë të të drejtave dhe lirive themelore te
njeriut. Kjo e drejtë ka një historik të gjatë pesëshekullor
filozofiko-etik dhe juridiko-politik2. Historia e kësaj lirie
korrespondon me historinë e demokracisë ne Evropë
dhe Amerikën Veriore dhe luftën pë lirinë e shtypit,
përkatësisht lirinë e mediave.
Në analizën e dokumenteve ndërkombëtare (DUDNJ3,
PNDCP4, KEDNJ5, KEDNJ6, DADDNJ7, KADNJ8, KADNJP9)
të cilat në fakt vendosin themelet e kësaj të drejte,
arrihet në konkluzionin se liria e shprehjes është e
drejtë themelore civile dhe politike. Kjo e drejtë është
kualifikuar si një e drejtë kornizë e cila lëviz nga liria e
mendimit dhe liria e shprehjes individuale të mendimit,
deri te liria institucionale e mediave.
Liria e shprehjes trajtohet edhe si e drejtë e dyfishtë.
Përkatësisht e drejta e parë, të dërgohen, transmetohen
ose shprehen mendimet dhe idetë e çdo lloji (shprehje
politike, komerciale, artistike) dhe e dyta, e drejta të
kërkohen dhe të merren informata në çdo formë ( me
shkrim, me gojë, përmes formave të artit, mediave,
përfshirë edhe teknologjitë e reja).
E vendosur në këtë mënyrë, kjo e drejtë është pjesë
integrale e të drejtës për të komunikuar. E drejta e
përkufizuar në këtë mënyrë duhet të jetë me interes,
para së gjithash, për krijuesit e politikave, për ata të cilët i
formulojnë politikat, për çështje juridike, ekonomike dhe
2 Deklarata e Francës 1789(neni 11), Deklarata për të drejtat
e shtetit të Virxhinias1776(neni 12), Kushtetuta e SHBA
1791(Amendamenti I Parë)
3 Deklarata Universale e të drejtave të Njeriut (Neni 19)
4 Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat civile dhe Politike (Neni
19)

5 Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Neni 10)
6 Karta Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Neni 11)
7 Deklarata Amerikane për të Drejtat dhe Detyrimet e Njeriut
(Neni 4)
8 Konventa Amerikane për të Drejtat e Njeriut (Neni 13)
9 Karta Afrikane për të Drejtat e Njeriut dhe Popujve (Neni 9)

politike.
Sa i përket domethënies terminologjike dhe juridike
të lirisë së shprehjes, për ne është e rëndësishme
Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut( neni 10).
Fillimisht kjo Konventë u trajtua si shprehje e identitetit
të demokracive liberale euro-perëndimore dhe si mjet
me të cilin shtetet mund të mbroheshin nga kërcënimet
e brendshme nga autoritarizmi, duke paraqitur ankesa
drejtuar Tribunalit Ndërkombëtar Gjyqësor( Gjykata
Evropiane e të Drejtave të Njeriut). “Megjithatë nga fillimi
i shekullit 21, roli kryesor i Konventës është fokusimi në
artikullin e një “modeli abstrakt kushtetues” për tërë
kontinentin, veçanërisht duke i përfshirë shtetet e sapopranuara postkomuniste, si dhe duke siguruar mjete për
promovimin e konvergjencës në themelet e strukturës
dhe funksionit të institucioneve publike në të gjitha
nivelet e qeverisjes në Evropë”10. Pra liria e shprehjes
promovon implementimin e të drejtave të njeriut e cila jo
vetëm ndihmon në përmirësimin e politikave qeveritare
në të gjitha fushat, por bën të mundur që gazetarët
dhe aktivistët të tërheqin vëmendjen për problemet
dhe abuzimet ekzistuese të të drejtave të njeriut dhe të
bindin qeverinë të vihet në punë për to.

Rregullimi ligjor dhe kushtetues i lirisë së shprehjes
në Republikën e Shqipërisë
Liria e shprehjes bën pjesë në të ashtuquajturat
liri negative, që nënkuptojnë garantimin e tyre nga
Kushtetuta si të padhunueshme dhe që për realizimin
e tyre kërkojnë mosndërhyrjen nga ana e shtetit apo,
nga ana e subjekteve private. Liria e shprehjes është e
lidhur me një sërë të drejtash dhe lirish të parashikuara
në Kushtetutë(liria personale, liria e bashkimit dhe
organizimit, liria e fesë), të cilat plotësojnë kuptimin
e lirisë së shprehjes si liri themelore në një shtet
demokratik, në jetën politike, në realizimin e individit etj.
Kuadri ligjor i lirisë së shprehjes
Në Kushtetutën shqiptare liria e shprehjes është
sanksionuar në nenin 22 sipas formulimit të mëposhtëm:
“1. Liria e shprehjes është e garantuar.
2.
Liria e shtypit, radios dhe televizionit është e
garantuar.
3.
Censura paraprake e mjeteve të komunikimit
ndalohet.
4.
Ligji mund të kërkojë dhënien e autorizimit për
funksionimin e stacioneve të radios ose televizionit. ”
Në nenin 22, liria e shprehjes bashkërendohet me lirinë e
shtypit, të radios dhe televizionit, si mjetet themelore të
përhapjes së mendimit, të komunikimit e të informimit.
Paragrafi I 3-të vendos sidoqoftë një kriter për kufizimin
e mjeteve të komunikimit, duke trajtuar censurën
paraprake dhe autorizimin për funksionimin e këtyre
mjeteve.
Mbi bazën e dispozitave respektive kushtetuese, liria e
shprehjes dhe informimit gjejnë rregullim më të detajuar
në disa ligje të veçanta ku mund të përmendim; Ligj Nr
8503, datë 30. 6. 1999 “ Për të drejtën e informimit në
dokumentet zyrtare”etj.
10
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Mbrojtja dhe kufizimi i lirisë së shprehjes sipas
legjislacionit shqiptar
Mbrojtja dhe respektimi i të Drejtave të Njeriut dhe lirisë
së shprehjes ne veçanti është rruga e vetme për një
shoqëri të emancipuar që synon të ndërtojë demokracinë
pluraliste.
Parimet themelore të mbrojtjes së Lirive themelore dhe
të Drejtave të Njeriut janë mishëruar në Kushtetutën e
Republikës së Shqipërisë në të cilën theksohet:
“ Populli shqiptar… i vendosur për të ndërtuar një shtet
të së drejtës, demokratik dhe social, për të garantuar të
drejtat e njeriut, liritë themelore të njeriut, me frymën
e tolerancës dhe të bashkëjetesës fetare, të angazhuar
për mbrojtjen e dinjitetit njerëzor dhe personalitetit,
prosperitetin e të gjithë kombit, me bindjen e thellë
se drejtësia, paqja dhe harmonia dhe bashkëpunimi
ndërmjet kombeve janë vlerat më të larta të njerëzimit”
11
.
Liria e shprehjes dhe e drejta e informimit, përveç
garancisë subjektive si të drejta kushtetuese themelore,
janë të lidhura objektivisht edhe me parimin e ndërtimit
të një shteti demokratik.

Liria e shprehjes sipas legjislacionit ndërkombëtar
Liria e shprehjes ka njohur një mbrojtje ndërkombëtare
të gjerë, përmes miratimit të akteve të ndryshme(
rezoluta, konventa, deklarata), por edhe përmes krijimit
të një praktike në jurisprudence, ku gjen mbrojtje si një e
drejtë autonome. Duke filluar nga Deklarata Universale e
të Drejtave të Njeriut, si një akt ndërkombëtar deklarativ
dhe duke vazhduar me akte ndërkombëtare si : Konventa
Evropiane e të Drejtave të Njeriut etj.
3. 1. Kombet e Bashkuara
Fillimi i idesë për ndërkombëtarizimin dhe standartizimit
të të drejtave të njeriut ngrihet me përfundimin e Luftës
së Dytë Botërore, ndërsa është realizuar nëpërmjet
Kartës së Kombeve të Bashkuara. Karta e Kombeve
të Bashkuara në tërësi është e frymëzuar me idenë e
promovimit, mbrojtjes dhe përparimit të të drejtave dhe
lirive themelore të njeriut.
3. 2. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë
(OSBE)
OSBE, si organizatë rajonale për bashkëpunim dhe
siguri në Evropë, luan një rol të rëndësishëm në lirinë
e shprehjes. Për të siguruar respektimin e angazhimeve
për lirinë e shprehjes dhe lirinë e medias, në shtator të
vitit 1997, u themelua Zyra e Përfaqësuesit të OSBE-së.
Funksioni i Përfaqësuesit është të shqyrtojë gjendjen
në mediat e vendeve anëtare të OSBE-së dhe të
paralajmërojë për shkeljet në lirinë e shprehjes.
Rasti Charlie Hebdo
Pas sulmit të Charlie Hebdo ndodhi diçka që nuk ka
11 Preambula e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë

ndodhur prej dekadash: myslimanë të të gjitha grupimeve
dhe ideologjive fetare e sociale u bënë një gojë në kritikën
e standardeve të dyfishta Perëndimore rreth fjalës së
lirë, ofendimit të sakrilegjeve fetare dhe filozofisë post
kolonialiste ndaj myslimanëve. Si rrallë herë më parë
edhe liberalët edhe konservatorët, edhe të moderuarit
dhe radikalët u morën me hipokrizinë e militantizmit
Perëndimor për shenjtërimin e fjalës së lirë. Kjo na bën
të ditur se alarmi është ndezur: diçka e vërtetë është
duke ndodhur në marrëdhëniet midis myslimanëve dhe
Perëndimit. Insistimi Perëndimor që rasti I Charlie Hebdo
të paraqitet si sulm ndaj fjalës së lirë, është hipokrit dhe
vetëm sa do të prodhojë edhe më shumë inspirim për
dhunë.
Mbase nisur nga ky rast duhet të kërkohet arsyeja pse
Perëndimi sot është shumë dorëlirë në ofendimin e fesë
( përfshirë edhe krishtërimin) se sa në satirizmin apo
ofendimin e ngjarjeve që ndërlidhen me dështimet e
civilizimit perëndimor të kohës së re siç është Holokausti
p. sh? Në këtë mënyrë në civilizimin Perëndimor
sekularizmi liberal është kthyer në të shenjtën moderne
ndërsa feja e dikurshme në të gjykuarën e përjetshme
për t’u kritikuar12.
Mendohet që sulmi i ndodhur në Francë të jetë një rast
i monitoruar për vetë faktin se ngjarjet nuk duken të
jenë rastësore. Një analist amerikan I cili e ka hedhur
videon në rrjetin social Youtube thotë: “ Në qoftë se
je mysliman, ti duhet të jesh shumë i nervozuar tani,
sepse unë jam nervozuar dhe as nuk jam mysliman,
mirëpo ata vazhdimisht i fajësojnë myslimanët…shikoni,
njerëzit si unë, ne nuk mendojmë që ju jeni ashtu siç ata
ju përshkruajnë se jeni, kjo është e qartë që është rast i
monitoruar”13.
Mënyra satirike e postimit të profetit Muhamed, për një
pjesë të botës ku jetojnë myslimanët është akt fyes dhe
paraqet shprehje klasike të urrejtjes dhe jo tolerancë
fetare14. Muhiç konsideron se kjo revistë nuk do të
dënohet, për shkak se ligjet e qytetërimit perëndimor
vlejnë vetëm për të huajt, por jo edhe për krijuesit e
globalizimit.
Përfundime
Liria e shprehjes paraqet të drejtën themelore të njeriut,
e cila ka një rol thelbësor në realizimin dhe mbrojtjen e
të drejtave të tjera. Mundësia për të shprehur mendimin
dhe shkëmbyer informacionin paraqet tregues të
vlefshëm për kapacitetin demokratik dhe pozicionin
institucional të demokracisë në shoqëritë e ndryshme.
Pavarësisht kuadrit të kompletuar ligjor, në praktikë
ka shumë raste ku liria e shprehjes cenohet, dhunohet
ose privohet. Në intepretimin e nenit 10 të Konventës
Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Mendoj se do të ishte
utopi të pretendohej se Konventa apo legjislacioni i një
12 http://www. radiokosovaelirë. com/?nav=40. 2&id=24244
13 http://www. ilirida. net/rasti-charlie-hebdo-operacion-i
monitoruar
14 http://www. albtime/index/. php/top-news/32905/muhicsulmi-mbi-charlie-hebdo-nuk-është-akt -terrorist
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vendi është garant absolut i mbrojtjes së kësaj të drejte.
As Konventa dhe as Kushtetutat e të gjitha vendeve nuk i
kanë zgjidhur të gjitha problemet që derivojonë nga liria
e shprehjes. Krahas gjykatave një rol të rëndësishëm në

mbrojtjen e lirisë së shprehjes luan edhe individi, që në
çdo moment që i cenohet liria e shprehjes të mos heshtë,
por të drejtohet gjykatës, sepse dhe ai ka detyrimin për
të kontribuar në përmirësimin e demokracisë.
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Ndikimi i alkoolit dhe lëndëve narkotike në kriminalitet

Msc. Lorela Fakaj

Abstract
Alcoohol is a psychoactive substance that can damage
the motor capabilities and judgment. A large number
of accidents are related to alcohol, alcohol abuse also
becomes the cause of disturbances in family life, social,
economic and reducing living standards. Besides alcohol,
another form of criminality is also the unlawful trade
of drugs or different drink drugs which is a complicated
social phenomenon and manifests itself in different ways
with negative actions; the society brings more harmful
consequences. One of the forms of organized crime is
the production, cultivation and sale, encouragement for
use inside and outside of the country, narcotic drugs or
psychotropic substances.
Keyword: Alcohol, drugs, objective factor, subjective
factor.

Abstrakt
Alkooli është një substancë psikoaktive që mund të
dëmtojë aftësitë motore dhe gjykimin. Një numër i madh
aksidentesh janë të lidhura me alkoolin, gjithashtu,
abuzimi i alkoolit bëhet shkak i çrregullimeve në jetën
familjare, sociale, ekonomike dhe në uljen e standardit
të jetesës. Krahas alkoolit një formë tjetër e shfaqjes
së kriminalitetit është edhe tregtia e palejuar me drogë
apo pije të ndryshme narkotike, e cila paraqet një dukuri
të komplikuar shoqërore dhe manifestohet në mënyra
të ndryshme me veprime negative, që shoqërisë i sjell
pasoja tepër të dëmshme. Një ndër format e kriminalitetit
të organizuar është prodhimi, kultivimi, shitja, nxitja për
përdorim, brenda dhe jashtë vendit, e drogës narkotike
ose e substancave psikotrope.
Fjalët kyçe: Alkooli, lëndët narkotike, faktorët objektivë,
faktorët subjektivë.
***
Alkooli është një substancë psikoaktive, që mund të
dëmtojë aftësitë motore dhe gjykimin, ai është një nga
faktorët kryesorë të sëmundjeve të zemrës, mëlçisë,
kancerit, etj. Një numër i madh aksidentesh janë të lidhura
me alkoolin, gjithashtu, abuzimi i alkoolit bëhet shkak
i çrregullimeve në jetën familjare, sociale, ekonomike

dhe në uljen e standardit të jetesës. Pra, çrregullimet
janë si të karakterit fizik ashtu dhe social dhe do të
ishte keqkuptim nëse do të thoshim se alkooli dëmton
vetëm ata persona që abuzojnë me alkoolin. Sigurisht,
me pasojat rrjedhuese, si dhunë fizike, dhunë verbale,
krime, zjarre, mbytje, aksidente, pasoja shëndetësore,
papunësi, absenteizëm, etj.
Krahas alkoolit, një formë tjetër e shfaqjes së
kriminalitetit është edhe tregtia e palejuar e drogës apo
pije të ndryshme narkotike, e cila paraqet një dukuri të
komplikuar shoqërore dhe manifestohet në mënyra të
ndryshme me veprime negative, që shoqërisë i sjell pasoja
tepër të dëmshme. Tregtia e palejuar me narkotikë, si
formë shumë e rrezikshme e kriminalitetit të organizuar,
manifestohet në radhë të parë kundër të mirave dhe
vlerave materiale si dhe vlerave kryesore të njerëzimit,
siç janë: nderi, shëndeti, miqësia, etj. Si i tillë, ky lloj
kriminaliteti ka rrënjët e veta, shkaqet e veta, historinë e
vet dhe manifeston ndikim të caktuar kriminal në sferat e
ndryshme të jetës ekonomike, politike, juridke. Sipas prof.
dr. Skënder Begeja, në librin universitar “Kriminalistika”
theksohet:
“Kriminaliteti në Evropë, që nga viti 1989 deri në ditët
e sotme, ka pësuar ndryshime cilësore dhe sasiore nga
kriminaliteti tradicional. Këto ndryshime janë shkaktuar
nga qarkullimi i lirë i personave dhe nga hapja e kufijve,
ku në vendin tonë gjatë kësaj periudhe, janë shfaqur
disa forma të reja të kriminalitetit të organizuar dhe
shtrirja e gjerë e saj. Një ndër format e kriminalitetit të
organizuar është prodhimi, kultivimi, shitja, nxitja për
përdorim, brenda dhe jashtë vendit, e drogës narkotike
ose e substancave psikotrope”. 1
Vështruar nga aspekti etiologjik, kriminaliteti i organizuar
me narkotikë në shoqëritë bashkëkohëse është një
dukuri mjaft e ndërlikuar e problem botëror, shkaktuar
nga ndikimet e faktorëve të shumtë kriminogjenë, siç
janë: krizat ekonomike, varfëria, papunësia, pasurimi
i shpejtë, kriza e banimit, emigracioni, prostitucioni,
alkoolizmi dhe dukuri të tjera socio-patologjike, si:
disa familje të degraduara, familjet defiçente, shkaqet
e luftës, konfliktet politike, i cili nxit disa të rinj në
kriminalitetin e organizuar duke ua mundësuar dhe
lehtësuar tregtimin e palejuar me mjete narkotike e
keqpërdorimin e tyre. Këtu bëjnë pjesë edhe faktori i
1 Prof. Dr. Skender BEGEJA, Kriminalistika, Tiranë, 1997, faq. 3
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imigracionit, si shkaktar i kriminalitetit të organizuar.
Studimi i kriminalitetit të organizuar me pije narkotike,
pra, të tregtisë së palejuar me mjete narkotike, prodhimi,
kultivimi, shitja, nxitja për përdorim brenda dhe jashtë
vendit e drogës narkotike ose e substancave psikotrope,
qoftë si dukuri me përmasa të rrezikshme kriminale
dhe lidhja e tyre me kriminalitetin në përgjithësi, është
çështja thelbësore me karakter etiologjik. Sipas kësaj,
tregtia e palejuar me mjete narkotike si dukuri e veçantë
e kriminalitetit të organizuar e shkaqet e përhershme të
saj, mund të kuptohen drejt nëse trajtohen si shprehje e
veprimit të kushteve të përgjithshme që e karakterizojnë
shoqërinë në përgjithësi. Sido që të jenë, të hulumtuara
dhe të mësuara, shkaqet dhe kushtet e veçanta dhe
të drejtpërdrejta të kësaj forme kriminale, do të ishte
mashtrim të mendohet se me ndihmën e disa shkaqeve
të disa veprimeve kundërligjore mund të shpjegohet
kriminaliteti i organizuar në tërësi dhe një ndër format
e saj, tregtia e jashtëligjshme me droga narkotike apo
substancë psikotrope”2
Kriminaliteti me mjete narkotike, paraqet dukuri
negative shoqërore, me pasoja të rënda për shoqërinë.
Në paraqitjen e kësaj dukurie ndikojnë shumë faktorë,
si të natyrës objektive (të jashtëm) ashtu dhe të natyrës
subjektive (të brendshme).
a. Teoria e faktorit: Kjo teori shkaqet i shpjegon në dy
mënyra: Versionin e parë e quan monist ose faktor
i vetëm monofaktor, sipas së cilës, kriminalitetin në
shoqëri e shkakton një faktor kryesor kriminogjen.
Teoria tjetër e faktorit, është teoria pluraliste ose teoria
e multifaktorëve të shumanshëm, e cila thekson se në
paraqitjen e kriminalitetit ndikojnë shumë faktorë, siç
është teoria me pikëpamjet e veta sociologjike, e cila
shkaqet e kriminalitetit i gjen nën ndikimin e shumë
rrethanave shoqërore, ekonomike, etj.
Kështu p. sh. O. Fenihel, thotë: “Shfaqja dhe dukuria e
toksikomanisë dhe të kriminalitetit të organizuar me
narkotikë, nuk janë të determinuara me ndikim kimik të
narkotikëve, por me strukturën psikike të pacientit. Deri
te kjo dukuri kanë ndikuar shumë faktorë, ku thotë, po
ashtu, se me marrjen e mjeteve narkotike nuk ndikon
vetëm një faktorë “3
b. Teoria funksionaliste
Sipas kësaj teorie, shoqëria e caktuar dhe funksioni i
saj paraqet një “bashkim të pandarë” funksionim të
shoqërisë. Këto lidhje, nëse funksionojnë normal e në
mënyrë harmonike, atëherë në shoqëri nuk do të ketë
sjellje deviante e kriminale. Pikëpamjet e kësaj teorie kanë
ndikim të madh në shpjegimin e shkaqeve të kriminalitetit
në shoqëritë bashkëkohëse dhe të kriminologjisë së
sotme e sidomos në atë amerikane, ku rol të rëndësishëm
luan funksionimi normal i institucioneve dhe organizatave
shoqërore me një veprimtari të mbështetur në ligj”. 4
Në literaturat, të cilat në aspektin teorik trajtojnë
problematikën e faktorëve krimoniogjenë, kemi disa
2
Shih M. Millutinoviq, vep. e cituar, fq 371
3
Oto FENIHEL, Psihoanalitika teoria neurozha,
Medcinska Knjiga, Beograd – Zagreb, 1961, fq, 296
4
M. Millutinoviq, Vep. cituar, fq. 352-353

ndarje të faktorëve objektiv apo të jashtëm. Sipas M.
Millutinoviq, faktorë me ndikim të dukshëm në paraqitjen
e sjelljeve kriminale dhe të kriminalitetit në përgjithësi
me format e saj, trajtohen grupi i faktorëve ekonomike
shoqërore, faktorët ideopolitikë, faktorët mikrogrupe
dhe faktorët sociopatologjike dhe faktorë të tjerë”. 5
Disa nga shkaqet kryesore që ndikojnë në kriminalitet
janë:
a. Kriza ekonomike
Në krizat ekonomike ka depresione në forma të ndryshme
ekonomike dhe aktivitete kriminale. Në përgjithësi
shfaqet mungesa e të mirave materiale dhe ngritja e
çmimeve që kalon caqet e mundësive të blerjes te masat
e gjëra të popullsisë të shtresave të ulta. Këto dukuri
formojnë plot rreziqe e pasiguri. Në këtë gjendje shfaqet
apatia, dëshpërimi, protestat, etj.
b. Varfëria dhe kriminaliteti
Nga lakmia për të arritur fitime të mëdha, që të iket
varfëria shumë persona lëshohen në tregti ilegale me
narkotikë. Ky hap i motivon shumë persona që të merren
me veprimtari kriminale, si p. sh. : shumë bujq që në
tokat e tyre kultivojnë me shumicë bimë “canabissativa”
dhe bimë narkotike gjysmë të fabrikuara që shiten në
tregjet ilegale. Varfëria merret si një prej burimeve
kryesore të kriminalitetit ndaj pasurisë duke shkaktuar
droje, demoralizëm dhe dështim të tyre duke goditur
në radhë të parë shumë familje, të cilat për këtë shkak
bëhen të shqetësuara, të brengosura, të paafta për një
jetë normale. Nga këto familje dalin persona me sjellje
deviante në disa raste, por disa familje edhe pse janë të
varfra ruajnë dinjitetin e tyre dhe integritetin personal
duke mos rënë në kurthe devijante nga varfëria.
c. Papunësia dhe kushtet e vështira të banimit
Sipas statistikave të ndryshme vërtetohet se papunësia,
kushtet e banimit në banesa ku mungon higjiena,
sëmundjet e ndryshme kanë lidhje me kriminalitetin dhe
bëhen “çerdhe të krimeve”, në të cilat shumë persona u
nënshtrohen ndikimeve degraduese dhe detyrohen që
me prostitucion, mashtrime e tregti me drogë të kërkojnë
burimet e ekzistencës. Personat e papunë nuk cilësohen
me karakter të fortë e me veti të tjera pozitive e janë
“paraardhës së krimit”. Për këtë në popull thuhet se:
“papunësia është mëma e të gjithë të këqijave”6.
Faktorët ideopolitikë dhe subjektivë të sjelljes kriminale
Në faktorët ideoplitikë bëjnë pjesë lufta, konfliktet
kulturore dhe dallimet sociale, arsimimi dhe mosarsimimi
dhe ndikimi i literaturës joadekuate, si dhe shtypi e
filmi. Lufta dhe rrethanat e luftës kushtëzojnë shtimin e
kriminalitetit në përgjithësi dhe të kriminalitetit lidhur
me keqpërdorimin dhe tregtinë e palejuar me mjete
narktoike të konsumimit të tyre, si në prag të luftës, gjatë
luftës dhe pas luftës.
a. Arsimimi
Me rritjen e arsimimit dhe të shkallës së civilizimit
e të qytetarisë, kriminaliteti në forma të ndryshme
zvogëlohet. Fergusoni mendon se shkalla e ulët e
5
6
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përgatitjes shkollore përbën “Faktorin më të fuqishëm të
sjelljes kriminale që e përbën shkalla e ulët e përgatitjes
shkollore”7.
Autorë të tjerë, nuk i japin arsimimit të lartë rëndësi
antikiriminale, por, përkundrazi, mendojnë se arsimimi
i lartë mund të jetë faktor i kriminalitetit me veprimtari
antiligjore në forma të ndryshme. Sipas disa autorëve,
arsimimi pajis me njohuri dhe dije të nevojshme për të
zhvilluar format e ndryshme të kriminalitetit e ndër to
edhe kriminalitetin e organizuar me mjete narkotike.
b. Shtypi dhe televizioni
Shumë autorë qëndrojnë pranë thënieve të tyre duke
e mbrojtur mendimin se shtypi dhe filmi mund të
shkaktojnë në disa rrethana veti negative të personalitetit
të njeriut, duke shkaktuar disa forma kriminale me
sjellje kriminale tek të rinjtë. Megjithatë, këta faktorë jo
gjithmonë sjellin sjellje kriminale, kjo varet nga karakteri
i personit që bie në kontakt me literaturën, shtypin apo
ndonjë film që trajton shfaqjet kriminale, çka ngjason
më shumë me ata persona që tregojnë dhe shfaqin
karakteristikat e personave të paadoptuar në rrethin
shoqëror dhe përherë janë të pasigurt dhe jo stabël, të
cilët nuk pranojnë dhe respektojnë vlerat shoqërore. ”8
c. Emigracioni
Emigracioni sot është një fenomen shoqëror i botës
bashkëkohëse, i cili është i lidhur me zhvillimin e
popullsisë, që d. m. th. emigrojnë prej një vendi në një
vend tjetër, që bëhet për shkaqe të ndryshme, në radhë
të parë ekonomike, politike, etj. Tek njerëzit, që kanë
emigruar për shkaqe politike dhe në veçanti ekonomike,
është e sigurt se rrethanat e vështira materiale, varfëria
dhe mjerimi, ndikimi i krizave ekonomike që shfaq
mungesën e të mirave materiale nga kërcimi madh
dhe i shpejtë i çmimeve, papunësisë janë shkaktare të
kriminalitetit. Në vitet e fundit për shkak të papunësisë
së madhe në Kosovë, shumë të rinj emigruan në vendet
të ndryshme evropiane. Në vendet, ku ata emigrojnë,
kanë filluar të paraqiten disa simptoma të caktuara të
sjelljeve negative, të cilat janë rezultat i lëvizjeve të
hovshme emigruese, si p, sh, : rritja e kriminalitetit të të
miturve, krimi i organizuar me narkotikë dhe ai i trafikut,
vepra penale kundër pasurisë, alkoolizmi, etj. Këto dukuri
nuk kanë përmasa të tilla e as nuk paraqesin ndonjë
specifikë ekonomiko-sociale në Kosovë sikurse në vendet
e ndryshme që po ndodhin vitet e fundit”9.
Fitimet jashtëzakonisht të mëdha të tregtisë së
paligjshme me narkotikë, nxisin shtimin e numrit të
organizatave kriminale profesioniste. Në kuadër të
veprimtarisë kriminale të tregtisë me narkotikë viteve të
fundit ka përpjekje jo vetëm të tranzitimit të narkotikëve
të Republikës së Shqipërisë e të Kosovës, por edhe të
strehimit ose magazimit të sasive narkotike.
Në arritjen e qëllimeve të parandalimit të kriminalitetit
në përgjithësi si pikënisje, supozohet zhvillimi i
aktivitetit intensive nga ana e familjes, shkollës dhe
institucioneve të tjera kulturore, të cilat mund të luajnë
7
8
9

M. Millutinoviq, Vep. cituar, fq. 400-401
Si më sipër, “Politika kriminale”, fq 217
R. Halili, vep. cit, fq. 120

rol të rëndësishëm parandalues. M. Millutinoviqi thotë:“Është e sigurt se normat ligjore dhe organet shtetërore
mund të kenë ndikim të caktuar edukativ te qytetarët në
drejtim të zhvillimit të vetëdijes për respektimin e vlerave
shoqërore dhe krijimin e disiplinës shoqërore, e sidomos
te kriminelët potencialë”. 10
Kombet e Bashkuara zhvillojnë një aktivitet të gjerë dhe
të frytshëm nëpërmjet sesioneve speciale e ligjëratave
rajonale në lidhje me parandalimin e kriminalitetit, pastaj
nëpërmjet themelimit të qendrave kërkimore për vende
të territoreve të caktuara nëpërmjet ndihmave, që u
jepen vendeve dhe rajoneve në zhvillim dhe në forma të
tjera të aktiviteteve. Por, përveç Kombeve të Bashkuara,
ndikojnë organizata dhe institucione të ndryshme, si p.
sh. : Organizata Ndërkombëtare e Punës, Organizata
Botërore për Shëndetësi, etj. ”11
Si përfundim mund të themi se tregtia e paligjshme
e narkotikëve, si formë tipike e kriminaliteti, mund të
parandalohet dhe të luftohet si në aspektin teorik dhe
praktikë, me një konceptim të parimeve të përgjithshme
të politikave kundër krimit, si p. sh. : përsosja e
legjislacionit penal, të zbërthyerit në praktikë dhe teorik
të problemit të inkriminimit apo fajësisë, përsosja dhe
plotësimi i sistemit të dënimeve penale.
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Abstract
This study investigates the difference in the perception
of academic stress among male and female students. A
questionnaire with 73 variables divided into three sections
was used by researchers as a measuring instrument
for the data collection. A total of 1015 students from
six public universities in Albania selected through the
sampling method in the group responded to the survey
instrument. The Statistical Package of Social Sciences
(SPSS 16. 0 for Windoës XP version) was used to conduct
the observation of the data and statistical analysis of
the factors, that influence on the growth of the level of
academic stress in students. To determine the gender
differences among respondents, we used Test-t for the
independent samples. The results show that there are
differences between men and women experiencing stress
under the influence of factors; performance of teachers,
parental expectations, adaptation, management of time
and the anxiety of exams. Based on the average values,
female respondents recorded higher values of academic
stress compared with the male respondents, despite
not found any significant difference between male and
female during the experience of academic stress.
Keywords: academic stress, academic factors, university
students, gender differences, perception.

Abstrakt
Ky studim heton dallimin në perceptimin e stresit
akademik në mesin e studentëve meshkuj dhe femra. Një
pyetësor me 73 variabla të ndarë në tre seksione u përdor
nga studiuesit si instrument matës për grumbullimin
e të dhënave. Një total prej 1015 studentë të gjashtë
universiteteve publike në Shqipëri të përzgjedhur përmes
metodës së mostrimit në grup iu përgjigj instrumentit
anketues. Paketa Statistikore e Shkencave Sociale
(SPSS për Windows XP versioni 16. 0) u përdor për të
kryer vrojtimin e të dhënave dhe analizën statistikore
të faktorëve që ndikojnë në rritjen e nivelit të stresit
akademik të studentëve. Për të përcaktuar dallimet

gjinore në mesin e të anketuarve, u përdorur Test-t për
mostrat e pavarura. Rezultatet tregojnë se ka dallime
midis meshkujve dhe femrave në përjetimin e stresit
nën ndikimin e faktorëve; performanca e pedagogëve,
pritshmëritë e prindërve, përshtatja, manaxhimi i
kohës dhe ankthi i provimeve. Duke u bazuar në vlerat
mesatare, të anketuarit femra shënuan vlera më të
larta të stresit akademik në krahasim me të anketuarit
meshkuj, pavarësisht se nuk u gjet ndonjë ndryshim
i rëndësishëm në mes të intervistuarve meshkuj dhe
femra në përjetimin e stresit akademik.
Fjalë kyce: stresi akademik, faktorët akademikë, studentë
të universitetit, dallimet gjinore, perceptimi.
***

Hyrje
Stresi mund të konsiderohet si “çdo faktor, që duke
vepruar brenda ose jashtë, e bën përshtatjen me mjedisin
të vështirë duke shkaktuar rritjen e përpjekjeve nga
ana e individit për të ruajtur një gjendje ekuilibri midis
vetes dhe tjetrit dhe ambientit të jashtëm “(Humphrey,
Au, & Bowden, 2000). Përveç kësaj, “Stresi është një
përgjigje fizike dhe mendore për kërkesat e përditshme,
veçanërisht ato të lidhura me ndryshimin “(RichlinKlonsky & Hoe, 2003). Në vitet e fundit, “stresi është bërë
një temë me një rol të rëndësishëm në rrethin akademik
“(Agolla & Ongori, 2009) ndoshta për shkak të faktit se
jeta në përgjithësi është e mbushur nga streset e shumta.
Në mesin e studentëve të universitetit, stresi mund të
shihet si një eksperiencë pozitive apo negative që ndikon
në jetën e tyre dhe karakteristikat psikofiziologjike
(Jogaratnam & Buchanan, 2004). Kjo ndodh për shkak
se “puna akademike nuk është kurrë pa aktivitete
stresuese “(Agolla & Ongori, 2009). Përvoja e stresit në
mesin e studentëve të universitetit është konsideruar
si normale, por “nëse stresi është i rëndë dhe / ose i
zgjatur, ai mund të reduktojë performancën akademike;
interferon me aftësinë e studentit për të marrë pjesë dhe
kontribuar në jetën e kampusit dhe për të rritur gjasat e
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abuzimit me substanca dhe sjellje të tjera potencialisht të
dëmshme”(Richlin-Klonsky & Hoe, 2003).
Një formë e stresit që është vazhdimisht duke u përjetuar
nga studentët e universitetit është stresi në lidhje me
shqetësimet akademike. “Stresi akademik është produkt
i një kombinimi akademik të lidhura me kërkesat që
i tejkalojnë burimet adaptuese në dispozicion të një
individi” (Wilks, 2008). Stresi Akademik është një
shqetësim që nuk duhet të merret si i mirëqenë, sepse
ai ndikon negativisht në rregullimin e përgjithshëm të
studentëve (Hussain, Kumar, & Husain, 2008) dhe disa
studime kanë dokumentuar tashmë efektin e stresit
mbi studentët (p. sh. Agolla & Ongori 2009; Hussain
et al, 2008; Sulaiman, Hassan, Sapian, dhe Abdullah,
2009). Në shumë studime, faktorët akademikë janë
gjetur përgjegjës për nivelin e lartë të stresit në mesin e
studentëve.
Ky studim shqyrton dallimet midis meshkujve dhe
femrave studente të 6 universiteteve publike në Shqipëri
në përjetimin e stresit akademik nën ndikimin e faktorëve
akademikë. Studimi kërkon tu përgjigjet pyetjeve:
1. A ekzistojnë dallime në perceptimin e stresit
akademik në mes të meshkujve dhe femrave duke
iu referuar faktorëve: performanca e pedagogëve,
pritshmëritë e prindërve, përshtatja, manaxhimi i kohës
dhe ankthi i provimeve.
2. A ekziston një korrelacion domethënës midis
faktorëve stresant të evidentuar ne studim dhe nivelit të
stresit të përjetuar nga studentët?
3.
Qëllimi i studimit:
Për rrjedhojë duke u dhënë përgjigje pyetjeve të
mësipërme, qëllimi final i këtij studimi është:
1.
Të gjejë nëse ekzistojnë dallime në përjetimin
e stresit akademik midis meshkujve dhe femrave
studente.
2.
Të gjejë nëse faktorët e evidentuar ndikojnë
në dallimet që ekzistojnë në nivelin e stresit të përjetuar
midis femrave dhe meshkujve studentë.
Në seksionin e metodologjisë në këtë studim i është
dhënë një rëndësi e veçantë hartimit të pyetësorit që
do të shërbente si instrument matës për grumbullimin
e të dhënave, nëpërmjet përgjigjeve të marra nga
studentët. Analiza statistikore përshkruese, faktoriale
dhe korrelacionale na jep të dhëna të hollësishme për
karakteristikat e kampionit dhe rezultatet e testeve
të përdodura për realizimin e detyrës studimore dhe
zgjidhjen e problemit të shtruar në këtë studim. Një vend
i rëndësishëm në studim i lihet seksionit të rezultateve,
diskutimit, gjetjeve dhe rekomandimeve.

Rishikimi i literaturës
Faktorët stresantë akademikë: Shumë faktorë
kontribuojnë për stresin që po përjetohet nga studentët.
Studiuesit kanë evidentuar në studimet e tyre faktorë

të tillë si: çështjet e menaxhimit të kohës, vështirësitë
financiare, ndërveprimi me mësuesit, qëllimet
personale, aktivitetet sociale, përshtatja në mjedisin
e kampusit, mungesa e rrjeteve mbështetëse (Wilks,
2008), procedurat e pranimit, standardet e larta të
prindërve, kurrikulat e ngarkuara me shumë koncepte,
koha e papërshtatshme shkollore, raporti i lartë
student-pedagog, mjedisi fizik jo i favorshëm i klasave,
mungesa e ndërveprimit të shëndetshëm mësuesnxënës, rregullat irracionale disiplinore, ndëshkimi fizik,
metodologjia e mësimdhënies, qëndrimet indiferente
të mësimdhënësve, mbitheksimi i dobësive se sa anëve
të forta (Masih & Gulrez, 2006), pritjet e vetë nxënësve,
pritjet e prindërve dhe pritjet e mësuesve (Ang & Huan,
2006).
Në një studim të tyre Agolla & Ongori (2009) evidentuan
si faktorë akademkë që shkaktojnë stres tek studentët,
ngarkesën akademike dhe ndjekjen e leksioneve.
Ekzaminimet dhe kurrikula shkollore u gjetën si
faktorë stresant në studimin (Shah, Hasan, Malik, &
Sreeramareddy, 2010), materialet mësimore joadekuate
(Agolla & Ongori, 2009; Shah et al, 2010), performanca
në punën akademike, vështirësitë akademike (Agolla &
Ongori, 2009; Johnson, 2009), klasat e mbipopulluara
(Agolla & Ongori, 2009), pasiguria në gjetjen e një pune
pas diplomimit/ shqetësimi në lidhje me të ardhmen
(Agolla & Ongori, 2009; Shah et al, 2010), pritjet e
anëtarëve të familjes / prindërit (Agolla & Ongori, 2009;.
Shah et al, 2010), kufizimet financiare (Johnson, 2009)
dhe procedurat e pranimit në universitet (Conner et al,.
2010).
Në studimin e tyre Thawabieh dhe Qaisy (2012)
konkluduan se tranzicioni i studentëve nga mjedisi i
shkollës në mjedisin e universitetit mund të shkaktojë
një tronditje psikologjike, akademike dhe shoqërore tek
ata, pasi ky sistem arsimor ka dallime të mëdha: studenti
do të përballet me metodat e reja të mësimdhënies,
me kërkesat e reja akademike, me tipe të reja të
marrëdhënieve midis studentëve dhe fakulteteve, madje,
edhe marrëdhënie të reja midis studentëve. Për shkak
të këtyre ndryshimeve, studentët mund të përjetojnë
potencialisht lloje të ndryshme të stresit që mund të
ndikojnë në shëndetin e tyre mendor dhe social dhe
arritjet e tyre akademike.
Stresi përgjatë linjave gjinore: Gjetjet e studimeve të
kryera për stresin lidhur me referenca ndaj gjinisë janë
disi kontradiktore. Në një studim të kryer nga Misra
dhe Castillo në vitin 2004, u zbulua “se burrat dhe gratë
ndryshojnë në perceptimet e tyre dhe reagimet ndaj
stresit”. Në studimin e tyre Sulejman et al. (2009), gjetën
se “studentet femra kanë stres të ndryshëm në krahasim
me studentët meshkuj. Kjo mund të jetë për shkak se
studentët femra priren të jenë shumë emocionale dhe të
ndjeshme ndaj asaj që ndodh përreth tyre”. Nga ana tjetër,
Watson (2002) nuk gjeti asnjë ndryshim të rëndësishëm
në perceptimin e stresit mes meshkujve dhe femrave
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duke krahasuar nivelin e stresit të perceptuar dhe stilet
e përballimit të tij.
Në studimin e tij, Calaguas (2011) konkludoi se, edhe
pse midis meshkujve dhe femrave në përgjithësi nuk
kishte diferenca domethënëse në perceptimin e stresit
akademik, përsëri respodentët femra morën pikë më të
larta në perceptimin e stresit akademik. Kjo tregon vetëm
se femrat ishin më të ndikuara kur vjen puna tek stresi
akademik. Kjo gjetje konsiston edhe në përfundimet e
studiuesve të tjerë (p. sh. Eun-Jun, 2009; Matud, 2004;
Misra dhe Mckean, 2000; Sulaiman dhe të tjerë, 2009).
Sipas konkluzioneve (Gentry, Chung, Aung, Keller,
Heinrich dhe Maddock, 2007; Misra dhe Castillo, 2004),
ky ndryshim midis femrave dhe meshkujve në përjetimin
e stresit akademik mundet t’u atribuohet ndryshimeve
në perceptim.
Chen, Wong, Ran dhe Gilson (2009) në studimin e tyre
dëshmuan se mirëqenia psikologjike ka një marrëdhënie
negative me stresin në universitete dhe një strategji
përballuese pozitive ka efekte të rëndësishme mbi
problemet shëndetësore psikologjike. Gjithashtu, ata
zbuluan se studentët meshkuj raportuan nivel më të lartë
të stresit, mirëqenie psikologjike të keqe dhe tendencë
të paktë të prirjes drejt përdorimit të strategjive pozitive
përballuese.
Tajularipin, Vizata dhe Saifuddin (2009) gjetën në
studimin e tyre se studentët përjetuan stres të mesëm
dhe se ka një ndryshim të rëndësishëm në nivelin e stresit
që i atribuohet gjinisë. Gjithashtu, rezultatet treguan se
ka shumë faktorë që ndikojnë në stresin e studentëve të
tilla, si: stili prindëror dhe sfondi arsimor i prindërve.
Hipotezat e studimit:
Bazuar në teoritë e cituara si dhe në qëllimet që kërkon
të përmbush ky studim, hipotezat që duam të vërtetojmë
janë:
1.
Ekzistojnë dallime në nivelin e perceptimit
të stresit akademik në mes të meshkujve dhe femrave.
2.
Ekziston një marrëdhënie e rëndësishme
midis stresit akademik të përjetuar të studentëve meshkuj
dhe femrave dhe faktorëve: performanca e pedagogëve,
pritshmëritë e prindërve, përshtatja, manaxhimi i kohës
dhe ankthi i provimeve.
III. Metodologjia

(17. 3%) të numrit të përgjithshëm të të anketuarve,
ndërsa studentet femra (N=832) përbënin (82. 7%) të
respodentëve të anketuar. Të 1006 të anketuarit ishin
studentë të gjashtë universiteteve publike shqiptare.
Nga të dhënat (Tabela 2) konkludojmë se (9. 2%) e
respodentëve ishin studentë të Universitetit të Tiranës,
(31. 3%) e respodentëve ishin studentë të Universitetit
“Ismail Qemali” të Vlorës, (17. 8%) e respodentëve ishin
studentë të Universitetit “Aleksandër Moisiu” të Durrësit,
(16. 1%) e respodentëve ishin studentë të Universitetit
״Luigj Gurakuqi” të Shkodrës, (15. 4%) e respodentëve
ishin studentë të Universitetit “Aleksandër Xhuvani”
të Elbasanit, (10. 1%) e respodentëve ishin studentë
të Universitetit “Fan S. Noli” të Korçës. Respodentët
e përzgjedhur janë studentë të Bachelorit viti i parë, i
dytë dhe i tretë. Në studim (Tabela 3) me një frekuencë
shpërndarje (N = 441) e respodentëve e shprehur në
përqindje (43. 8%) janë studentë të Bachelorit të Vitit të
Parë. Me një frekuencë shpërndarje (N = 367) e shprehur
në përqindje (36. 5%) e respodentëve janë studentë të
Bachelorit të Vitit të Dytë. Me një frekuencë shpërndarje
(N = 198) e shprehur në përqindje (19. 7%) e respodentëve
janë studentë të Bachelorit të Vitit të Tretë.
Në përzgjedhjen e popullatës së studimit u përdor
metoda e kampionimit me grupe (clousters sampling) si
një mostër propabiliteti.
Tabela 1
Gjinia
Valid

Frequency

Percent

174
832
1006

17. 3
82. 7
100. 0

M
F
Total

Valid
Percent
17. 3
82. 7
100. 0

Cumulative
Percent
17. 3
100. 0

Tabela 2
Universiteti publik
Frequency Percent
Valid Tirane
Vlore
Durrës
Shkodër
Elbasan
Korçë
Total

93
315
179
162
155
102
1006

9. 2
31. 3
17. 8
16. 1
15. 4
10. 1
100. 0

Valid
Cumulative
Percent
Percent
9. 2
9. 2
31. 3
40. 6
17. 8
58. 3
16. 1
74. 5
15. 4
89. 9
10. 1
100. 0
100. 0

Tabela 3

Pjesëmarrësit

Student i bachelorit

Në këtë studim morrën pjesë 1015 studentë të gjashtë
universiteteve publike në Shqipëri. Rezultatet (Tabela 1)
tregojnë shpërndarjen e kampionit sipas gjinisë. Analiza e
Testit të normalitetit Shapiro-Wilk evidentoi një kampion
prej 1006 respodentë për arsye se 9 përgjigje nuk u
morën parasysh pasi u gjykua nga studiuesit që devijonin
nga shpërndarja normale. Pra analiza e mëtejshme
përshkruese dhe statistikore u bazua në një kampion prej
1006 respodentë. Studentët meshkuj (N=174) përbënin

Frequency Percent
Valid Viti parë
Viti i dytë
Viti tretë
Total
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441
367
198
1006

43. 8
36. 5
19. 7
100. 0

Valid Cumulative
Percent
Percent
43. 8
43. 8
36. 5
80. 3
19. 7
100. 0
100. 0
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Instrumenti
Administrimi i Instrumentit Anketues:
Instrumenti anketues është administruar për 1015
studentë të gjashtë universiteteve publike shqiptare të
cilët u përzgjodhën nëpërmjet teknikës së kampionimit
në grup. Administrimi i instrumentit është bërë gjatë
semestrit vjeshtë 2014. Si instrument matës për
mbledhjen e të dhënave u përdor një pyetësor me 73
variabla të ndarë në 3 seksione.
Seksioni 1: Të dhënat demografike ku përfshihet gjinia,
universiteti dhe viti i studimit.
Seksioni 2: Një shkallë e tipit Likert me 5 kategori duke
filluar nga 1) Aspak stres, 2) Pak stres, 3) Stres mesatar, 4)
Shumë stres dhe 5) Stres ekstrem, që mat nivelin e stresit
të studentëve gjatë sezonit vjeshtë 2014.
Seksioni 3: Një shkallë me 5 pika e tipit Likert duke filluar
nga 1) Aspak dakord, 2) Pjesërisht jo dakord 3) I pasigurt
(i pavendosur, 4) Pjesërisht dakord, 5) Plotësisht dakord.

Dizanji i studimit
Për vërtetimin e hipotezave, studiuesit strukturuan
variablat e studimit. Kështu variablat gjinia, universiteti
dhe niveli i studimit u konsideruan si variabla të pavarur
(VP). Pyetja e mbyllur e seksionit 2, e cila mat nivelin
e stresit të përjetuar nga studentët u konsiderua si
një variabël i varur (VV). Shkalla me 69 variabla të
cilët shprehin faktorët që ndikojnë në nivelin e stresit
akademik u konsideruan si (VP). Për të matur dallimet në
nivelin e stresit të studentëve shkalla me 69 varabla, ku
secila pyetje shpreh ndikimin që ka në nivelin e stresit
u dizenjua në 5 nënshkallë (komponentë) nëpërmjet
analizës faktoriale. Qëllimi ishte që nëpërmjet Testit-t për
Grupet e Pavarura, të matej nëse ka dallime në nivelin e
stresit akademik të meshkujve dhe femrave në lidhje me
5 faktorët (komponentët) e evidentuar.
Korrelacioni bivariat i produkt momentit u përdor për
të gjetur një marrëdhënie domethënëse statistikore
ndërmjet stresit të studentëve meshkuj dhe femra dhe
faktorëve akademikë.

Procedura
Studiuesit shpërndanë gjithsej 1100 pyetësorë, për
mbledhjen e të dhënave. Pas verifikimit të përgjigjeve
të dhëna nga studentët, studiuesit konkluduan se
vetëm 1015 respodentë kishin plotësuar saktë të gjithë
artikujt që përfshiheshin në të. Pra norma e kthimit
rezultoi 92% e vlerësuar nga standardet (Saunders dhe
Thomhil, 2007), si e mjaftueshme për këtë lloj kërkimi
për studime të tilla. Pas testit Shapiro Wilk që verifikon
normalitetin e shpërndarjes së kampionit u konkludua
që 9 përgjigje devijonin nga shpërndarja normale. U
mendua që këto përgjigje të përjashtoheshin nga analiza
e mëtejshme statistikore si nga analiza faktoriale ashtu

edhe nga analizat korrelacionale. Pra kampioni i analizuar
u mendua të jetë 1006 respodentë.
Analiza statistikore
Për të testuar hipotezat e studimit dhe për të shqyrtuar
ndryshimet në mesatare ndërmjet dy grupeve të pavarura
(meshkuj dhe femra) u përdor Test-t për Mostrat e
Pavarura (Hyman & Sierra, 2010).
Analiza faktoriale
Të 69 variablat (artikujt) e sesionit të tretë u ngarkuan
dhe u analizuan nga programi SPSS nëpërmjet analizës
faktoriale. Analiza faktoriale përdori Metodën e
Nxjerrjes: Analiza e Komponentëve Kryesorë (Extraction
Method: Principal Component Analysis), si dhe Metodën
e Rrotullimit: Varimax me Kaiser Normalizimin (Rotation
Method: Varimax with Kaiser Normalization).
Analiza korrelacionale.
Për të testuar hipotezën e studimit se midis faktorëve
të evidentuar në studim ka një lidhje domethënëse
statistikore u përdor Korrelacioni Bivariat i Produkt
momentit.

Iv. Rezultatet e studimit
Rezultatet e analizës faktoriale
Nga (Tabela 4) shihet qartë se indeksi (KMO =. 929) > 0. 6
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) dhe
Testi i Bartlettit i Sferoidit (Bartlett’s Test of Sphericity)
është i barabartë me Chi-Square tregon se (Sig) =. 000)
pra (p <. 005) verteton standartizmin e testit të përdorur
për mbledhjen e të dhënave dhe se pyetësori është
statistikisht domethënës.
Tabela 4.
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Approx. Chi-Square
Sphericity
df
Sig.

. 929
2. 353E4
2346
. 000

Në analizën faktoriale artikujt (Var 36 dhe Var 37) me
koeficient korelacioni (eigen value) <. 30 u përjashtuan
nga analiza e mëtejshme statistikore. Këto 67 artikuj
(variablat) e shkallës Likert janë kategorizuar pas analizës
faktoriale në mënyrë specifike në pesë nën/shkallë që
përfaqësojnë faktorët (komponentët) e identifikuar të
stresit akademik:
F1. Performanca e pedagogëve (Kjo nënshkallë përmban
21 artikuj),
F2. Pritshmëritë e prindërve (Kjo nënshkallë përmban 12
artikuj),
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F3. Përshtatja (Kjo nënshkallë përmban 15 artikuj)
F4. Manaxhimi i kohës (Kjo nënshkallë përmban 13
artikuj)
F5. Ankthi i provimeve (Kjo nënshkallë përmban 6 artikuj)

pedagogëve, 174 meshkujt kanë përjetuar respektivisht
një nivel mesatar të stresit akademik (M = 61. 2816) me
devijim standard (SD=14. 55966) dhe gabim standard të
mesatares (S. E. M = 1. 10377). Në mënyrë të ngjashme,
832 femra kanë përjetuar respektivisht një nivel mesatar
të stresit akademik (M = 69. 1731) me devijim standard
(SD=14. 36641) dhe gabim standard të mesatares (S. E.
M. =. 49807) Duke iu referuar rezultateve shohim që,
meshkujt e anketuar kanë përjetuar stres më të ulët se sa
femrat. Kjo nënshkallë përmban 21 artikuj, pra rezultatet
totale mund të shkojnë nga 21 - 105. Stresorët që lidhen
me F1. Performanca e pedagogëve kanë të bëjnë me:
Mosvlerësimi i duhur, vonesa e pedagogëve në leksione,
presioni, mospërshtatja me metodat e mësimdhënies,
vonesa në shpalljen e vlerësimit, zhurmat e tepërta,
korrupsioni i pedagogëve etj.
Në tabelën Testi i Grupeve të Pavarura (Independent
Samples Test), rezultatet e testit të Levenit për barazinë e
variancave treguan se për F(- 6. 574 = -. 599; Sig. = . 439;
pra p >. 005 nuk e përjashton hipotezën zero (H0). Pra
në studimin tonë rezultatet e testit të Levenit provojnë
hipotezën zero që mospërputhjet (variancat) në grupe
të ndryshme janë të barabarta dmth diferenca midis
mospërputhje (variancave) është zero dhe supozimi është
i fortë. Pra testi i Levenit nuk hedh poshtë supozimin e
homogjenitetit të variancave. Meqënëse niveli rëndësia
(Sig) është më e madhe se 0. 05 pra p >. 005 atëherë ne
mund të supozojmë se mospërputhjet e grupeve janë
të barabarta dhe duhet të lexojmë të dhënat e rreshtit
të parë të rezultateve të testit - t standard. Pra duhet të
lexojmë të dhënat e rreshtit të parë të tabelës “Barazi e
variancave e supozuar” (Equal variances assumed).

Rezultatet e Testit - t për mostrat e pavarura
Për të vlerësuar marrëdhëniet midis variablit gjinia
si një variabël kategorik (diskret) dhe 5 faktorëve
(komponentëve) që ndikojnë në përjetimin e stresit
akademik që janë variabla të vazhduar, për testimin e
dallimeve mes mesatareve të dy grupeve u përdor nga
studiuesit Testi-t për mostrat e pavaruara (IndependentSample t-test). Si një test parametrik bazuar në të dhëna
parametrike ky test kërkon që në analizën statistikore
variancat për devijimet e respodentëve Meshkuj dhe Femra
të jenë të barabarta. Qëllimi i përdorimit të këtij testi ishte
jo vetëm përshkrimi i grupit të të dhënave por krahasimi i
tyre. Testi - t u përdor për të krahasuar mesataret nga dy
grupe të ndryshme të të dhënave për të na ndihmuar të
gjenim nëse mesataret janë dukshëm të ndryshme nga
njëra-tjetra ose në qoftë se ato janë relativisht të njëjta.
Në studim, variabli jonë diskret, gjinia përbëhet nga
grupet e pavarura M (meshkuj) dhe F (femra). Gjithashtu,
ne përdorëm variablat e vazhduar (faktorët stresant) që
shprehin ndikimin që këta stresorë kanë në përjetimin
e stresit tek studentët meshkuj dhe femra, frekuencën
e përjetimit të stresit, gjatë sezonit Vjeshtë 2014. Me
këto të dhëna ne mundëm të testojmë hipotezën se
vlera mesatare e frekuencës së ndikimit të këtyrë
faktorëve në përjetimin e stresit akademik që meshkujt
kanë përjetuar gjatë sezonit akademik Vjeshtë 2014
ndryshon nga vlera mesatare e frekuencës së ndikimit
të këtyre faktorëve në përjetimin e stresit akademik
që kanë përjetuar F (femrat). Në (Tabelën 5), paraqitet
ndryshimi në perceptimin e stresit midis meshkujve dhe
femrave në lidhje me F1. Performanca e pedagogëve. Në
studimin tonë, siç shihet në tabelën Statistika e Grupit
(Group Statistics) duke u bazuar në mesataren e pikëve
totale të të anketuarëve në lidhje me F1. Performanca e
Levene's Test
for Equality of
Variances

F. 1.
performanca e
pedagogeve

Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

Tabela 5
Group Statistics
Gjinia
F. 1. PERFORMANCA E
PEDAGOGEVE

N

Mean

Std.
Std. Error
Deviation
Mean

M

174 61.2816

14.55966

1.10377

F

832 69.1731

14.36641

. 49807

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper

F

Sig.

t

df

Sig.
(2-tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

.599

.439

-6.574

1004

.000

-7.89147

1.20039

-10.24703

-5.53591

-6.517

248.480

.000

-7.89147

1.21094

-10.27648

-5.50646

Në produktin Testi – t për Barazinë e Mesatareve, Sig. (2 pjesësh) =. 000 pra p <. 005, arrijmë në përfundimin se
ka një dallim të rëndësishëm statistikor midis meshkujve dhe femrave në perceptimin e stresit nën ndikimin e F1.
Performanca e pedagogëve. Ky ndryshim midis femrave dhe meshkujve nuk është i ndryshëm për shkak të rastësisë
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por për shkak të manipulimit të F1. Performanca e
pedagogëve. Duke parë kolonën diferenca e mesatareve
(Mean Difference) të meshkujve dhe femrave arrijmë në
përfundimin se Meshkujt kanë përjetuar një vlerë stresi
prej (-7. 89147) më të ulët se sa Femrat nën ndikimin e
F1. Performanca e pedagogëve.
Kolona Intervali i Besueshmërisë së Ndryshimit (95%
Confidence Interval of the Difference) siguron intervalin e
besueshmërisë për dallimin midis mesatareve të grupeve
duke na lejuar për të vlerësuar dallimin e vërtetë që
gjendet midis dy grupeve të meshkujve dhe femrave. Në
këtë rast ne mund të jemi 95% të bindur se dallimi aktual
në frekuencën e stresit të përjetuar nga M dhe F në lidhje
me F1. Performanca e pedagogëve është diku në mes (-5.
53591dhe -10. 24703).
Në (Tabelën 6), paraqitet ndryshimi në perceptimin e
stresit midis meshkujve dhe femrave në lidhje me F2.
Pritshmëritë e prindërve. Në studimin tonë, siç shihet
në tabelën Statistika e Grupit (Group Statistics) duke u
bazuar në mesataren e pikëve totale të të anketuarëve
në lidhje me F2. Pritshmëritë e prindërve, 174 meshkujt
kanë përjetuar respektivisht një nivel mesatar të stresit
akademik (M = 33. 4540) me devijim standard (SD=10.
06371) dhe gabim standard të mesatares së (SEM
=. 76293). Në mënyrë të ngjashme, 832 femra kanë
përjetuar respektivisht një nivel mesatar të stresit
akademik (M = 34. 7055) me devijim standard (SD=11.
02392) dhe gabim standard të mesatares (SEM =. 38219).
Duke iu referuar rezultateve shohim që, meshkujt e
anketuar kanë përjetuar stres më të ulët se sa femrat.
Siç shihet në tabelën “Statistika e grupit”, nuk ka një
ndryshim domethënës në mes të stresit të meshkujve
dhe femrave studente të anketuara nën ndikimin e
F2. Pritshmëritë e prindërve. Kjo shkallë përmban 12
artikuj, pra rezultatet totale mund të shkojnë nga 12 60. Stresorët që lidhen me F2. Pritshmëritë e prindërve
kanë të bëjnë me: rezultatet, rendimentin në universitet,
konflikti me prindërit etj
Në tabelën Testi i Grupeve të Pavarura, rezultatet e testit
të Levenit për barazinë e variancave treguan se për F (-1.
382) = 3. 915; Sig. =. 048; pra p <. 05 e përjashton hipotezën

Tabela 6
Group Statistics
Gjinia
F. 2. PRITSHMERITE
M
E PRINDERVE
F

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

N

Mean

174

33. 4540 10. 06371

. 76293

832

34. 7055 11. 02392

. 38219

Independent Samples Test

Levene's Test
for Equality of
Variances

F. 2.
Equal
PRITSHMERITE variances
E PRINDERVE assumed
Equal
variances not
assumed

zero (H0). Pra në studimin tonë rezultatet e testit të
Levenit hedhin poshtë hipotezën zero që mospërputhjet
(variancat) në grupe të ndryshme janë të barabarta.
Atëherë ne mund të konkludojmë se hipoteza zero nuk
është e saktë dhe se mospërputhjet janë dukshëm të
ndryshme - për këtë arsye, supozimi i homogjenitetit të
variancave ështëi shkelur. Pra testi i Levenit hedh poshtë
supozimin e homogjenitetit të variancave. Meqenëse
niveli rëndësia (Sig) është më e vogël se. 05 pra p <.
05 atëherë ne mund të supozojmë se mospërputhjet e
grupeve nuk janë të barabarta dhe duhet të lexojmë të
dhënat e rreshtit të dytë të rezultateve të testit t. Pra
duhet të lexojmë të dhënat e rreshtit të dytë të tabelës
“Barazi e variancave e pasupozuar” (Equal variances not
assumed).
Në produktin Testi – t për barazinë e mesatareve Sig.
(2 pjesësh) =. 144; pra p >. 005 që do të thotë se nuk
ka një ndryshim të rëndësishëm statistikor në nivelin e
stresit midis M dhe F nën ndikimin e F2. Pritshmëria e
prindërve. E thënë në mënyrë statistikore, dallimet në
mes të dy grupeve meshkuj dhe femra ka gjasa të ndodhin
për shkak të shancit të vetëm dhe nuk ka gjasa për shkak
të manipulimit të variablit të pavarur, F2. Pritshmëria e
prindërve. Duke parë kolonën diferenca e mesatareve
(Mean Difference) të meshkujve dhe femrave arrijmë në
përfundimin se meshkujt kanë përjetuar një vlerë stresi
prej (-1. 25151) më të ulët sesa femrat nën ndikimin e
Faktorit 2: Pritshmëria e prindërve.
Kolona Intervali i Besimit të Ndryshimit na lejon për të
vlerësuar dallimin e vërtetë që gjendet midis dy grupeve
të meshkujve dhe femrave. Në këtë rast ne mund të
jemi 95% të bindur se dallimi aktual në frekuencën e
stresit të përjetuar nga M dhe F në lidhje me Faktorin 2:
Pritshmëria e prindërve është diku në mes (. 42854 dhe
-2. 93156).

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper

F

Sig.

t

df

Sig.
(2-tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

3. 915

. 048

-1. 382

1004

. 167

-1. 25151

. 90568

-3. 02874

. 52573

-1. 467

267. 219

. 144

-1. 25151

. 85330

-2. 93156

. 42854
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Në (Tabelën 7) paraqitet ndryshimi në perceptimin e
stresit midis meshkujve dhe femrave në lidhje me F3:
Përshtatja. Në studimin tonë, siç shihet në tabelën
Statistika e Grupit (Group Statistics) duke u bazuar në
mesataren e pikëve totale të të anketuarve në lidhje me
F3: Përshtatja, 174 meshkujt kanë përjetuar respektivisht
një nivel mesatar të stresit akademik (M = 38. 6609) me
devijim standard (SD = 10. 87315) dhe gabim standard të
mesatares së (SEM =. 82429). Në mënyrë të ngjashme,
832 femra kanë përjetuar respektivisht një nivel mesatar
të stresit akademik (M = 44. 0012) me devijim standard
(SD = 11. 06544) dhe gabim standard të mesatares
(SEM =. 38363). Siç shihet në tabelë, ka një ndryshim
domethënës në mes të meshkujve dhe femrave studente
të anketuara. Duke iu referuar rezultateve shohim që,
meshkujt e anketuar kanë përjetuar stres më të ulët se
sa femrat. Kjo shkallë përmban 15 artikuj, pra rezultatet
totale mund të shkojnë nga 15-75. Stresorët që lidhen
me faktorin Përshtatja kanë të bëjnë me: jetesën larg
familjes, përshtatjen me mjedisin në universitet, zhurmat
në auditore si rezultat i mbipopullimit, të punuarit në
grup etj.
Në tabelën Testi i Grupeve të Pavarura, rezultatet e testit
të Levenit për barazinë e variancave treguan se për F (-5.
807) =. 605; Sig. =. 437; pra p >. 005 nuk e përjashton
hipotezën zero (H0). Pra në studimin tonë rezultatet e testit
të Levenit provojnë hipotezën zero që mospërputhjet
(variancat) në grupe të ndryshme janë të barabarta
dmth diferenca midis mospërputhje (variancave) është
zero dhe supozimi është i fortë. Pra testi i Levenit nuk

Levene's Test
for Equality of
Variances
F
F. 3. PERSHTATJA

Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

. 605

Sig.
. 437

hedh poshtë supozimin e homogjenitetit të variancave.
Meqënëse niveli rëndësia (Sig) është më e madhe se
0. 05 pra p >. 005 atëherë ne mund të supozojmë se
mospërputhjet e grupeve janë të barabarta dhe duhet
të lexojmë të dhënat e rreshtit të parë të rezultateve të
testit t standard. Pra duhet të lexojmë të dhënat e rreshtit
të parë të tabelës “Barazi e variancave e supozuar”.
Në produktin Testi – t për barazinë e mesatareve Sig. (2
pjesësh) =. 000 pra p <. 005, arrijmë në përfundimin se
ka një dallim të rëndësishëm statistikor midis meshkujve
dhe femrave në perceptimin e stresit nën ndikimin e F3:
Përshtatja. E thënë në mënyrë statistikore, dallimet në
mes të dy grupeve meshkuj dhe femra ka gjasa të ndodhin
për shkak të manipulimit të variablit të pavarur, Faktorit
3: Përshtatja. Duke parë kolonën diferenca e mesatareve
(Mean Difference) të meshkujve dhe femrave arrijmë në
përfundimin se Meshkujt kanë përjetuar një vlerë stresi
prej (-5. 34028) më të ulët sesa femrat nën ndikimin e
Faktorit3: Përshtatja.
Kolona Intervali i Besimit të Ndryshimit na lejon për të
vlerësuar dallimin e vërtetë që gjendet midis dy grupeve
të meshkujve dhe femrave. Në këtë rast ne mund të jemi
95% të bindur se dallimi aktual në frekuencën e stresit të
përjetuar nga M dhe F në lidhje me Faktorin 3: Përshtatja
është diku në mes -3. 53556 dhe -7. 14501).
Tabela 7
Group Statistics
F. 3. PERSHTATJA

Gjinia

N

M
F

174
832

Std.
Std. Error
Deviation Mean
38. 6609 10. 87315 . 82429
44. 0012 11. 06544 . 38363
Mean

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
t

df

Sig.
(2-tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper

-5. 807

1004

. 000

-5. 34028

. 91968

-7. 14501

-3. 53556

-5. 874

253. 582

. 000

-5. 34028

. 90919

-7. 13081

-3. 54976

Në (Tabelën 8) paraqitet ndryshimi në perceptimin e stresit midis meshkujve dhe femrave në lidhje me F4: Manaxhimi
kohës. Në studimin tonë, siç shihet në tabelën Statistika e Grupit duke u bazuar në mesataren e pikëve totale të të
anketuarëve në lidhje me F4: Manaxhimi kohës, 174 meshkujt kanë përjetuar respektivisht një nivel mesatar të stresit
akademik (M = 40. 6897) me devijim standard (SD=11. 07182) dhe gabim standard të mesatares së (SEM =. 83935).
Në mënyrë të ngjashme, 832 femra kanë përjetuar respektivisht një nivel mesatar të stresit akademik (M = 45. 7921)
me devijim standard (SD=10. 65547) dhe gabim standard të mesatares (SEM =. 36941). Siç shihet në tabelë, ka një
ndryshim domethënës në mes të meshkujve dhe femrave studente të anketuara. Duke iu referuar rezultateve shohim
që, meshkujt e anketuar kanë përjetuar stres më të ulët sesa femrat. Kjo shkallë përmban 13 artikuj, pra rezultatet
totale mund të shkojnë nga 13-65. Stresorët që lidhen me F4: Manaxhimi kohës kanë të bëjnë me: orët e vona të
mësimeve, lodhja, balance midis aktiviteteve sociale dhe mësimore, etj
Në tabelën Testi i Grupeve të Pavarura, rezultatet e testit të Levenit për barazinë e variancave treguan se për F -5.
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705) = 1. 173; Sig. =. 279; pra p >. 005 nuk e përjashton
hipotezën zero (H0). Pra në studimin tonë rezultatet e testit
të Levenit provojnë hipotezën zero që mospërputhjet
(variancat) në grupe të ndryshme janë të barabarta
dmth diferenca midis mospërputhjeve (variancave) është
zero dhe supozimi është i fortë. Pra testi i Levenit nuk
hedh poshtë supozimin e homogjenitetit të variancave.
Meqënëse niveli rëndësia (Sig) është më e madhe se
0. 05 pra p >. 005 atëherë ne mund të supozojmë se
mospërputhjet e grupeve janë të barabarta dhe duhet
të lexojmë të dhënat e rreshtit të parë të rezultateve të
testit t standard. Pra duhet të lexojmë të dhënat e rreshtit
të parë të tabelës “Barazi e variancave e supozuar”.
Në produktin Testi – t për barazinë e mesatareve Sig. (2
pjesësh) =. 000 pra p <. 005, arrijmë në përfundimin se
ka një dallim të rëndësishëm statistikor midis meshkujve
dhe femrave në perceptimin e stresit nën ndikimin e
F4: Manaxhimi kohës. Ky ndryshim midis femrave dhe
meshkujve nuk është i ndryshëm për shkak të rastësisë
por për shkak të manipulimit të F4: Manaxhimi kohës.
E thënë në mënyrë statistikore, dallimet në mes të dy
grupeve meshkuj dhe femra ka gjasa të ndodhin për shkak

të manipulimit të variablit të pavarur, F4: Manaxhimi
kohës. Duke parë kolonën diferenca e mesatareve
(Mean Difference) të meshkujve dhe femrave arrijmë në
përfundimin se Meshkujt kanë përjetuar një vlerë stresi
prej -5. 10241) më të ulët se sa femrat nën ndikimin e F4:
Manaxhimi kohës.
Intervali i Besimit të Ndryshimit na lejon për të vlerësuar
dallimin e vërtetë që gjendet midis dy grupeve të
meshkujve dhe femrave. Në këtë rast ne mund të jemi
95% të bindur se dallimi aktual në frekuencën e stresit të
përjetuar nga M dhe F në lidhje me F4: Manaxhimi kohës
është diku në mes -3. 34745 dhe -6. 85738).
Tabela 8
Group Statistics
F. 4. MANAXHIMI I
KOHES

Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

F. 4.
MANAXHIMI I
KOHES

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

Mean

Std.
Std. Error
Deviation
Mean

Gjinia
M

N

174 40. 6897 11. 07182

. 83935

F

832 45. 7921 10. 65547

. 36941

t-test for Equality of Means

F

Sig.

t

df

1. 173

. 279

-5. 705

1004

. 000

-5. 10241

. 89433

-6. 85738 -3. 34745

-5. 564

244. 601

. 000

-5. 10241

. 91705

-6. 90873 -3. 29609

Në (Tabelën 9) paraqitet ndryshimi në perceptimin e
stresit midis meshkujve dhe femrave në lidhje me F5:
Ankthi i provimeve. Në studimin tonë, siç shihet në
tabelën Statistika e Grupit duke u bazuar në mesataren
e pikëve totale të të anketuarëve në lidhje me F5: Ankthi
i provimeve, 174 meshkujt kanë përjetuar respektivisht
një nivel mesatar të stresit akademik (M = 22. 4828) me
devijim standard (SD= 5. 95622) dhe gabim standard të
mesatares së (SEM =. 45154). Në mënyrë të ngjashme,
832 femra kanë përjetuar respektivisht një nivel mesatar
të stresit akademik (M = 25. 8053) me devijim standard
(SD= 4. 40878) dhe gabim standard të mesatares
(SEM =. 15285). Siç shihet në tabelë, ka një ndryshim
domethënës në mes të meshkujve dhe femrave studente
të anketuara. Duke iu referuar rezultateve shohim që,
meshkujt e anketuar kanë përjetuar stres më të ulët se
sa femrat. Kjo shkallë përmban 6 artikuj, pra rezultatet
totale mund të shkojnë nga 6-30. Stresorët që lidhen me
faktorin F5: Ankthi i provimeve kanë të bëjnë me: ankthi
para fillimit të provimit, pagjumësia nga shqetësimi i
provimeve, ethet e provimeve etj.

Mean
Std. Error
Difference Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

Sig.
(2-tailed)

Në tabelën Testi i Grupeve të Pavarura, rezultatet e testit
të Levenit për barazinë e variancave treguan se për F
(-8. 459) = 26. 776; Sig. =. 000; pra p <. 005 e përjashton
hipotezën zero (H0). Pra në studimin tonë rezultatet
e testit të Levenit hedhin poshtë hipotezën zero që
mospërputhjet (variancat) në grupe të ndryshme janë të
barabarta. Atëherë ne mund të konkludojmë se hipoteza
zero është e pasaktë dhe se mospërputhjet janë dukshëm
të ndryshme - për këtë arsye, supozimi i homogjenitetit të
variancave është shkelur. Pra testi i Levenit hedh poshtë
supozimin e homogjenitetit të variancave. Atëherë duhet
të lexojmë të dhënat e rreshtit të dytë të tabelës “Barazi e
variancave e pasupozuar” (Equal variances not assumed).
Në produktin Testi – t për barazinë e mesatareve Sig. (2
pjesësh) =. 000 pra p <. 005, arrijmë në përfundimin se
ka një dallim të rëndësishëm statistikor midis meshkujve
dhe femrave në perceptimin e stresit nën ndikimin e
F5: Ankthi i provimeve. Ky ndryshim midis femrave dhe
meshkujve nuk është i ndryshëm për shkak të rastësisë
por për shkak të manipulimit të F5: Ankthi i provimeve.
E thënë në mënyrë statistikore, dallimet në mes të dy
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grupeve meshkuj dhe femra ka gjasa të ndodhin për
shkak të manipulimit të variablit të pavarur, F5: Ankthi
i provimeve. Duke parë kolonën diferenca e mesatareve
(Mean Difference) të meshkujve dhe femrave arrijmë në
përfundimin se femrat kanë përjetuar një vlerë stresi prej
(3. 32253) më të lartë sesa meshkujt nën ndikimin e F5:
Ankthi i provimeve.
Kolona Intervali i Besimit të Ndryshimit, na lejon për të
vlerësuar dallimin e vërtetë që gjendet midis dy grupeve
të meshkujve dhe femrave. Në këtë rast ne mund të jemi

95% të bindur se dallimi aktual në frekuencën e stresit të
përjetuar nga M dhe F në lidhje me faktorin F5: Ankthi i
provimeve është diku në mes -2. 38289 dhe -4. 26217).
Tabela 9
Group Statistics
F. 5. ANKTHI I
PROVIMEVE

Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances
F
F. 5. ANKTHI I
PROVIMEVE

Equal variances assumed 26. 776
Equal variances not
assumed

Gjinia

N

Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

M

174

22. 4828

5. 95622

. 45154

F

832

25. 8053

4. 40878

. 15285

t-test for Equality of Means

Sig.

t

df

. 000

-8. 459

1004

. 000

-3. 32253

. 39278

-4. 09329

-2. 55176

. 000

-3. 32253

. 47671

-4. 26217

-2. 38289

-6. 970 214. 331

(Tabela 10) paraqet krahasimin e mesatareve të nivelit të
stresit akademik të përjetuar nga meshkujt dhe femrat.
Siç shihet në tabelën Statistika e Grupit, nuk ka ndonjë
dallim domethënës në mes të respodentëve meshkuj
dhe femra. Megjithatë, në lidhje me rezultatet mesatare,
respondentët femra përjetojnë nivel më të lartë të
stresit akademik se sa respodentët meshkuj. Ajo duhet
të theksohet është se pikët në shkallën që mat nivelin e
stresit akademik shkojnë nga 1-5.
Duke iu referuar rezultateve shohim që, meshkujt e
anketuar kanë përjetuar stres më të ulët sesa femrat.
Ajo që duhet të theksohet është se duke u bazuar në
mesataren e pikëve totale të nivelit të stresit akademik
të të anketuarëve shohim se meshkujt kanë M = 3. 14943
me devijim standard SD=. 931513 dhe SEM =. 070618.
Ndërsa respodentet femra kanë përjetuar një nivel
mesatar të stresit M = 3. 53125 me SD=. 778152 dhe SEM
=. 026978.
Rezultatet e testit të Levenit për barazinë e variancave
treguan se për F(-5. 678) = 1. 887; Sig. =. 170; pra p >. 005
nuk e përjashton hipotezën zero (H0). Pra në studimin
tonë rezultatet e testit të Levenit provojnë hipotezën
zero që mospërputhjet (variancat) në grupe të ndryshme
janë të barabarta dmth diferenca midis mospërputhjeve
(variancave) është zero dhe supozimi është i fortë. Pra testi
i Levenit nuk hedh poshtë supozimin e homogjenitetit të
variancave.
Duke parë rezultatet e Testit – t për barazinë e

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

Sig.
(2-tailed)

mesatareve Sig. (2 pjesësh) =. 000 pra p <. 005, arrijmë në
përfundimin se ka një dallim të rëndësishëm statistikor
midis meshkujve dhe femrave në perceptimin e stresit
akademk. Ky ndryshim midis mesatareve të nivelit të
stresit akademik midis femrave dhe meshkujve nuk
është i ndryshëm për shkak të rastësisë por për shkak të
manipulimit të faktorëve parashikues. Duke parë kolonën
diferenca e mesatareve të meshkujve dhe femrave arrijmë
në përfundimin se femrat kanë përjetuar një vlerë stresi
prej (-. 381825) më të lartë sesa meshkujt nën ndikimin
e faktorëve stresant akademik të evidentuar nga analiza
faktoriale që ne i kemi konsideruar variabla të pavarur.
Intervali i konfidencës midis mesatareve të grupeve
na lejon për të vlerësuar dallimin e vërtetë që gjendet
midis dy grupeve të meshkujve dhe femrave. Në këtë
rast ne mund të jemi 95% të bindur se dallimi aktual në
frekuencën e stresit të përjetuar nga M dhe F në lidhje
me faktorët akademik si performanca e pedagogëve,
pritshmëritë e prindërve, përshtatja, manaxhimi i kohës
dhe ankthi i provimeve, është diku midis -. 249870 dhe
-. 513779.
Tabela 10
Group Statistics
Stresakademik
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Gjinia

N

Mean

M
F

174
832

3. 14943
3. 53125

Std.
Deviation
. 931513
. 778152

Std. Error
Mean
. 070618
. 026978
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Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of Variances
F
Stresakademik

Equal variances assumed

1. 887

t-test for Equality of Means
df

Sig.
(2-tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
Upper

Sig.

t

. 170

-5. 678

1004

. 000

-. 381825

. 067244

-. 513779

-. 249870

-5. 051

226. 177

. 000

-. 381825

. 075595

-. 530786

-. 232863

Equal variances not assumed

Rezultatet e korrrelacionit Bivariat
Ky studim përdori koeficientin e korelacionit të produkt momentit për të përllogaritur marrëdhënien midis stresit
akademik dhe faktorëve që e shkaktojnë atë. Siç shihet (Tabela 11) korrelacioni bivariat midis stresit akademik dhe
F1. Performance e pedagogëve është sinjifikant në nivelin. 01 (2- tailed). Koeficienti i korrelacionit Bivariat r =. 433 (I
moderuar)
Tabela 11

Pearson Correlation
Stresakademik
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
F. 1. PERFORMANCA
Sig. (2-tailed)
E PEDAGOGEVE
N
**. Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).

Correlations
Stresakademik

1

1006
. 433**
. 000
1006

F. 1. PERFORMANCA E PEDAGOGEVE
. 433**
. 000
1006
1
1006

Siç shihet (Tabela 12) korrelacioni bivariat midis stresit akademik dhe F2. Pritshmëritë e Prindërve është sinjifikant në
nivelin. 01 (2- tailed). Koeficienti i korrelacionit Bivariat r =. 269 (i dobët).
Tabela 12
Correlations
Stresakademik F. 2. PRITSHMERITE E PRINDERVE
Pearson Correlation
1
. 269**
Stresakademik
Sig. (2-tailed)
. 000
N
1006
1006
1
Pearson Correlation
. 269**
. 000
F. 2. PRITSHMERITE E PRINDERVE Sig. (2-tailed)
N
1006
1006
**. Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).

Siç shihet (Tabela 13) korrelacioni bivariat midis stresit akademik dhe F3. Përshtatja është sinjifikant në nivelin. 01 (2tailed). Koeficienti i korrelacionit Bivariat r =. 268 (I dobët).
Tabela 13
Correlations
Pearson Correlation
Stresakademik
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
F. 3. PERSHTATJA
N
**. Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).

Stresakademik

F. 3. PERSHTATJA
. 268**
. 000
1006
1006
1
. 268**
. 000
1006
1006
1

Siç shihet (Tabela 14) korrelacioni bivariat midis stresit akademik dhe F4. Manaxhimi i kohës është sinjifikant në
nivelin. 01 (2- tailed). Koeficienti i korrelacionit Bivariat r =. 338 (I moderuar).
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Tabela 14
Correlations
Stresakademik

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Stresakademik
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
F. 4. MANAXHIMI I KOHES
N
**. Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).

1

1006
. 338**
. 000
1006

F. 4. MANAXHIMI I KOHES
. 338**
. 000
1006
1
1006

Siç shihet (Tabela 15) korrelacioni bivariat midis stresit akademik dhe F5. Ankthi i provimeve Është sinjifikant në
nivelin. 01 ( 2- tailed). Koeficienti i korrelacionit Bivariat r =. 346 (I moderuar)
Tabela 15
Correlations
Stresakademik
Pearson Correlation
1
Sig. (2-tailed)
Stresakademik
N
1006
Pearson Correlation
. 346**
Sig. (2-tailed)
. 000
F. 5. ANKTHI I PROVIMEVE
N
1006
**. Correlation is significant at the 0. 01 level (2-tailed).

Diskutimi
Lidhur me hipotezën e parë: Rezultatet e studimit të
Stresit akademik përgjatë linjave gjinore tregoi se të
anketuarit meshkuj dhe femra nuk kanë ndryshime
të rëndësishme në perceptimin e stresit nën ndikimin
e faktorëve të evidentuar. Bazuar në rezultatet, të
anketuarit meshkuj shënuan një vlerë më të ulët në të
pestë komponentët e identifikuar të stresit akademik si;
performanca e pedagogëve, pritshmëritë e prindërve,
përshtatja, manaxhimi i kohës dhe ankthi i provimeve.
Pra janë femrat që përjetojnë një nivel më të lartë të
stresit akademik.
Rezultatet e këtij studimi provuan se në të vërtetë nuk
kishte prova të forta se perceptimi i stresit akademik në
mes të meshkujve dhe femrave ishte shumë i ndryshëm.
Dallimi në perceptimin e stresit në mes të meshkujve dhe
femrave është evidentuar në një numër studimesh të
kryera më parë. Për shembull, në studimin e kryer nga
Gentley et al. (2007), rezultatet sugjerojnë se ekzistojnë
dallime të mëdha gjinore në përjetimin e stresit. Këto
dallime sipas studiuesve mund t’i atribuohen dallimeve
në perceptim. Gjetja në studimin tonë përputhet me
gjetjet e mëparshme të një studimi të kryer nga Misra
dhe Castillo (2004), të cilët gjetën dallime në përjetimin e
stresit në mes të meshkujve dhe femrave.
Gjetjet në studimin tonë kundërshtojnë një gjetje
të Watson (2002) i cili në nuk gjeti asnjë dallim të
rëndësishëm të stresit të perceptuar në mes meshkujve
dhe femrave.

F. 5. ANKTHI I PROVIMEVE
. 346**
. 000
1006
1
1006

Lidhur me hipotezën e dytë të studimit gjetjet në studimin
tonë provuan një korrelacion të rëndësishëm statistikor
midis nivelit të stresit akademik dhe pesë faktorëve të
evidentuar në studim. Fakti që r varionte nga. 268 ~. 433
është domethënëse nga ana statistikore për të provuar
se ekziston një korrelacion midis stresit dhe faktorëve të
evidentuar në studim. Gjetja në studimin tonë përputhet
me gjetjet e Misra dhe MCKEAN (2000) të cilët gjetën në
studimin e tyre një marrëdhënie pozitive midis ankthit
dhe stresit akademik ku ankthi si tipar qe një parashikues
i rëndësishëm i stresit akademik. Nisur nga lidhja pozitive
e korrelacionit arrijmë në konkluzionin se faktorët:
performanca e pedagogëve, ankthi i provimeve janë
dy faktorët që kanë patur më tepër impakt në rritjen e
nivelit të stresit akdemik të studentëve.
Në fund, do të theksonim se hetimi i stresit akademik
është i rëndësishëm. Kjo rëndësi vjen prej faktit se
efektet e stresit tek studentët janë evidente. Programe
më të mira për mirëqënie personale të studentëve, për
balancimin e kohës akademike dhe kohës së relaksimit
do të sillnin ndoshta një stres më të suportueshëm.
Konkluzione dhe rekomandime
Edhe pse, dallimi midis meshkujve dhe femrave nuk është
i konsiderueshëm në perceptimin e stresit akademik në
përgjithësi, të anketuarit femra shënuan pikë më të larta.
Kjo vetëm tregon se femrat ishin më të ndjeshme ndaj
stresit akademik. Ky përfundim është në përputhje me
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gjetjet e studimeve të tjera (Misra & MCKEAN, 2000;
Suleiman et al, 2009).
Rezultatet mesatare të larta në mesin e të intervistuarve
femra në përgjithësi dhe dallimet domethënëse ndërmjet
pikëve mesatare të të intervistuarve meshkuj dhe femra
në të pestë komponentët e identifikuar duhet të merren
në konsideratë kur planifikohen programe të ndërhyrjes
për studentët. Gjithashtu, studime të ngjashme duhen

inkurajuar që të kryhen në mënyrë që të krahasojnë
gjetjet dhe të sjellin rezultate për një kuptim më të plotë
të stresit akademik përgjatë linjave gjinore.
Kufizimet e studimit: Kufizim i këtij studimi është
mospërfshirja edhe e faktorëve të tjerë që kanë impakt
në rritjen e nivelit të stresit akademik të studentëve. Pra
hartimi i një instrumenti gjithpërfshirës të faktorëve të
streit akademik.
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Tërmeti si forcë vepruese në ndërtesa

Msc. Eng. Bledar SHATRI

Abstract
Studies for structure shows a growing emphazising
flexibility under seismic actions and consequently the
stability of shear walls and nucles during compress
action is under risk, and also the stability of columns and
beams of structure. Posibility of losing of stability can be
reduced with increasing of width of shear walls, which is
determined from seismic codes and reinforced concrete
structures as an indication of the height of bottom storey,
and also the stability of columns and beams will increase
with increasing of dimensions of section.
In this theme is treated earthquake as a phenomena,
behavior of structure during earthquake and some
principles of choosing the model of structure.
Key words: Earthquake, structure, behavior of structure

Abstrakt
Studimet për strukturat tregojnë për një rritje të theksuar
të fleksibilitetit nën veprimet sizmike të mëdha dhe si
pasojë qëndrueshmëria anësore në muret mbajtës (shear
wall), bërthamat b/a (nuklet) vihet në rrezik ndaj veprimit
shtypës si dhe qëndrueshmëria e kollonave dhe trarëve
të strukturës. Mundësia e humbjes së qëndrueshmërisë
ulet në mënyrë të ndjeshme me rritjen e trashësisë së
mureve strukturorë (shear Walls), e cila përcaktohet nga
kodet sizmike dhe ato të konstruksionve të betonit si një
tregues i lartësisë së katit të poshtëm (bottom storey
height) si dhe qëndrueshmëria e kollonave dhe trarëve
rritet me rritjen e seksioneve tërthore të tyre.
Në këtë temë trajtohet tërmeti si dukuri, sjellja e
strukturës gjatë tërmetit si dhe disa parime të zgjedhjes
së modelit të strukturës.
Fjalë kyce: tërmeti, struktura, sjellja e strukturës
***

Tërmetet (pak njohuri dhe histori)
Tërmetet janë dukuri gjeologjike, ku demostrohet më

dukshëm dinamika e planetit, ku ne jetojmë. Ato shprehin
në mënyrën më të plotë energjinë e vrullshme që Toka
përmban në vetvete si një planet i ri. Këto dukuri, janë
shkaktarë të ndryshimeve të vrullshme të sipërfaqes se
planetit shoqëruar me evolucionin e vazhdueshëm të tij.
Si dukuri shkatërrimtare, tërmetet kanë sjellë dëme të
mëdha të njerëzimit në shekuj. Vetëm në dekadën e parë
të shekullit të 21-të, tërmetet dhe cunamet kanë vrarë
në të gjithë botën rreth 700’000 njerëz 1. Miliona të tjerë
kanë vdekur gjatë historisë njerëzore dhe dëmet material
nga kjo dukuri demoniake kanë qenë kolosale.
Megjithatë, si dukuri kanë shërbyer jo vetëm si burim
shkatërrimi, por edhe si burim i vyer dijenie dhe
informacioni gjeologjik, që ka ndihmuar shumë edhe
në zhvillimin e shkencës tonë të ndërtimit. Analiza e
valëve sizmike i ka pajisur shkencëtarët e Tokës me një
informacion të detajuar dhe unik lidhur me brendësinë
e Tokës. Duke qenë dukuri, që ne nuk i shmangim
dot, atëherë jemi përpjekur për ta bërë sa më pak të
rrezikshëm shfaqjen e tyre të herëpashershme, duke
gjetur mënyrat më të përshtashme. Dhe mënyra më e
mirë për ta realizuar këtë, është njohja e këtyre dukurive.
Duke njohur veçoritë e tërmeteve, thyerjet tektonike që
gjenerojnë ato, shpërndarjen e tyre në kohë e hapësirë, si
dhe rrezikun sizmik, nuk parandalohet ndodhja e këtyre
tërmeteve, por bëhet i mundur zhvillimi i strukturave
inxhinierike në mënyrë që ato t’i bëjnë ballë e të mos
shkatërrohen nën e veprimin e tërmetit maksimal të
pritshëm për zona të caktuara. Në këtë mënyrë ruhen si
jetët njerëzore, ashtu edhe vlerat materiale.
Shqipëria dhe gadishulli i Ballkanit, ku bën pjesë ajo, i
përkasin brezit sizmik Alpino-Mesdhetar, i cili kalon nga
ishujt Azore nëpër rajonin e Mesdheut Ballkanit dhe
shkon nëpër Azi deri sa bashkohet me brezin e Rrethit të
Paqësorit në arkipelagun e Malajzisë. Energjia e çliruar
nga tërmetet e këtij brezi është rreth 15% e energjisë
totale të çliruar nga tërmetet gjithë botës. Sizmiciteti i
Ballkanit është më i larti në Evropë dhe është shkaktuar
nga ndërveprimet e shumëfishta të pllakave në detin Egje

1
USGS:EARTHQUAKE FACTS AND STATISTICS,
http: //earthquake. usgs. gov/earthquakes/eqarchives/year/
eqstats. php
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e Adriatik dhe tektonika e komplikuar në Karpate. Në këtë
zonë koncepti i tektonikës së pllakave është veçanërisht
i ndërlikuar nga prania e blloqeve të shumtë dhe çlirimi
i sforcimeve nëpër deformimin plastik në një pjesë të
madhe të kësaj zone. Rajoni përfshin blloqe relativisht
rigjidë, si: Adriatiku, disa sektorë të brezit Alpin, Alpet,
Karpatet, malet Ballkan, Dinaridet, Helenidet dhe
harkun helenik dhe brezin e Anatolisë si dhe basenet e
brendshme, si: Tirreni, Egjeu, Panonia dhe deti i Zi. Pjesa
sizmike më aktive këtu është Egjeu dhe zona rrethuese,
ku bën pjesë Greqia, Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia,
Bullgaria e Jugut dhe Turqia Perëndimore. Pothuajse,
çdo vit, në këtë zonë ( 340-430 V; 180-300 L ), ndodh të
paktën një tërmet me magnitudë (M>6. 5) 2. Duke lënë
mënjanë harkun Helenik, ku pllaka afrikane zhytet nën
atë Euroaziatike në formën e një subduksioni, pjesa tjetër
e kontaktit të dy pllakave të mësipërme dhe, pikërisht,
ajo që nis atje, ku përfundon krahu perëndimor i harkut
Helenik e që vazhdon në brigjet perëndimore të Ballkanit,
realizohet nëpërmjet mikropllakës së Adriatikut (Adria), e
cila ka hyrë si pykë midis Apenineve, Alpeve dhe vargut
malor Dinariko-Albanido-Helenid.
Vetë origjina e sistemeve orogjenike të Ballkanit
perëndimor, si edhe e atyre, që rrethojnë në veri
e në perëndim detin Adriatik, lidhet pikërisht me
konvergjencën midis pllakave euroaziatike dhe afrikane.
Ky process, që nisi në Jurën e Sipërme – Kretakun e
Poshtëm, çoi në zhdukjen e oqeanit të lashtë Tetis, i cili
ndodhej midis dy marxhineve kontinentale dhe reliket
e të cilit janë sot ofiolitet dhe sedimentet abisale të
gjendura në napat që përbëjnë sistemet orogjenike të
mësipërme.
Përfundimet e mjaft studimeve mbi gjeodinamikën dhe
sizmicitetin e Egjeut dhe, në përghithësi të Mesdheut
lindor, zona këto ku përfshihet edhe Shqipëria, kanë
konvergjuar në atë që, kryesisht, sizmiciteti i Shqipërisë
është fuqimisht i lidhur me kontaktin e Adrias me
orogjenin e Albanideve, i cili është pjesë e kolizionit
më të gjerë midis pllakave euroaziatike dhe afrikane. Ky
kontakt, mesa duket realizohet nëpërmjet një kolizioni të
tipit kontinental, akumulon pareshtur deformime dhe vë
në lëvizje, si shkëputjet tektonike gjatësore që përvijojnë
kontaktin, ashtu edhe shkëputjet tektonike tërthore
që presin atë dhe hyjnë deri në brendësi të gadishullit.
Janë pikërisht këto akumulime të vazhdueshme të
deformimeve tektonike, ato që nëpërmjet shkëputjeve
aktive, shkaktare të tërmeteve realizojnë çlirimin e
energjisë sizmike, duke konfiguruar kështu sizmicitetin e
vendit tonë.
Si një vend aktiv sizmik, ku tërmetet kanë demostruar
lojën e tyre demoniake që nga kohërat e lashta,
për Shqipërinë një shkencë si sizmiologjia është një
domosdoshmëri.

Sizmiciteti i një vendi përcaktohet si funksion i madhësisë
së tërmeteve (magnitude, intensiteti, moment sizmik
etj.) dhe i shpeshtësisë së ndodhjes së këtyre tërmeteve.
I parë në këtë kontekst, duke patur si bazë klasifikimin
e njohur të tërmeteve sipas magnitudës3, sizmiciteti i
Shqipërisë karakterizohet nga një mikroaktivitet sizmik
intensive ( 1. 0<M≤3. 0 ), nga tërmete të vegjël ( 3.
0<M≤5. 0 ), tërmete të mesëm ( 5. 0<M≤7. 0 ), të rrallë
dhe shumë të rrallë nga tërmete të mëdhenj ( M>7. 0 ).
Zakonisht, sizmiciteti i një vendi grupohet nga dy etapa:
sizmiciteti historik dhe ai instrumental. Sizmiciteti
historik bazohet në dëshmitë e mbledhura nga burime
të ndryshme dhe ka të bëjë me atë periudhë të histories,
kur ende tërmetet nuk regjistroheshin me instrumente
të posaçëm. Sizmiciteti instrumental përfshin zakonisht
shekullin XX, pasi që nga ajo kohë, në Europë e në botë
nisi vendosja e shtimi i numrit të stacioneve sizmiologjikë
dhe regjistrimet e tërmeteve filluan të mblidhen
sistematikisht dhe të përpunohen.
Karakterizimi i zonave të burimeve sizmike; identifikimi
i modelit të burimeve sizmike

Sizmiciteti

Njё nga elementet bazё telistike për përqasjen moderne
propabilistike pёr vlerёsimin e rrezikut sizmik, ёshtё
karakterizimi i burimeve tёrmetore, pёr tё pёrcaktuar, sё
pari, modelin sizmotekmik tё territorit nё studim.
Studimet sizmoteknike në Shqipёri kanë nisur qysh
në vitet 1971-1975, kur studiuesit e ish-Qendrës
Sizmologjike (sot Instituti i Sizmologjisё) ndёrmorёn
punёn pёr rajonizimin sizmik tё vendit nё shkallёn 1:500.
000. Nё kёtё kuadёr, u kryen ekspedita tё panumёrta
sizmiologjike e sizmoteknike nё terren, midis tё tjerave
edhe pёr strukturёn neoteknike e kushtet gjeologjike tё
gjenerimit tё tёrmeteve.
Studimet sizmoteknike nё rrjedhёn e viteve janё pёrsosur
e thelluar.
Rezultatet e studimeve sizmoteknike janё paraqitur në
një sërë artikujsh dhe studimesh, njё ndёr mё kryesoret
pёrmendim :
1.
Harta Sizmoteknike e Shqipёrisë në shkallën 1:1.
000. 0009, Aliaj, etj. )
2.
Rajonizime sizmik i Shqipёrisë (Sulstrova etj …)
3.
Mekanizmi i vatrave tё tёrmeteve dhe fusha e
sfocimeve tektonike tё sotme nё Shqipёri (Sulstarova,
1986 )
4.
Neoteknika dhe sizmoteknika e Shqipёrisё
(Aliaj, 1988 )
Mbi zonimin sizmogjen të Shqipёrisё (Aliaj dhe Sulstarova,
1994 )
5.
Harta sizmoteknike e Shqipёrisё nё shkallёn
1:500. 000 (Aliaj, etj. 2000 )
6.
Rreziku sizmik nё Shqipёri (Sulstarova, 2003.. )
7.
Zonat e burimeve sizmike në Shqipёri (Aliaj,

2

3

Papazachos 1988
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2003 )
8.
Harta e rrezikut sizmik në Shqipёri
Shqipёria ёshtё njё ndёr vendet mё sizmoaktive nё
Evropё. Shumica e tёrmeteve tё fortё ndodhin nё 3 breza
sizmike tё mirёpёrcaktuar, si vijon:
1.
Brezi tёrmetor Adriatiko-Jonik nё buzёn lindore
tё mikropllakёs sё Adrias me shtrirje VP-JL
2.
Brezi tёrmetor Peshkopi- Korçё me shtrirje verijug (V-J).
3.
Brezi tёrmetor Elbasan-Dibёr me shtrirje verilindje (V-L).

Niveli i probabilitetit
Analiza Propabilitare e rrezikut sizmik konsiston
nё pёrcaktimin e propabilitetit tё tejkalimit (ose të
mostejkalimit) tё vlerave tё shpejtimit maksimal tё
vlerave tё shpejtimit maksimal tё truallit – PGA pёr njё
periudhё kohore tё ardhshme ekspozimi tё caktuar (p.
sh. 10 ose 50 vjet aq sa supozohet ose merret nё mёnyrё
konvencionale jetёgjatёsia ekonomike e objekteve
ndёrtimore). Dritarja mё e zakonshme e ekspozimit
merret 50 vjet.
Ka 3 nivele probabilitetesh tejkalimi, tё cilat pёrdoren
sot nё inxhinieri 2%, 5% dhe 10% (ose probabiliteti i
mostejkalimit respektivisht 98%, 95% dhe 90 %). Nё
pёrgjithёsi, sa mё i madh tё jetё probabiliteti i tejkalimit,
aq mё tё mundshme janё lёkundjet e truallit qё tё
ndodhin. P. sh. njё hartё e lёkundjeve tё truallit me
probabilitet tejkalimi 10% nё 50 vjet, paraqet lёkundjet
e forta tё truallit nga tёrmetet mё tё mundshmё pёr
tё ndodhur. Meqenёse tёrmetet e vegjёl janё mё tё
zakonshёm se tёrmetet e mёdhenj, njё hartё me 10%
probabilitet tejkalimi nё 50 vjet, do tё paraqesё lёkundjet
mё tё vogla dhe mё tё shpeshta tё truallit, qё mund tё
ndodhin gjatё periudhёs sё ekspozimit. Alternativa e njё
harte tё lёkundjeve tё forta me probabilitet tejkalimi
2% nё 50 vjet, paraqet lёkundjet e truallit nga ngjarjet e
mundshme dhe mё pak tё mundshme pёr tё ndodhur, qё
zakonisht janё tёrmetet e mёdhenj.
Meqenёse tёrmetet e mёdhenj me magnitudё maksimale
Ms>7. 5 nuk kanё ndodhur dhe nuk pritet tё ndodhin nё
vendin tonё, kemi pranuar probabilitetin e tejkalimit 10%
pёr llogaritjen e rrezikut sizmik tё Shqipёrisё, ndёrsa koha
e ekspozimit ёshtё zgjedhur nё pёrputhje me kёrkesat e
EC-8 siç tregohet mё poshtё.
Sipas EC-8 strukturat nё rajonet sizmike duhet tё
projektohen dhe ndёrtohen nё mёnyrё tё tillё qё tё
kёnaqin kёto 2 kёrkesa themelore:
1.
E mosshembjes
2.
E kufizimit tё dёmtimeve.
Pёr tё plotёsuar kёrkesёn e mosshembjes struktura duhet
tё projektohet dhe tё ndёrtohet e tillё qё tё pёrballojё
veprimin sizmik tё projektimit (tёrmet i fortё dhe
relativisht i rrallё) pa pёsuar shёmbje dhe duke ruajtur
tёrёsinё strukturore, gjithashtu, kapacitetin mbajtёs tё

ngarkesave pas veprimeve sizmike.
Nё EC-8 pёrdoret termi shpejtim i projektimit nё truall
shkёmbor (ag akseleracioni maksimal i truallit – Peak
Ground Acceleration).
Pёr probabilitetet 10% qё vlera e tёrmetit tё projektimit
(PGA) tё tejkalohet nё njё periudhё kohore 50 vjet
jetёgjatёsi duhet qё struktura tё llogaritet pёr njё tёrmet
me periodё pёrsёritje 475 vjet. Pra, pёr tё plotёsuar
kёrkesёn e mosshembjes duhet qё rreziku sizmik tё
llogaritet me njё probabilitet 10 % nё 50 vjet.
Pёr tё plotёsuar kёrkesёn e kufizimit tё dёmtimeve
duhet qё struktura tё projektohet e ndёrtohet e tillё
qё tё pёrballojё tёrmete tё moderuar, jo tё fortё dhe
relativisht tё shpeshtё, pa pёsuar dёmtime dhe kufizime
pёrkatёse pёrsa i pёrket funksionimit.

Harta e intensiteteve maksimale tё vrojtuara pёr
periudhёn 1800-2005
Pёr njё ndёrtesё me 10 vjet jetёgjatёsi, pёr probabilitetet
10 % qё niveli i tёrmetit tё projektimit PGA tё tejkalohet
duhet qё struktura tё llogaritet pёr njё tёrmet me periodё
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pёrsёitje 95 vjet.
Pёr tё plotёsuar kёrkesёn e kufizimit tё dёmtimeve dhe
tё mosshembjes llogaritjet tё rrezikut sizmik tё Shqipёrisё
janё kryer pёr 2 nivele probabiliteti:
•
10% nё 50 vjet ose periodё pёrsёritje 475vjet.
•
10% nё 10 vjet ose periodё pёrsёritje 95 vjet.

Modeli i shkatërrimit nga tërmeti
Zakonisht, pranojmë rreziqe më të mëdha nga dëmtimi,
që vjen nga veprimi i forcës sizmike, sesa nën veprimin
e forcave të krahasueshme, si forca maksimale e
përkohshme apo forca e erës. Forcat e projektimit sizmik
janë në përgjithesi shumë të mëdha që materialet t’u
rezitojnë brenda intervalit elastik dhe, është e zakonshme
të projektosh për fortësi, që janë vetëm një pjesë e
reagimit elastik korrespondues dhe pritet që struktura
të përballojë tërmete të mëdha duke patur deformime
inelastike dhe shpërndarje të energjisë korresponduese
të sforcimit të materialit.
Lëkundjet e tërmeteve shkaktojnë dëme të mëdha
në strukturë, por është forca e gravitetit që shkakton
shkatërrimin. Shuarja dhe sjella duktile mund të
parandalojnë ose të kufizojnë shkallën e shkatërrimit.
Nga ana tjetër sjellja “thyerse” rrit mundesinë dhe
shkallën e shkatërrimit.
Me ndërgjegjësimin që fortësia e madhe nuk është
domosdoshme apo nuk është e dëshiruar, projektimi
sizmik ka kaluar nga rezistimi i forcave të mëdha sizmike
në “shmangien” e këtyre forcave. Reagimi inelastik është
bërë i domosdoshëm në vlerësimin gjatë projektimit
strukturor për forcat e tërmetit. Deformimet, që sigurojnë
duktilitet janë konsideruar atributet thelbësore për të
ruajtur fortësine, ndërkohë që struktura i nënshtrohet
anullimit të deformimeve ineleastike gjatë reagimit
sizmik.
Projektimi sizmik favorizon forma strukturore, që kanë
më shumë duktilitet, sesa ato që nuk kanë. Kështu, për
struktura b/a forca prerëse e perftuar nuk duhet ta kalojë
fortesinë në përkulje në mënyrë që deformimet inelastike
nga prerja, të shoqëruara me reduktimin e shtangësisë
dhe fortësisë, që mund të cojë në shkatërrim, nuk duhet
të ndodhë.
Një nga rastet më të zakonshme të shkatërrimit gjatë
tërmetit është mekanizmi i “katit të butë”, ku një kat,
zakonisht i pari, është më i dobët se katet e sipërme,
zhvillohet një mekanizem lëkundës në kolonë. Kjo gjendje
krijohet nga kërkesa funksionale që të kemi një shtrirje
sa më të madhe. Nën reagimin duktil ndaj tërmeteve
priten sforcime të mëdha shtypëse nga kombinimi i
forcës aksiale me momentin përkulës. Nëse nuk kemi
armim tërthor të përshtatshëm dhe detajim të zonave,
ku formohen çernierat plastike, atëherë të plasuarat
e betonit do të shoqërohen me paqëndrueshmërinë
e armaturës në zonën e shtypur. Duhet patur parasysh
që edhe me projektimin sipas ideologjisë së trarëve të

dobët/ kolona të forta, ku synohet shuarja e energjisë
sizmike në çernierat plastike që formohen në trarë,
çerniera plastike përsëri mund të formohet në bazën e
kolonës.
Ndërkohë, që ka dicka të re për të mesuar nga çdo
tërmet, mund të themi që një pjesë e mirë e leksioneve
strukturore janë mësuar. Megjithatë, ka akoma mungesë
të vlerësimit të efekteve të paparashikueshme dhe të
papërcaktuar të tërmeteve.
Teknika të mirënjohuara të përdorura për projektimin
strukturor për ngarkesa statike të ndryshme që përfshijnë
forcat e erës, nuk mund të përdoren dhe të aplikohen
në kushtet kur shfaqet tërmeti. Gjatë projektimit sizmik
është e detyrueshme që të marrim në konsideratë forcën
që i korrespondon zhvendosjes maksimale sizmike.
Përfundimisht në zgjedhjen e sistemit strukturor,
inxhinieri bën një analizë të thellë deri në vendimin e
fundit për zgjedhjen përfundimtare. Disa udhëzime për
zgjedhjen e sistemeve strukturore po i japim më poshtë:
• Përgjithësisht, lidhjet ndërmjet elementeve
strukturore duhet të jenë duktile dhe të kenë
kapacitet të tillë që të përballojnë deformime të
mëdha dhe të thithin energjinë nën efektin e forcave
të pazakonta.
• Duhet të kenë një planimetri të mirë. Një faktor i
rëndësishëm është vendosja e mirë e mureve dhe
kolonave. Në muret mbajtëse, ku duhet të ketë një
ndërthurje e mureve gjatësorë të brendshëm për
të përballuar dhe reduktuar hapësirën e mureve të
gjatë të kryqëzuar, duke rritur qëndrueshmërinë e
mureve individual dhe të struktures në tërësi. Në
rast shkatërrimi lokal, do të reduktohet dhe gjatësia
e murit të përfshirë në shkatërrim.
• Duhet siguruar një sistem të integruar të lidhjeve
midis elementeve strukturorë kryesorë. Këto lidhje
mund të projektohen si sisteme mbajtëse sekondare
dhe, zakonisht, përballojnë deformime të mëdha
gjatë ngjarjeve katastrofike.
• Ndryshimi i drejtimit të mbështëtjes së soletave.
Ku soletat të mbështetura në një drejtim janë të
armuara sipas drejtimit të mbështëtjes, sigurojnë
mbështetje dhe në drejtimin tjetër duke marrë
parasysh një faktor më të vogël sigurie. Më këtë
parim shkatërrimi i soletës do të shmanget dhe
ngarkimi shtesë i pjesëve të tjera strukturore do të
minimizohet. Shpesh, deformkoha dhe temperatura
e celikut sigurojnë mbështetjen dhe në drejtimin
tjetër.
• Shpërndarja e ngarkesave në elementet mbajtës
të brendshëm. Muret e brendshme duhet të jenë
në gjendje të mbajnë aq ngarkesë sa të arrihet
ndryshimi i drejtimit të mbështëtjes së soletave.
• Zonat e bashkimit të soletave. Kur një soletë nuk
ndryshon dot hapësiren e drejtimit, hapësira do të
rritet nëse nuk ka një mur mbajtës të ndërmjetëm.
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Nëse soleta, është e armuar mjaftueshëm dhe ka
kontuinitet dhe kufizim, atëherë ajo mund të jetë
në gjendje që të përballojë ngarkesën nga veprimi
i zonave të bashkimit, megjithatë, do të ketë
deformime shumë të mëdha.
Veprimi i trarëve të mureve. Muret supozohet që
të kenë hapje nëse vendoset mjaftueshëm hekur
në fillim dhe në fund të murit duke i lejuar ata që
të sillen si një rrjetë trarësh sipër dhe si fllanxha në
pjesën e poshtme.
Sisteme strukturore shuars. Sigurojnë një rrugë
të dytë të kalimit të forcave, që siguron ramat
të përballojnë heqjen e një elementi mbajtës të
rëndësishëm.
Detajimi duktil. Shmangia e detajeve me duktilitet
të ulët në elemente që mund të jenë subjekt i
forcave dinamike ose i deformimeve të mëdha
gjatë shkatërrimeve lokale. Merret në konsideratë
shkatërrimi nga prerja i trarëve ose soletave nën
ndikimin e peshave që bien nga lart.
Duhet të sigurojmë armim shtesë për t’u rezistuar
shpërthimeve dhe ndryshimit të shenjës së
ngarkesave kur merren parasysh shpërthimet gjatë
projektimit.
Merren
në
konsideratë
përdorimi
i
ndërtimit fragmentar i kombinuar me rama

speciale
që
përballojnë
momentet
gjatë
projektimit
ndaj
shpërthimeve.

Disa parime mbi zgjedhjen e sistemit të stabilitetit duke
patur parasysh lartësinë e ndërtesës (objektit) mund të
përmblidhen:
15 kate: Një kuadër i kolonave dhe trarëve të
fiksuara plotësisht, i përbërë nga nyje të ngurtë,
të cilat janë në gjendje për të marrë momente. Fig. 2. 5
dhe 2. 6.
25
kate:
Një
kuadër
i
kolonave
dhe
trarëve,
të
cilat
janë
të
lidhura
me
nuklin (bërthamën qëndrore) ose murin vertikal. rasti b)
në figurën 2. 5dhe 2. 6.
40 kate: plotësisht ose pjesërisht kolona fikse dhe trarë,
me mure në prerje ose boshte metalike vertikale të
vendosura në ekstremitete të ndërtesës. Rasti c) nga
figurën 2. 27 dhe një kombinim i fotove a) dhe b) nga
figurën 2. 6.
60 kate: e njëjtë si për 40 kate, por plotësohet
me trarë metalik, të fiksuara lartë dhe pastaj
më shumë më poshtë. Foto d) nga figurën 2, 5.
80 kate: kolona e fasades lidhur e me trarët për të bërë
një
kuadër.
Kemi
një
veprim
të
bashkuar në mënyrë që ata, së bashku,
funksionojnë si një tub drejtkëndësh i inkatruar
në themel. Fotografitë e) dhe f) nga figurën 2, 27.
100 kate: muret e fasades të mbështetur në trarë.
Fasadat kanë një veprim të bashkuar në
mënyrë që ata së bashku të funksionojë si një

tub drejtkëndësh i inkatruar në themel. Fotografitë
d) dhe f) nga Figura 2. 5 dhe f foto) nga figurën 2. 6.
110
kate:
Ndërtesa
është
ndarë
në
drejtkëndëshe
në
mënyrë
që
çdo
kolonë e brendshme ka një bashkëpunim
të drejtpërdrejtë me fasadën. Tubat secili
arrijnë një lartësi të ndryshme në ndërtesën
në mënyrë që ngarkesa e erës është reduktuar
në minimum. Foto f) nga figurën 2, 5.
120 kate: Një fasadë e jashtme, duke vepruar si një tub,
e kombinuar me trarë metalik të mëdha për të rritur
stabilitetin. Foto g) nga figura 2. 5

Fig. 2. 5

Fig. 2. 6
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Mbrojtja e dëshmitarëve dhe rëndësia e tyre

Msc. Lorela Fakaj

Abstract

***

Witnesses are an important element in most of the trials
and consequently for the functioning of every judicial
system. For this reason it is necessary to ensure as much
as possible for them to appear in court and give evidence
and true. In Albania, as in many other countries, the
emergence as a witness is a legal obligation. But it is not
reasonable to force a person to appear as a witness if it
would protect his life and safety. The obligation to appear
as a witness should be balanced by the other side to the
right of the witness protection of life and family, as stated
in Articles 2 and 8 of the European Convention on Human
Rights and with the general right to security of person
and property. The witness is obliged to appear in court,
to observe its orders and to answer truthfully questions
asked.
Keywords: testimony, witnesses, witness’s protection.

Abstrakt
Dëshmitarët janë një element i rëndësishëm në pjesën
më të madhe të proceseve gjyqësore dhe për pasojë,
edhe për funksionimin e çdo sistemi gjyqësor. Për këtë
arsye, është e nevojshme të sigurohet sa më shumë
të jetë e mundur që ata të paraqiten në gjykim dhe të
japin dëshmi të sakta e të vërteta. Në Shqipëri, ashtu si
edhe në shumë vende të tjera, dalja si dëshmitar është
detyrim ligjor. Por, nuk është e arsyeshme që dikush të
detyrohet të paraqitet si dëshmitar, nëse kjo gjë do të
rrezikonte jetën dhe sigurinë e tij. Prandaj, detyrimi për
t’u paraqitur si dëshmitar, duhet të balancohet nga ana
tjetër me të drejtën e mbrojtjes së jetës së dëshmitarit
dhe të familjes, siç shprehet në nenet 2 dhe 8 të
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe me
të drejtën e përgjithshme për sigurinë e personit dhe
të pronës. Dëshmitari është i detyruar të paraqitet në
gjykatë, t’u përmbahet urdhërave të saj dhe t’u përgjigjet
me vërtetësi pyetjeve që i bëhen.
Fjalet kyçe: dëshmia, dëshmitarët, mbrojtja e dëshmitarit.

Dëshmia si provë penale gjyqësore është në vetvete
njoftimi gojor i një personi, i dokumentuar në
procesverbal, i cili dëshmon në mënyrë të drejtpërdrejtë
para gjykatës, duke dhënë njoftime mbi fakte e rrethana
që lidhen me ngjarjen penale të ndodhur, autorësinë,
veprimet e autorëve, mënyrën si ka ndodhur ngjarja e
rrethana të tjera që lidhen me këtë ngjarje dhe në tërësi
me objektin e të provuarit. Me anë të shpjegimeve gojore
dëshmitari, me dëshminë e tij riprodhon atë çfarë ai ka
parë, dëgjuar apo konstatuar.
Dëshmia është prova më e vjetër, që ka njohur proçedura
penale dhe lloji më i përhapur i provave penale gjyqësore.
Në tërësi, nga legjislacionet procedurale moderne dhe nga
praktika gjyqësore, kjo provë konsiderohet si transmetim
i gjallë i njoftimeve nga personat që kanë parë ngjarjen
tek personat, që do të vendosin e gjykojnë për ngjarjen e
ndodhur, kjo i jep veçori specifike kësaj prove. Dëshmia e
dëshmitarit, si provë ka rëndësi të madhe për të zbuluar
të fshehtat, që përmban në vetvete ngjarja kriminale. Ajo
është provë që luan rol të rëndësishëm në formimin e
bindjes së brendshme të gjykatës në dhënien e drejtësisë
penale.
Njoftimet e kësaj prove lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë
me dy elementët më të rëndësishëm për procesin e të
provuarit, atë të anës objektive si dhe të anës subjektive
të figurës së veprës penale. Më konkretisht, dëshmitari
dëshmon para gjykatës të dhëna që ai i ka perceptuar në
mënyrë të drejtpërdrejtë me shqisat e tij, në vendin ku ka
ndodhur ngjarja ose pas saj në mënyrë të rastësishme.
Cilësia e dëshmisë është e ndryshme në dëshmitarë të
ndryshëm, jo vetëm për shkak të shkaqeve të mësipërme,
por edhe të faktit që aftësitë dhe rëndësia e kushtuar
nga dëshmitari është e ndryshme. Shkenca ka vërtetuar
që shkalla e perceptimit varet edhe nga rëndësia
e vëmendjes që i kushtohet fenomenit, të aftësisë
llogjike, të aftësive për të ruajtur e riprodhuar, që janë
të ndryshme në individë të ndryshëm1. Në legjislacionin
tonë procedural penal, dëshmia si provë parashikohet në
1
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dispozitat e kreut II (sek I) të Titullit IV të K. Pr. Penale2.
Në këto dispozita përcaktohet qartë objekti, kufijtë, llojet,
zotësia për të dëshmuar si dhe të drejtat e detyrimet e
dëshmitarit. Sipas legjislacionit tonë3, prova e dhënë
nga dëshmitari nëpërmjet dëshmisë së tij për shkak të
burimit të marrjes së njoftimit nga dëshmitari, direkt apo
indirekt, mund të jetë e drejtpërdrejtë apo indirekte e
prejardhur ose e tërthortë.
Në cilësinë e dëshmitarit mund të paraqitet çdo person,
pa dallim dhe kufizim të moshës ose gjinisë, mjafton
që ai të ketë njohuri për veprën penale, kryerësin dhe
rrethanat relevante që do të mundësonin zbardhjen e
çështjes penale.
Objekti i dëshmisë si çdo provë tjetër përcaktohet nga
parashikimet e nenit 150 të K. Pr. Penale. Por për shkak
të veçorive dhe rëndësisë që paraqet kjo provë, nga
ligjvënësi4 janë parashikuar kushte dhe kritere specifike,
në të cilat përcaktohet se dëshmitari mund të pyetet e të
dëshmojë vetëm për:
a - Faktet objekt prove që lidhen dhe janë në interes
të zgjidhjes së drejtë të çështjes penale në të gjithë
elementët e saj.
b - Për marrëdhëniet që ekzistojnë midis dëshmitarit dhe
palëve, me dëshmitarët e tjerë apo për rrethana të cilat
lidhen me vërtetësinë dhe besueshmërinë e dëshmisë tij.
c - Për fakte që shërbejnë për përcaktimin e personalitetit
të pandehurit në lidhje me veprën penale dhe shkallën e
rrezikshmërisë së tij shoqërore.
d - Për fakte të caktuara e që lidhen në mënyrë të
drejtpërdrejtë me konstatimet e tij dhe jo ato të dëgjuara
në publik apo të jenë rezultat i vlerësimt të tij subjektiv.
Dëshmia indirekte. Në nenin 1545 të K. Pr. Penale jepet
kuptimi i dëshmisë indirekte, dëshmi e cila jepet nga një
person që dëshmon fakte e rrethana, të cilat ai vetë i ka
mësuar nga një tjetër person. Pra, ato që ai dëshmon
nuk i ka perceptuar në mënyrë të drejtpërdrejtë, por i
janë treguar nga një tjetër person (në mënyrë indirekte).
Ligjvënësi ka përcaktuar në këto raste detyrimin e
gjykatës (kryesisht ose mbi kërkesën e palëve) të marrë
dëshminë e personave, origjinë e njoftimeve, apo thënë
ndryshe burim i parë. Praktika gjyqësore në këtë drejtim
me të drejtë ka mbajtur qëndrim dhe ka arsyetuar mbi
vlerën e dëshmisë indirekte e konfirmuar edhe nga
dëshmia direkte dhe konkretisht; “.. gjykata ka gjetur
në përputhje edhe dëshminë indirekte të dëshmitares D.
B, me dëshmitë e dëshmitarëve E. D dhe N. U të cilëve u
2
3

Nenet 153-165 të K. Pr. Penale

Parashikimet e nenit 153/1, 2, 3 të K. Pr. Penale.

4
Neni 153/1, 2, 3 përcakton detyrimin për ta
pyetur dëshmitarin dhe marrë njoftime vetëm për të dhëna
me karakter konstatues e objektiv dhe jo ato që lidhen me
vlerësimin subjektiv të dëshmitarit.
5
Në paragrafin e parë të kësaj dispozite jepet kuptimi
i dëshmisë indirekte, vlefshmëria e së cilës përcaktohet nga
respektimi i detyrimeve sipas paragrafit të dytë, pasi në të
kundërt ajo nuk mund të merret e përdoret nga gjykata në
gjykimin e çështjes.

është referuar kjo dëshmitare.. ” 6.
Në të kundërt dëshmia indirekte do të ishte e pavlefshme
dhe nuk mund të përdorej nga gjykata, me përjashtim të
rastit kur personi, burim i njoftimit, ka vdekur ose nuk
mund të gjendet dhe pyetet7. Nuk mund të shërbejë
si provë në gjykimin e çështjes dëshmia indirekte e pa
konfirmuar nga burimi i kësaj dëshmie, këtë qëndrim ka
mbajtur edhe praktika gjyqësore dhe në veçanti Gjykata
e Lartë e cila arsyeton se; “.. i gabuar është qëndrimin i
mbajtur në lidhje me dëshminë indirekte të dëshmitarëve
S. B dhe R. E të cilët i referohen në dëshminë e tyre
dëshmitarit P. L, dëshmia e të cilit nuk ka provuar ato
indirekte”8.
Gjykata në marrjen e vendimit duhet të mbështetet në
njoftime, prova të drejtpërdrejta, të cilat shërbejnë për
nxjerrjen e konkluzioneve të sakta tej çdo dyshimi mbi
fajësinë e të pandehurit, në respektim edhe të parimit
të prezumimit të pafajësisë, sanksionuar nga neni 30 i
Kushtetutës dhe neni 4 i K. Pr. Penale. “Ndryshe nga provat
e drejtpërdrejta, të cilat shërbejnë direkt për nxjerrjen e
përfundimeve për fajësinë ose jo të pandehurit, provat e
tërthorta mund të lidhen vetëm me fakte të veçanta të
ngjarjes që lidhet me veprën penale dhe që së bashku me
të dhënat mund të shërbejnë për nxjerrjen e së vërtetës,
ndaj kërkohet një kujdes i veçantë në analizën e përdorjen
e tyre për zgjidhjen e çështjes.. ” 9.
Praktika gjyqësore në këto raste ka qënë e qartë dhe
bazuar në parashikimet e nenit 154/4 të K. Pr. Penale,
nga ana e gjykatës është konstatuar papërdorshmëria
e dëshmisë indirekte kur dëshmitari burim i dytë, ka
refuzuar apo nuk ka qënë në gjendje të tregojë personin
ose burimin nga të cilët ka marrë dijeni për faktet që
6
Në vendimin Nr. 60 datë 06. 02. 2008 të Kolegjit
Penal të Gjykatës së Lartë në çështjen ndaj të gjykuarit E. Sh
arsyetohet se me të drejtë nga gjykatat është vlerësuar si
provë fajësie dëshmia indirekte e bashkëshortes së viktimës,
dëshmitares D. B e cila ka dëshmuar duke ju referuar thënieve të
dëshmitarëve burim i parë, E. D dhe N. U të cilët kanë dëshmuar
dhe njëkohësisht kanë konfirmuar dëshminë indirekte të D. B.
7
Përjashtim i bërë nga ligjvënësi në paragrafin e
fundit të nenit 154/2 të K. Pr. Penale, lidhet me pamundësinë
objektive të marrjes në pyetje të dëshmitarit burim i parëNë
këto raste gjykata ka detyrimin që megjithëse e merr këtë
provë, ajo vërtetësinë e saj duhet ta verifikojë e shqyrtojë në
raport me provat e tjera.
8
Me vendimin Nr 661 datë 05. 10. 2005 Kolegji Penal i
Gjykatës së Lartë në çështjen ndaj të gjykuarit P. F ka
konsideruar të gabuar qëndrimin e mbajtur në lidhje me
dëshminë indirekte të pa konfirmuar nga dëshmitari
burim i parë, direkte.
9
Arsyetim i vendimit Nr 291 datë 15. 03. 2007 i
Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë me të gjykuar A. R, në të cilin
është arsyetuar se dëshmia indirekte e dëshmitares T. D nuk
mund të vlerësohet si provë e vetme për dhënien e fajësisë në
ngarkim të akuzuarit. Dëshmia e kësaj dëshmitare bazohej në
njoftimin që kësaj dëshmitarje i kishte dhënë bashkëshorti i saj
i cili në gjykimin e çështjes kishte vdekur, për më tepër që kjo
dëshmitare në gjykim e kishte ndryshuar dëshminë e saj.
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dëshmojnë, ky qëndrim është mbajtur edhe nga praktika
gjyqësore. “…thëniet e dëshmitarit R. L. se vëllait tij Sadik
L. i kanë quajtur dhe vrarë “gjutaj” në mes të cilëve ka
qënë edhe i pandehuri, i gjykuari, bazuar në nenin 154/4
të K. Pr. Penale, nuk mund të përdoren si prove, pasi ky
dëshmitar në këtë rast nuk jep burimin nga të cilët ka
marrë dijeni mbi faktet që ka dëshmuar.. ” 10.
Në nenin 155/1 të K. Pr. Penale është përcaktuar rrethi
i personave të cilët mund të dëshmojnë para gjykatës e
konkretisht “Çdo person që ka zotësi për të dëshmuar,
me përjashtim të atyre që për shkak të metave mendore
e fizike nuk janë në gjendje të dëshmojnë”.
Në këto raste gjykata edhe kryesisht mund të bëjë
verifikimet e nevojshme kur rezultojnë
shkaqe të cilat vënë në dyshim aftësinë fizike e mendore
të dëshmitarit për të dëshmuar 11. Legjislacioni dhe
praktika gjyqësore ka njohur rastet kur dëshmitari ka
papajtueshmëri dhe nuk ka zotësi për të dëshmuar
sipas neneve 155/1 dhe 156/1 pika “a” të K. Pr. Penale.
Parashikimi i bërë nga ligji në nenin 155/2 të K. Pr. Penale,
njeh detyrimin e gjykatës që verifikimin ta bëjë edhe
kryesisht, por në rastet kur aftësia për të dëshmuar e
dëshmitarit vihet në dyshim mbi të dhëna konkrete dhe
jo mbi pretendime të pabazuara.
Nëse nga gjykata konstatohet se një dëshmitar nuk ka
zotësi për të dëshmuar dhe mungesa e zotësisë rezulton
e provuar, bazuar në kërkesat e nenit 155/2 të K. Pr.
Penale, duhet të refuzojë marrjen e provës së kërkuar,
pasi jemi para një prove të ndaluar nga ligji. Ligjvënësi në
nenin 156 ka parashikuar rastet kur një person nuk mund
të pyetet si dëshmitar në procesin penal, dhe konkretisht;
a. Personat të cilët për shkak të metave fizike e psikike
nuk mund të bëjnë dëshmi të rregullt. Ky parashikim ka
lidhje të drejtpërdrejtë me atë të parashikuar nga neni
155/1 të K. Pr. Penale12, të gjykuarve të mësipërm, bazuar
edhe në konkluzionet e aktit ekspertimit psikiatriko-ligjor.
b. Të pandehurit në një vepër penale të përbashkët apo
në procedim të lidhur edhe nëse ndaj këtij të pandehuri
është vendosur mosfillimi i procedimit, pafajësia apo
dënimi i tij, me përjashtim të rastit kur është deklaruar i
pafajëshëm me vendim të formës prerë.
c. Personat që në atë çështje penale kanë kryer funksione
si prokuror, gjyqtarë.
10
Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë në vendimin Nr 62
datë 14. 02. 2007 mbi dëshminë indirekte sipas nenit 154/4 të
K. Pr. Penale.
11
Në nenin 155/2 të K. Pr. Penale përcaktohet se “kur
për vlerësimin e thënieve është i nevojshëm verifikimi iaftësive
fizike ose mendore për të bërë dëshmi, gjykata edhe kryesisht
mund të urdhërojë verifikimet përkatëse”.
12
Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë me vendimin Nr
568 datë 17. 12. 2008 në rastin e të gjykuarit A. S, A. B dhe A.
A ka gjetur të bazuar vendimin e gjykatës shkallës parë Berat
dhe të gjykatës apelit Vlorë në përputhje me ligjin procedural
dhe ka rrëzuar pretendimin e të gjykuarve për pavlefshmëri të
dëshmisë së të dëmtuarës M. P, e cila sipas aktit ekspertimit
psikiatrik ka rezultuar e aftë të bëjë dëshmi.

d. Personat të cilët janë të paditur civil në atë proces
penal.
Edhe nëse këta persona kanë dëshmuar përpara gjykatës
dhe shkaqet e papajtueshmërisë nuk janë njohur, dëshmia
e dhënë prej tyre është nul e pavlefshme. Në mungesë të
përcaktimeve të veçanta në Konventë, Gj. E. Dr. Njeriut
të drejtën për të mos dhënë deklarime që fajësojnë
deklaruesin, apo dëshmitarin, e ka trajtuar në kuadër
të respektimit të parimit të prezumimit të pafajësisë
sipas nenit 6/2 të K. E. Dr. Njeriut dhe procesit rregullt të
ligjor13, dhe konkretisht; “nuk ka asnjë dyshim edhe pse
neni 6 nuk e përmend shprehimisht, e drejta për të mos
folur gjatë marrjes në pyetje dhe e drejta për të mos u
vetinkriminuar, janë norma ndërkombëtare të pranuara
në mënyrë të përgjithshme dhe që përbëjnë thelbin e
nocionit të proçesit të rregullt ligjor që sanksionohet nga
neni 6 i konventës” 14.
Sipas përcaktimeve të nenit 158/1 të K. Pr. Penale,
përjashtohen nga detyrimi për të dëshmuar për shkak të
lidhjeve të afërta familjare që personi ka me të akuzuarin,
personat e mëposhtëm;
a. Personat të cilët janë në gjini ose krushqi e afërt me të
pandehurin sipas përcaktimeve të bëra në nenin 16 i K.
Pr. Penale15.
b. Bashkëshorti/ja për fakte të mësuar nga i pandehuri/ra
gjatë jetës bashkëshortore.
c. Ai që edhe pse nuk është bashkëshort i të pandehurit,
bashkëjeton ose ka bashkëjetuar me të pandehurin16.
ç. Bashkëshorti/ja e ndarë nga i pandehuri/ra (edhe ai/
ajo që ka bashkëjetuar).
d. Personi i cili është i lidhur në marëdhënie birësimi me
të pandehurin.
Përcaktime në këtë dispozitë burojnë nga standarti
kushtetues i vendosur në nenin 31/1 të Kushtetutës
ku përcaktohet se “askush nuk mund të detyrohet të
dëshmojë kundër vetvetes ose familjes së vet dhe as të
13
Vendim i Gj. E. Dr. Njeriut datë 20. 10. 1997, Serves
kundër Francës.
14
Arsyetim në Vendimin e Gj. E. Dr. Njeriut datë 08. 02.
1996, në çështjen Murray kundër Mbretësisë së Bashkuar.
15
Në nenin 16 të K. Pr. Penale përcaktohet
papajtueshmëria për të marrë pjesë në gjykimin e çështjes
gjyqtari i cili me pjesëmarrësit në gjykim ka lidhje familjare,
gjinie apo krushqie. Në këtë dispozitë përcaktohet edhe
rrethi i personave që konsiderohen të tillë dhe konkretisht,
bashkëshorti, gjinia e afërt ku futen të paralindurit dhe
paslindurit, vëllezërit, motrat, ungjër, emta, nipër, mbesa,
fëmijë të vëllezërve e motrave, krushqi e afërt ku futen vjerri,
vjerra, dhëndër, nuse, kunatë, thjeshtri, thjeshtra, njerku dhe
njerka
16
Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë me vendimin Nr 482
datë 13. 09. 2006 ka konsideruar të pavlefshme dëshmine e
dhënë nga dëshmitarja K. V. në proçesin e sigurimit të provës,
pasi nga ana e gjykatës në marrjen e kësaj dëshmie nuk është
respektuar detyrimi ligjor i parashikuar nga neni 158/1 pika
“ç” të K. Pr. Penale, sepse nuk është njoftuar paraprakisht kjo
dëshmitare me të drejtën e saj për të mos dëshmuar kundër
personit me të cilin ajo ka bashkjetuar.
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pohojë fajësinë e tij”. Nga legjislacioni procedural janë
përcaktuar rastet të cilat lidhen me marrjen e dëshmisë
së personave, të cilët nuk janë të detyruar të dëshmojnë,
në ruajtje të një sekreti profesional, për shkak të statusit
dhe profesionit tyre17. Të tillë konsiderohen personat e
mëposhtëm:
a. Përfaqësuesit e besimeve fetare, statutet e të cilëve
nuk janë në kundërshtim me rendin juridik shqiptar 18.
b. Avokatët, përfaqësuesit ligjorë dhe noterët 19.
c. Mjekët kirurgë, obstetër, farmacistët dhe çdo person
që ushtron një profesion shëndetësor 20.
ç. Personat që ushtrojnë profesione të tjera, të cilëve ligji
u njeh të drejtën të mos dëshmojnë për ato që lidhen me
sekretin profesional.
Ligjvënësi21 nëpërmjet përcaktimeve të mësipërme është
vënë në mbrojtje jo vetëm të dhënave personale të
shtetasve, por edhe të të drejtave që kanë personat gjatë
ushtrimit të funksionit dhe shërbimit që ata realizojnë.
Në nenin 306 të K. Penal është parashikuar përgjegjësia
penale e dëshmitarit në rastet kur ai bën ose jep dëshmi
të rreme para gjykatës. Në rastet kur dëshmitari bën
dëshmi të rreme në gjykim, apo pa shkak të ligjshëm
refuzon të dëshmojë, veprime këto për të cilat ngarkohet
me pergjegjësi penale e deklarohet fajtor nga gjykata,
deklarimet, thëniet e tyre të dhëna gjatë hetimeve
paraprake përdoren nga gjykata në cilësinë e provës,
duke proceduar sipas nenit 362 të K. Pr. Penale.
Qëllimi
i
mbrojtjes
së
dëshmitarëve
dhe
bashkëpunëtorëve të drejtësisë është, para së gjithash,
në interesin e drejtësisë dhe bëhet të paktën për dy
arsye. E para ka të bëj me qëllimin që dëshmitari si mjet
provues në procedurë penale të deklarohet lirshëm dhe
pa asnjë lloj ngarkese se atij mund t`i shkaktohet dëm
nga kushdo. E dyta ka të bëj me aspektin human, i cili
17
Parashikimet e nenet 159/1, 2, 3 të K. Pr. Penale
përcakton rastet dhe rrethin e personave të cilët nuk mund
të detyrohen të dëshmojë si dhe mënyrën si proçedohet nga
gjykata në raste të veçanta.
18
Këtu parashikohet mungesa e detyrimit që
përfaqësuesi i besimit fetar, p. sh. priftërinjëtë të cilët kanë
mësuar fakte e rrethana nga persona të cilët janë rrëfyer.
19
Këtu njihet mungesa e detyrimit që kanë këta persona
për të dëshmuar për të dhëna e fakte që ata janë njohur për
shkak të profesionit tyre, sikurse janë edhe parashikimet e bëra
nga Kreu i V-të i titullit I-rë të K. Pr. Penale apo ato të bëra në
nenin 23 të ligjit “Për Noterinë në R. Shqipërisë” Nr 7829 datë
01. 06. 1994.
20
Në këtë parashikim, ligji ka patur parasysh detyrimet
ligjore që kanë këta persona të cilët për shkak të asitencës
mjeksore apo të detyrës së tyre janë njohur me të dhëna,
publikimi i të cilave cënon privacinë dhe prek të drejtët dhe
liritë e individit të garantuara nga Kushtetuta, K. E. Dr. Njeriut
dhe ligji specifik.
21
Neni 35 i Kushtetutës mbi të dhënat personale dhe
Ligji Nr 8517 datë 22. 07. 2009 “Për mbrojtjen e të dhënave
personale” të informacionit nga gazetari,.. mbizotëron mendimi
se nuk duhet të tregohet burimi I informacionit për ruajtjen e
tij nga kundërvënia që mund ti bëhet, për më tepër kur burimi
është punonjës i administratës shtetërore.. ”

konsiston në mbrojtjen e dëshmitarit si pjesëmarrës
në çështje penale që të vazhdojë jetën dhe aktivitetet i
sigurt pa asnjë pasojë pas dhënies së dëshmisë së tij në
një çështje penale.
Kështu të gjitha hapat e sipërpërmendur për të garantuar
mbrojtjen e dëshmitarit, mund të kenë tri forma bazë:
1. Mbrojtje policore bazë për dëshmitarin.
2. Masat proceduriale për mbrojtjen e dëshmitarit.
3. Mbrojtje e posaçme për dëshmitarin me anë të një
program të mbrojtjes së dëshmitarit.
Në Shqipëri janë marrë disa masa për të rritur sigurinë
e dëshmitarëve sidomos në kontekstin e luftës kundër
krimit të organizuar, me miratimin e ligjit “Për mbrojtjen
e dëshmitarëve dhe të bashkëpunëtorëve të drejtësisë”
(Ligji për mbrojtjen e dëshmitarëve) dhe aktet nënligjore
të tij. Qëllimi i ligjit është të sigurojë një mbrojtje efektive
për dëshmitarët dhe bashkëpunëtorët e drejtësisë të
përfshirë në raste krimesh të rënda. Masat e posaçme
të mbrojtjes janë. “Ndryshimi i identiteti, ndryshimi i
vendbanimit, mbrojtja e përkohshme e identitetit, e të
dhënave dhe dokumenteve, masa të veçanta mbrojtëse,
fizike dhe teknike, rehabilitimi social, ruajtja, ndryshimi
dhe sigurimi i përkohshëm i vendit të punës, dhënia e
ndihmës financiare, rikualifikimi profesional, dhënia
e këshillave dhe e ndihmës së specializuar ligjore ose
mënyra të tjera të caktuara sipas ligjit. Edhe personat e
afërm ose të lidhur me një dëshmitar të mbrojtur apo
bashkëpunëtor të drejtësisë mund të përfitojnë masat
e posaçme të mbrojtjes. Ligji i përkufizon “personat e
afërm” si personat që ndodhen në gjendje rreziku aktual,
konkret dhe serioz për shkak të lidhjeve familjare, të
gjinisë a krushqisë me dëshmitarin ose bashkëpunëtorin
e drejtësisë, ndërsa “personat e lidhur” përcaktohen
si personat që, për shkak të natyrës së marrëdhënieve
konkrete që kanë me dëshmitarin ose bashkëpunëtorin
e drejtësisë, ndodhen në gjendje rreziku aktual, konkret
dhe serioz. Në seancat gjyqësore, dëshmitarët e mbrojtur
dhe bashkëpunëtorët e drejtësisë mund të dëgjohen
nën një identitet tjetër/të rremë me anë të metodave të
posaçme për deformimin e zërit ose me anë të lidhjes
audiovizive. Dëshmitarët në GjKR (gjykaten e krimeve te
renda ) - Përveç masave të rezervuara për dëshmitarët e
mbrojtur dhe bashkëpunëtorët e drejtësisë, GjKR mund
të lejojnë që përpara tyre të pyetet çfarëdolloj dëshmitari
në prani të të pandehurit dhe avokatit mbrojtës, por
pa qenë në kontakt visual me ta. GjKR-së i lejohet më
tepër se gjykatave të tjera për të. Kodi i Procedurës
Penale parashikon raste të marrjes së dëshmitarëve në
pyetje jashtë sallës së gjyqit. Në Kodin e Procedurës
Penale, ka një dispozitë mjaft të paqartë, neni 361 pika
7, e cila parashikon që: “Dëshmitari mund të pyetet në
distancë, brenda ose jashtë vendit, me anë të lidhjes
audiovizive, duke respektuar rregullat e marrëveshjeve
ndërkombëtare dhe dispozitat e këtij Kodi. Personi i
autorizuar nga gjykata qëndron në vendin ku ndodhet
dëshmitari dhe bën vërtetimin e identitetit të tij, si dhe
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kujdeset për zhvillimin e rregullt të marrjes në pyetje e për
zbatimin e masave të mbrojtjes. Për më tepër neni 361/a,
i cili u miratua me të njëjtin ligj, si dhe pika 7 e nenit 361,
518 parashikon që “Kur disponon mjete teknike, gjykata
mund të vendosë që marrja në pyetje e tyre të zhvillohet
në distancë me anë të lidhjes audiovizive, sipas rregullave

të parashikuara në pikën 7 të nenit 361”. Kjo dispozitë në
veçanti dhe referimi ndaj pikës 7 të nenit 361, është një
tregues mjaft i qartë që masat e përcaktuara në pikën 7
të nenit 361, janë të zbatueshme vetëm për dëshmitarët
e mbrojtur dhe bashkëpunëtorët e drejtësisë.
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Sensibilizimi i fermerëve në shqipëri lidhur
me proceset integruese

Msc. Marjeta Balaj

Abstract
Integration in the European Union brings major
changes for agriculture, food markets and stakeholders
operating in this field. These element face large market
opportunities and the groëing threats ëhich come from
the adaptation of standards and rules of the common
agricultural policy.
Noë our country is in a phase ëhere ëe are potential
candidates for membership in the European Union
and the Stabilization and Association Agreement (SAA)
betëeen Albania and the EU entered into force in April
2009 and the Interim Agreement has been in force
since December 2006 and in April 2009 Albania applied
for EU membership and it is knoën that SAA provides a
frameëork of mutual commitments on a range of political,
economic and commercial. One of the problems in the
agricultural sector in relation to the integration process
and specifically in the policies of the common agricultural
that is undertaken Albania is the lack of sensibilitimit
communities of the farmers on the recognition of
agricultural development policies, standards and tools
needed to cope ëith the costs, consequences and
benefits of further liberalization of markets.
Key word: integration, agricultural market, commercial
sector, farmer, community, transition

anëtarësim në BE dhe dihet që MSA-ja shtron një kuadër
angazhimesh të ndërsjella për një sërë çështjesh politike,
tregtare dhe ekonomike.
Një ndër problematikat në sektorin e bujqësisë në lidhje
me procesin integrues dhe konkretisht në politikat e
përbashkëta bujqësore që po ndërmerr Shqipëria është
mungesa e sensibilizimit te komunitetet e ferëmerëve mbi
njohjen e politikave të zhvillimit bujqësor, standardeve
dhe mjeteve të nevojshme për përballimin e kostove,
pasojave dhe përfitimeve në liberalizimin e mëtejshëm
të tregjeve.
Fjalë kyçe: integrim, treg bujqësor, sektor bujqësor,
sektor komercial, fermer, komunitet, tranzicion
1. Gjendja e bujqësisë në Shqipëri
Bujqësia luan një rol të rëndësishëm në Shqipëri, ndonëse
në masën e plotësimit të nevojave të jetesës. Sektori
bujqësor shqiptar ka qënë dominuar nga ekonomitë e
vogla private që prej rënies së shtetit komunist në 1991 ku
me prishjen e fermave dhe të kooperativave bujqësore,
me vendosjen e ligjeve të ekonomisë së tregut u bënë
ndryshime të rëndësishme në strukturën e prodhimit
sipas degëve të bujqësisë.
Struktura e prodhimit bujqësor në shkallë vendi, në %
nr
1
2
3
4

Abstrakt
Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Europian sjell
ndryshime të mëdha për bujqësinë, tregjet e ushqimit
dhe aktorët që operojnë në këtë fushë. Këta element
përballen me mundësi tregu të mëdha dhe kërcënime
në rritje, të cilat vijnë nga përshtatja e standardeve dhe
rregullave të politikave të përbashkëta bujqësore.
Tashmë vendi ynë ndodhet në një fazë ku jemi kandidatë
potenciaë për anëtarësimin në Bashkimin Europian
dhe Marrëveshja e Stabilizim-Asocimit (MSA) ndërmjet
Shqipërisë dhe BE-së, e cila hyri në fuqi në prill 2009,
kurse Marrëveshja e Përkohshme ka qenë në fuqi që
në dhjetor 2006 dhe në prill 2009. Shqipëria aplikoi për

Emërtimi
Bimët e arave
Pemëtaria
Blegtoria
Të tjera
Gjithsej

1985
59. 9
7. 1
28. 7
4. 3
100

2010
31
17
52
100

Burimi: Vjetari Statistikor i Shqipërisë 1991, fq. 174 dhe i
MBUMK 2010, fq. 31.

Për pasojë, bujqësia u bë një burim i rëndësishëm
të ardhurash në zonat rurale dhe tashmë është duke
përjetuar një tranzicion nga niveli i plotësimit të nevojave
të jetesës në një sektor komercial.
Dinamika e prodhimeve Bujqesore (ne %)
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Nr Emertimi

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Blegtoria

100

118

121

124

120

123

126

2 Bimet e arave 100

100

99

95

108

111

126

3 Pemtaria

100

128

151

158

189

197

234

Totali;

100

112

116

117

123

126

136

Burim nformacioni: Vjetari-Statistikor_2010. pdf MBUMK
Grafiku i dinamikës së prodhimeve bujqësore

Nr Emertimi

2000

2005

2006

2007

2008 2009

2010

1 Blegtoria

54%

56%

56%

57%

52% 55%

52%

Bimet e
2
arave

36%

32%

31%

29%

32% 30%

32%

3 Pemtaria

10%

12%

13%

14%

16% 15%

16%

Burim nformacioni: VJETARI I 2010 MBUMK
Grafiku i vleres se prodhimeve bujqesore ne %

Popullsia rurale vazhdon të zërë akoma rreth 50% të
popullsisë së vendit dhe bujqësia përbën alternativën
kryesore ekonomike dhe të punësimit të popullsisë rurale
që nënkupton që ky sektor është mjaft i rëndësishëm për
zhvillimin ekonomiko social të vendit.
Rol të rëndësishëm në këtë proçes luan buxheti i
planifikuar dhe ai i shpenzuar në bujqësi në dinamikën
vjetore i cili paraqitet
Nr Emertimi

Tendencat e fundit reflektojnë potenciale për një sektor
bujqësor më modern dhe konkurrues, me kusht që të
ketë investime private të mjaftueshme dhe një kuadër
adekuat politikash. . Bujqësia vazhdon të jetë një nga
sektorët kryesorë të ekonomisë sonë, duke kontribuar
me rreth 18 % te PBB-se (ne vitin 2010).

2000

2005

2006

2007

2008 2009

Totali;

118043 132474 137104 138260 145045 159080 171802
63328 74531 76432 78438 76258 87727 89770

6654 4218 5724 5264 5512 5745 4822

1 Investime

5371 2263 3098 2791 2201 1882 1262

2 Shpenzime

1283 1955 2626 2473 3311 3863 3560
0

0

0

0

100

0

0

0

450

86

Burim nformacioni: VJETARI I 2010 MBUMK

2010

1 Blegtoria
Bimet e
2
arave
3 Pemtaria

Gjithsej

-Identifikim,
matrikullim
-Skema
mbeshtetese

Vlera e prodhimeve bujqesore (çmimet e vitit 2006) ne
milion leke
Nr Emertimi

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

42535 42391 42226 40603 45741 47352 53485
12180 15552 18446 19219 23046 24001 28547
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Nj tregues tjetr i rëndësishëm që duhet të merret parasysh
është kontributi i bujqësisë në totalin e industrisë, e cila
paraqitet si dinamikë në tabelën e mëposhtëme;
Kontributi i bujqesise ne GDP (ne %)
Dega
Bujqesia
Industria
Ndertimi
Sherbimet
Totali

1996
36. 1
9. 7
5
49. 2
100

2000
25. 5
7. 6
8. 1
58. 8
100

2005
20. 5
9. 7
14. 8
55
100

Burim nformacioni: VJETARI I 2008 MBUMK

2006
17. 5
10
9. 3
49. 7
100

2007
17
8. 4
7. 5
51. 3
100

çfarë duhet të presin fermerët përgjatë proçesit të
integrimit si dhe ndikimi i marrëveshjes CEFTA dhe i MSA
mbi produktet, fermerët, mbi importet e eksportet në
Shqipëri. Të rëndësishme janë masat që duhen marrë për
sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin e fermerëve, mjetet e
informimit dhe përdorimi i tyre në shërbim të fermerëve
për të përmirësuar politikat bujqësore në Shqipëri.

2. Organizatat e fermerëve dhe roli i tyre në
hartimin e politikave

Gjatë pesë viteve të fundit, bujqësia ka pasur një rritje prej
rreth 3-3. 5%/vit. Megjithatë, rritja e sektorit bujqësor
është nën mesataren kombëtare dhe, njëherësh, larg
potencialeve reale të sektorit. Ritmet relativisht të ulta
të rritjes dhe zhvillimit të këtij sektori, krahas sektorëve
të tjerë, janë ndikuar nga një sërë faktorësh, që mund të
grupohen në dy kategori kryesore:
1.
Problemet strukturore të sektorit dhe të
ekonomisë rurale në përgjithësi si siperfaqet e kufizuara
dhe fragmentimi i madh i fermave, eksodi rural, çështjet
e pronësisë mbi tokën, ujitja dhe kullimi, problemet me
infrastrukturën dhe mungesën e aksesit në tregje si dhe
niveli i ulët i zhvillimit të industrisë agro-ushqimore;
2.
Niveli i ulët i teknologjive të përdorura,
organizimi i dobët i fermerëve, mungesa e aksesit në
financime dhe shërbime cilësore, etj.
Këto probleme duket se kanë kontribuar, sidomos në
vitet e para të tranzicionit, në zbehjen e atraktivitetit për
investime serioze në drejtim të prodhimit, grumbullimit,
përpunimit dhe tregtimit të produkteve bujqësore.
Megjithatë, gjatë këtyre viteve të fundit vërehet një
rritje e interesit të fermerëve dhe bizneseve rurale për të
investuar në bujqësi, sidomos në kulturat dhe produktet
me me shumeë vlerë të shtuar si perimet, frutikultura,
blegtoria dhe përpunimi i disa prej këtyre produkteve
bujqësore. Por që mungesa e informacionit të fermerëve
lidhur me politikat e perbashkëta bujqësore do të mund
ta çonte bujqësine dhe hapat që ajo po ndërmerr në një
regres të pritshëm.
Qëllimi është rritja e sensibilizimit të shoqatave dhe
grupeve të ndryshme të fermerëve që operojnë në
fushën e bujqesisë që në kushtet e tranzicionit të
zgjatur drejt ekonomisë së tregut, zbutjes së varfërisë
dhe demokratizimit të shoqerisë dhe institucioneve
të rrisë ndërgjegjësimin për proçeset në të cilat ka
hyrë Shqipëria, për përfitimet, rreziqet dhe pasojat
në përfshirjen e politikave të përbashkëta bujqësore
në kuadër të integrimit europian. Objektivat lidhur
me çështjen e sensibilizimit të grupit të fermerëve
që operojnë në Shqipëri janë evidentimi i rolit që
luajnë fermerët në hartimin e politikave bujqësore në
Shqipëri si dhe vëzhgimi i aktorëve që i ofrojnë shërbim
këshillimor fermerëve dhe efektëshmëria e tyre. Ndjekja
nga afër e ndryshimeve të situatave gjatë zbatimit të
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, për të ditur se

Aktualisht organizatat e fermerëve, megjithëse ende
të pazhvilluara dhe konsoliduara mirë, nuk perfitojnë
ndonjë mbëhtetje nga buxheti i shtetit.
Megjithatë, ato po përfshihen në hartimin dhe
implementimin e politikave të zhvillimit bujqësor dhe
rural. Përfshirja e tyre në këtë proçes realizohet në fazën
e hartimit të politikave me anën e diskutimeve në grup
ose takimeve me përfituesit potencial nga mbeëhtetja
shtetërore, ku fermerë dhe shoqata fermerësh ftohen te
kontribuojnë.
Këto organizata operojnë në fushën e perimeve,
pemëtarisë dhe vreshtave, bimëve medicinale, blegtorisë,
bletarisë, prodhimit e tregtimit të farërave e fidanëve.
Disa prej tyre, këshillojnë dhe informojnë fermerët për
aplikimin e teknologjive të reja, sigurimin e inputeve,
marketingun e prodhimeve, mundësitë e përfitimit të
mbështetjes shtetërore, mikrokredive etj. Megjithatë
roli i tyre si ofrues shërbimesh apo si pjesëmarrës në
monitorimin dhe vlerësimin e impakteve të politikave
është i kufizuar dhe ndonjëherë fiktiv.

3. Shërbimet këshillimore dhe regjistri i fermave
Shërbimet këshillimore në fermë ofrohen nga një sërë
aktorësh publikë e private, me role dhe peshë specifike të
ndryshme. Këtu përfshihen Shërbimi Këshillimor Publik i
organizuar nga MBUMK, QTTB-të, Universiteti Bujqësor
dhe aktorë të tjerë private si furnizuesit e inputeve dhe
tregtarët e produkteve bujqësore e blegtorale, veterinerët
privat, organizatat e prodhuesve dhe agrobiznesit, OJF të
financuara nga donatorë etj.
Shërbimi Këshillimor publik është një nga ofruesit
më të rëndësishëm për transmetimin e njohurive
dhe informacionit për fermerët dhe shtrihet në gjithë
territorin e vendit. Ai luan një rol të rëndësishëm në
përcjelljen e kërkesave dhe nevojave të fermerëve tek
politikëbërësit, por edhe në implementimin e politikave
nëpërmjet programeve të mbështetjes shtetërore.
Gjate viteve 2006-2007 janë plotësuar kartelat për
shumicën e fermave të cilat përmbajnë të dhëna për
sipërfaqet që disponon ferma, sipërfaqen e tokës
bujqësore të fermave, kulturat kryesore, etj. Megjithatë
ky nuk mund të quhet akoma një rregjistër i mirfilltë
fermash.

177

AKADEMIA E STUDIMEVE Të
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 3, Vëllimi 1, 2016, ISSN 2411-5592

4. Situata e fermerëve gjatë zbatimit të MSA

•

Standardet e prodhimit të produkteve bazë, si ndryshon
situata gjatë zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim
Asocimit, ç’duhet të presin fermerët? Në këtë rast
nevojitet vetëm të bëhet dallimi i tregjeve ku këto
produkte do të tregëtohen. Nëse bëhet fjalë për prodhim
personal ose prodhim për nevoja të tregut vendas
Shqiptar dhe jo për tregun e Bashkimit Europian, atëherë
nuk ka ndalesa të tjera nga marrëveshja, sepse sipas
legjislacionit të BE-së mënyra e rregullimit të tregut i
lihet kryesisht vendeve anëtare. Nëse këto produkte janë
të destinuara për tregun e BE-së, atëherë ato duhet t’iu
nënshtrohen standarteve të rrepta. Kështu që zgjedhja
është në duart e prodhuesve dhe prodhimi vendas për
nevoja të vendit nuk do të cënohet.
Një pjesë e legjislacionit të BE-së që do të përfshihen në
Ligjin Shqiptar të Ushqimit, trajton analizën e testeve për
sëmundjet e kafshëve nga të cilat këto produkte merren,
kurse vetë prodhusit do të duhet të respektojnë kushtet
minimale të higjienës së prodhimit. Në mënyrë që këto
produkte të mund të shiten nëpër tregje në të ardhmen,
duhet t’iu nënshtrohen standardeve të caktuara të
higjienës. Meqënëse kushtet e tanishme nëpër tregje nuk
janë të kënaqshme, do të duhen investime plotësuese në
pajisje dhe ambiente (siç janë, frigoriferët, ambientet e
tregtimit me ftoje etj. ) në tregje që do të mundësojnë
ruajtje të sigurt për këto produkte të ndjeshme dhe që
prishen lehtë.

•

5. Masa që lidhen kryesisht me këshillimin dhe
asistencën teknike ndaj fermerëve:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Hartimi i platformave për inovacionin rural në shkallë
zonale
Partnershipet paralele (shoqatat apo grupet e
prodhuesve ose të marketingut të fermerëve, grupet
e veprimit lokal)
Krijimi i partnershipeve vertikale (fermerë dhe
tregtarë, ose agropërpunues, që kooperojnë në
skema të përbashkëta të shitblerjes së inputeve,
prodhimit dhe shitjes së produkteve)
Vendosja e rregullave dhe forcimi i monitorimit për
eliminimin e sindromave monopoliste potenciale në
tregun e inputeve
Lehtësimi i liçensimit dhe barrës tatimore të
tregtarëve të produkteve për të shtuar konkurencën
në treg
Ngritja e shkollave fushore të fermerëve
Përmirësimi i teknikave dhe aftësive bujqësore
Të përmirësohet menaxhimi, ujitja dhe kullimi i tokës
bujqësore
Forcimi i kapaciteteve të monitorimit të cilësisë së
farërave dhe fidanave
Shkëmbimi i përvojave lokale në teknologjitë e
prodhimit, tregëtim dhe në organizimin e shoqatave

•
•
•
•
•
•

Nxitja e lobingjeve të fermerëve në shkallë zonash e
në shkallë vendi
Diskutime në grup për identifikimin e rrugëve për
nxitjen e agroturizmit dhe produkteve organike
Studime tregu për identifikimin e tregjeve niche
Asistencë teknike dhe ose financiare për aktivitetet e
shtimit të vlerës së produkteve të fermerit
Fushata sensibilizuese
Përmirësime të aktiviteteve të mbledhjes,
shpërndarjes, përdorimit dhe publikimit të
informacionit statistikor
Përmirësime të procedurave të planifikimit,
monitorimit, vlerësimit dhe publikimit të rezultateve
të tyre
Përmirësime ligjore dhe përputhja e legjislacionit
shqiptar me atë të BE-se.

Rekomandime
Përballja me konkurencën e fortë të produkteve
ndërkombëtare, ashtu sikurse edhe proçesi i integrimit
rajonal e ai Europian ka bërë të nevojshme përshtatjen
e strukturave të bujqësisë shqiptare në kushtet e reja,
përmirësimin e teknikave dhe teknologjive të kultivimit
të bimëve për prodhime cilësore duke shfrytëzuar
avantazhet që ofron pozicioni ynë gjeografik dhe kushtet
klimatike. Për këto arësye kërkohet zhvillimi i teknologjive
të kultivimit dhe që sigurojnë rritjen sasiore dhe cilësore
të prodhimit dhe që njqkohesisht respektojne mjedisin.
Marrja ne konsiderate e aspekteve ambjentale dhe sociale
gradualisht po krijon bazat per zhvillimin e nje bujqesise
te qendrueshme qe siguron mbrojtjen e popullesise dhe
rritjen e mireqenies se saj si qellimi final.
Megjithese sektori bujqesor shënon tregues tepër
modest krahasuar me potencialet e larta që ofron klima
e Shqipërisë, bujqësia Shqiptare është në një fazë rritje
dhe ndryshimesh cilesore, por ajo duhet te orientohet
dhe mbështetet për t’u zhvilluar në harmoni me procesin
e zhvillimit ekonomik –social dhe integrimit të vendit në
rajon e më gjerë.
Nisur nga këndvështrimi për zhvillim të shpejte të Sektorit
të Bujqësisë i cili përbën një element shumë të fuqishem
që mund dhe duhet të japë një impakt të shpejtë në
treguesit e rritjes ekonomike në tërësi, rrjedhimisht të
influencojë në mënyrë të ndjeshme në uljen e nivelit
të varfërisë ne vendin tonë po japim disa rekomandime
të cilat mendojmë se janë me efekt të drejtëpërdrejtë;
bujqësia duhet të mbështetet më shumë financiarisht nga
shteti. Në këtë kuadër duhet të zgjidhet edhe problemi
ligjor i pronësisë së tokës, në mënyrë të veçantë në disa
zona ku komplikimet janë më të mëdha
• Të rritet mbështetja financiare për fermat dhe
bizneset bujqësore Të përmiresohet marketingu i
produkteve bujqësore
• të zbatohen forma më të përshtatshme të kooperimit
në bujqësi.
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•

•
•
•
•
•
•
•

është e domosdoshme që të përsosen kontratat e
shitblerjes me qëllim që ekonomitë bujqësore të
jenë të interesuara për të shtuar prodhimin për treg,
pasi kjo ndikon në rritjen e të ardhurave të tyre.
i, të mbillet e gjithë sipërfaqja e tokës së punueshme.
të rritet aftësia ujitëse.
Të futen në zbatim praktikat e mira bujqësore
Vendosja e standarteve për produktet bujqësore
Te rritet cilesia dhe siguria ushqimore e produkteve
bujqesore
Përmirësimi i sistemit të informacionit të tregut.
Të rritet niveli dhe cilësia e teknologjive, informacionit
dhe njohurive të fermereve.

Ndër këto prioritete duket qarte se, niveli i teknologjive
dhe njohurive, mbetet faktor kyç për rritjen e
prodhueshmerise, vetë prodhimit, të cilësisë së
produkteve dhe prej ketej edhe të konkurrueshmerisë
dhe shkallës së akcesit në treg të fermereve dhe
agrobiznesit. Megjthëse niveli teknologjik në fermë dhe
agrobiznes është përmiresuar dukshem në krahasim
me fillimet e tranzicionit, ai ende është dukshem i ulet
krahasuar me vende te tjera. Kjo e ben ate një prioritet
të rendesishem strategjik.
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Risitë e Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë përsa i përket
alternativave të dënimit me burgim

Msc. Orgent Nazaj, Drnt. Dafina Nazaj

Abstract
This article is a detailed analysis of alternatives to imprisonment, by taking into account also the historical
and political context in criminal terms. For its realization
I have analyzed the previous Criminal Codes and have
compared them with the existing Code in order to clearly
see the cases of their application in practice and the benefit they carry along. Special treatment has been made
also to the difficulties encountered by the judges during
the application of the cases, which often brings to split
opinions in favour and against. Special importance I have
attached to the benefits that will come to the society in
general by the application of alternative punishment,
but also to the assistance they provide for the integration of convicts and prevention of repetition of the offense. From the analysis of practical cases it appears that
isolation has often been the reason for the repetition of
crimes. Results have shown that imprisonment entails
financial cost, too. On the whole, the purpose of the article is clear reflection of the application of alternative
punishments and how efficient the application into practice is, although a good portion of them have yet to find
application in practice.
Key words: criminal conviction, determination of criminal punishment, criminal sentencing alternatives, release
with condition.

Abstrakt
Ky artikull është një analyze e detajuar e alternativave të
dënimit me burgim duke marrë parasysh edhe kuadrin
historik dhe politik në aspektin penal. Në realizimin e saj
kam marrë në analizë Kodet Penale të mëparshme duke
i krahasuar me kodin aktual për të parë me hollësi rastet
e apikimit të tyre në praktikë dhe dobinë që mbartin me
vete. Një trajtim i vecantë i është bërë dhe vështirësive
që hasin gjyqtarët gjatë aplikimit të tyre që shpesh herë
sjell dhe në ndarje të mendimeve në pro dhe kundër. Një
rëndësi të vecantë i kam kushtuar përfitimeve që sjellin
për shoqërinë në tërësi aplikimi i dënimeve alternative,

por, dhe ndihmës që sjellin në integrimin e të dënuarit
dhe mos çuarjen e tij në përsëritje të veprës penale. Nga
analiza e rasteve praktike del se izolimi shpesh ka qënë
arsye për përsëritjen e krimeve. Rezultatet, gjithashtu,
kanë treguar se burgimi sjell me vete dhe koston financiare. Në tërësi qëllimi i artikullit është pasqyrimi i qartë i
aplikimit të dënimeve alterative dhe sa efikas është zbatimi në praktikë megjithëse një pjesë e mire e tyre nuk
kanë gjetur ende zbatim në praktikë.
Fjalët kyce: dënim penal, caktimi i dënimit penal, alternativat e dënimit penal, lirimi me kusht.
***
Pavarësisht problemeve të shumta të politikës së dënimit
në një proces penal nga gjykata përdoren disa kritere në
caktimin e dënimit në përputhje me rrezikshmërinë e
veprës së kryer dhe të personit që e ka kryer atë.
Ndër institutet të cilit i atribuohet një pozitë me rëndësi
të madhe teorike dhe praktike ne të Drejtën Penale është
dënimi penal. Dënimi penal, jepet prej pushtetit sovran
mbi individët të cilët dhunojnë ligjin penal. Ai shpreh
një formë juridike të shtrëngimit shtetëror, i lindur dhe
i destinuar për ndëshkimin dhe parandalimin e veprave
penale1. Më konkretisht është një masë shtrënguese
që zbatohet nga shteti nëpërmjet gjykatave, në bazë të
ligjit, kundër personave fajtorë që kanë kryer vepër penale2. Dënimi penal ka dimension apo funksion të dyfishtë. Kjo do të thotë se në një rrafsh ai vepron si mjet
i domosdoshëm dëtyrimi dhe ndëshkimi që zbatohet
nga gjykata kunder të gjithë individëve, subjekte të veprave penale, e në rrafshin tjetër si masë parandalimi
të këtyre veprave. Kur përdoret në formën, masën dhe
rastet e duhura, ai shërben si mjet i rëndësishëm në
funksionimin e mekanizmit shtetëror në pergjithësi dhe
në hartimin e zbatimin e një politike të drejtë penale në
vecanti, si një prej komponentëve përbërës të funksionit
represiv të cdo shteti, pavarësisht shkallës së demokrati1 Shefqet Muci, E Drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme, fq. 225
2
Ismet Elezi, Skënder Kacupi, Maksim Haxhia,
Komentar i Kodit Penal të Republikës së Shqipërise, Pjesa e
Pergjithshme, fq. 215
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zimit të tij3. Në përgjithësi, shoqëritë i dënojnë individët,
subjekte të veprave të ndryshme penale, për të arritur
hakmarrjen kundër atyre që kanë vepruar ne kundërshtim me sjelljen e gjithëpranuar nga shoqëria dhe për
të parandaluar krimet e mëtejshme4. Kur themi hakmarrje kemi parasysh një masë të tillë që gjithmonë të jetë e
pajtueshme me parimin e humanizmit jo atë të kuptimit
primitv të saj. Një synim i tillë kërkohet të arrihet për të
dy kategoritë, si për personat e dënuar ashtu edhe prej të
tjerëve që duan të kryejnë krime. Në doktrinë, këto qëllime të dënimit njhen me të ashtuquajturat parandalim i
posacëm dhe parandalim i përgjithshëm. Në qoftë se do
t‘i zbërthenim më hollësisht këto qellime atëherë do të
kishim katër objektiva që konkretisht jane: të ndëshkojë
autorin e veprës penale gjithmonë kur është deklaruar
fajtor me vendim përfundimtar të formës së prerë, të
ndalojë fajtorin nga kryerja e veprave penale të tjera në
të ardhmen, të ndikojë në riedukimin dhe rehabilitimin e
të dënuarit si dhe të ndikojë në edukimin e shtetasve të
tjerë, sidomos tek ata me predispozita për tu bërë pjesë
e veprimtarisë kriminale, me ndjenjën e respektimit të
ligjit që të mos kryejnë vepra penale5.
Dënimi me burgim, kupton heqjen e lirisë së lëvizjes apo
lirisë së qarkullimit, që jepet prej gjykatës kundër personit fajtor, i cili ka kryer një vepër penale, përnjë afat të
caktuar nga vetë ligji6. Ky lloj dënimi, si dënim kryesor ka
karakter shtrëngues dhe ndëshkues më të dukshëm dhe
njëkohësisht e më të fuqishëm se llojet e tjera të dënimeve sepse cënon një të drejtë themelore të njeriut, të
sanksionuar edhe në kushtetute, atë të lirisë së levizjes.
Kjo forcë ndikon në rritjen e efektivitetit parandalues dhe
edukues qoftë mbi personin autor të veprës penale qoftë
mbi persona të tjerë të paqëndrueshëm e të prirur drejt
krimit. Si pasojë e arsyeve të sipërpërmendura ai zë një
vend parësor në sistemin e dënimeve dhe si i tillë janë
të pakta dispozitat në pjesën e posacme të kodit penal
të cilat nuk e kanë të parashikuar. Kur themi se dënimi
me burg kupton heqjen e lirisë atëherë kjo nënkupton
se kemi të bëjmë thjesht me izolim fizik të personit e
jo me izolim shpirtëror te tij ku qëllimi final i aplikimit
të tij synon edukimin dhe riintegrimin në komunitet jo
transformimin e tij në delikuent. Vec kësaj personi autor
i veprës penale, pa më të voglin dyshim gëzon një sër të
drejtash të cilat për nga vetë natyra e tyre nuk ndikohen
nga fakti i dënimit me burg. Por sigurisht që mungesa e
lirisë së lëvizjes dhe e konataktit të kufizuar me persona
të ndryshëm ndikojnë në minimizimin e tërësisë se të
drejtave të tij ligjore.
Dënimi me burgim, kupton heqjen e lirisë së lëvizjes apo
lirisë së qarkullimit, që jepet prej gjykatës kundër per-

sonit fajtor, i cili ka kryer një vepër penale, përnjë afat të
caktuar nga vetë ligji7. Ky lloj dënimi, si dënim kryesor ka
karakter shtrëngues dhe ndëshkues më të dukshëm dhe
njëkohësisht e më të fuqishëm se llojet e tjera të dënimeve sepse cënon një të drejtë themelore të njeriut, të
sanksionuar edhe në kushtetute, atë të lirisë së levizjes.
Kjo forcë ndikon në rritjen e efektivitetit parandalues dhe
edukues qoftë mbi personin autor të veprës penale qoftë
mbi persona të tjerë të paqëndrueshëm e të prirur drejt
krimit. Si pasojë e arsyeve të sipërpërmendura ai zë një
vend parësor në sistemin e dënimeve dhe si i tillë janë
të pakta dispozitat në pjesën e posacme të kodit penal
të cilat nuk e kanë të parashikuar. Kur themi se dënimi
me burg kupton heqjen e lirisë atëherë kjo nënkupton
se kemi të bëjmë thjesht me izolim fizik të personit e
jo me izolim shpirtëror te tij ku qëllimi final i aplikimit
të tij synon edukimin dhe riintegrimin në komunitet jo
transformimin e tij në delikuent. Vec kësaj personi autor
i veprës penale, pa më të voglin dyshim gëzon një sër të
drejtash të cilat për nga vetë natyra e tyre nuk ndikohen
nga fakti i dënimit me burg. Por, sigurisht, që mungesa e
lirisë së lëvizjes dhe e konataktit të kufizuar me persona
të ndryshëm ndikojnë në minimizimin e tërësisë se të
drejtave të tij ligjore.
Nuk mund të mohohet fakti që dënimi penal, edhe pse
ndër qëllimet e tij, është edhe ai pararndalues, në vetvete
ka natyrë shtrënguese8. Kjo nuk duhet kuptuar si mjet
hakmarrjeje shtetrore ndaj personave autor të veprës
penale, apo mekanizëm ligjor abuzimi me pushtetin9. Në
funksion të qëllimit të dënimit, në aspektin formal, në
doktrinën e së drejtës penale trajtohen elementë juridikë
të tij ose ndryshe karakteristikat e tij10. Nuk duhet harruar se dënimi ekziston dhe zbatohet vetëm nëpërmjet
ligjshmërisë. Ky fakt nënkupton dënimin e autorëve të
veprës penale vetëm me ligj dhe caktimin e tij në përputhje të plotë e të përpiktë me legjislacionin penal.
Dënimi penal ka karakter individual. Kjo do të thotë se në
caktimin e dënimit të cdo personi që deklarohet fajtor,
nga gjykata, vec llojit dhe masës së sanksionit që parashikohet në dispozitën konkrete të Kodit Penal merren
parasysh edhe disa rrethana qe i përkasin personit autor
të veprës penale ku do të permendnim: rrezikshmërinë
e vet autorit të veprës penale ku për këtë të fundit gykohet rreth faktit nëse eshtë përsëritës, mënyra e kryerjes së veprës, forma dhe shkalla e fajit dhe në mënyrë
të posacme në rastet kur vepra penale është kryer me
dashje edhe motivet qe kanë shtyre në kryerjen e saj11.
Kjo do të thotë edhe që, dënimi duhet të godasë vetëm
personin autor të vepres, penalisht përgjegjës, e jo edhe
persona të tjerë, pavarësisht se në mënyrë indirekte për

3 Spiro Spiro, Cikël leksionesh, fq. 4

7 Ismet Elezi, Skënder Kacupi, Maksim Haxhia, Komentar i
Kodit Penal të Republikës së Shqipërise, Pjesa e Pergjithshme,
fq. 227
8 Spiro Spiro, Cikël Leksionesh, fq. 4
9 Po aty fq. 4
10 Shefqet Muci, E Drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme, fq. 253
11 Spiro Spiro, Cikël Leksionesh, fq. 9

4 Tribune juridike nr. 51 viti 2004 fq. 37
5 Shefqet Muci, E Drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme fq. 239
6 Ismet Elezi, Skënder Kacupi, Maksim Haxhia, Komentar i
Kodit Penal të Republikës së Shqipërise, Pjesa e Pergjithshme,
fq. 227
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të afërmit e autorit pasojat negative të dënimit janë të
pashmangëshme12.
Në qoftë se gjykata, në caktimin llojit dhe të masave
të dënimit, në ngarkim të subjektit të veprës penale,
do të merrte në shqyrtim dhe vlerësim të hollësishëm
dhe të kujdesshëm të këtyre parametrave, atëherë do
t’a përmbushte me profesionalizëm dhe rigorozitet misionin e caktimit të dënimit që mendoj se konsiston ne
tre elementë të rëndësishëm: efikasitet, efektivitet dhe
efiçencë.
Kodi Penal i R. Sh në një prej kapitujve të tij pasqyron alternativat e dënimit me burgim, të cilat për herë të parë
u parashikuan me ndryshimet në Kodin Penal tëRepublikës së Shqipërisë, të miratuar me ligjin nr. 7895, datë 27.
01. 1995. Duhet thënë se titulli i tyre flet për alternativa
të dënimit me burgim e jo për alternativa të dënimeve
penale, ndonëse në doktrinë njihen si dënime alternativeapo masa alternative13. Megjithëse Kodi Penal nuk e
njeh konceptin e sanksioneve penale, mund të themi se
alternativat e dënimit me burgim mund të përkufizohen
si: “Sanksione penale të vendosura nga shteti, që konsistojnë në vuajtjen e dënimit me burgim në një mënyrë
të ndryshme nga sistemi tradicional i qelisë, duke pasur
parasysh që për autorë dhe vepra me rrezikshmëri të ulët
shoqërore, riedukimi dhe risocializimi i tyre do të ishte
më efektiv në gjirin e bashkësisë14.
Megjithatë, emërtimi dhe kuptimi i tyre mund të shpjegohet duke analizuarpërmbajtjen e secilës prej tyre, në
të cilën bie në dukje se kërkesa bazë është që gjykatatë
ketë caktuar një dënim me burgim ndaj të dënuarit15.
Por dënimi me burgim përvec numrit të madh të pasojave
negative për të dënuarin, familjen e tij dhe mbarë shoqërinë, redukton në masë të konsiderueshme liritë dhe
të drejtat e tij. Në bazë të disa studimeve të dëkadave të
fundit eshtë konstatuar se dënimi me burgim është duke
ushtruar ndikim negativ më tepër sesa pozitiv16.
Për sa më sipër lindi nëvoja e parashikimt në Kodin Penal
të alternativave të dënimit me burgim të cilat zbatohen
në raste specifike ndaj autoreve të veprave penale. Kjo
lidhet me anën humane të Kodit Penal në trajtimin e një
kategorie të caktuar personash. Zakonisht këto alternativa të dënimit me burgim jepen pasi gjykata vlerëson, pas
një analize të detajuar të rastit që merret në shqyrtim, se
rrezikshmeria shoqerore e autorit dhe e vepres penale
është e vogël, si edhe kur kjo gjykatë mendon se me apilikim e masave të tilla arrihet më së miri qëllimii dënimit.
Nga një vështrim krahasues për ndryshimin e Kodit Penal në vite, rezulton se kreu i alternativave të dënimit me
burgim është kreu që ka pasur edhe numrin më të paktë
12 Ismet Salihu, E Drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme, fq. 433
13 Manual për aplikimin e alternativave të dënimit me
burgim, OSCE, fq. 36
14 J. Soper, Alternatives to prison: A thoughtful approach to
crime and punishment fq. 87
15 Manual për aplikimin e alternativave të dënimit me
burgim, OSCE, fq. 37
16 Ismet Salihu, E Drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme, fq. 459

të ndërhyrjeve legjislative ndër vite. Në praktikë, alternativat e dënimit me burgim janë përdorur shumë rrallë
dhe prirja ka qenë kryesisht drejt dënimit me burgim.
Alternativat e dënimit nuk janë lloje të vecanta dënimesh,
por janë një mënyrë e egzekutimit të tyre. Në këtë rast
gjykata e cakton më parë masën e dënimit ndaj autorit
të veprës penale dhe në qoftë se plotësohen kushtet përkatëse ajo vendos për aplikimin e një prej alternativave
të dënimit të cilat vijnë si nevojë e përmirësimit të kuadrit ligjor, që përbënë edhe reformën më të rëndësishme
të sistemit penitenciar dhe të drejtësisë penale, adreson
prioritetin qeveritar për funksionimin efektiv të alternativave të dënimit me burgim për arsyet e shumta ekonomike, sociale shoqërore, humane dhe sidomos uljen e
fenomenit të mbipopullimit të burgjeve17. Megjithatë,
dënimet alternative nuk shërbejnë vetëm për të adresuar çështjen e mbipopullimit në burgje. Thelbi i tyre
është ndryshimi i fokusit të dënimit nga ndëshkim dhe
izolim, në drejtësinë restauruese dhe riintegruese për
individin18. E drejta penale bashkëkohore është duke
u shkëputur gjithnjë e më shumë nga efekti ndëshkues
apo shpagues i dënimit, duke u orientuar drejt drejtësisë restauruese. Tashmë, edhe nën ndikimin e parimit
të humanizmit që përshkon legjislacionin penal, pranohet gjerësisht se dënimi penal ndjek qëllimin e edukimit,
risocializimit dhe ri integrimit të autorit të veprës penale
paralelisht me rehabilitimin/zhdëmtimin e të dëmtuarit
prej saj. Në këtë kuadër statistikat tregojnë se burgimi
rrallë herë ndihmon në rehabilitimin e të burgosurit në
mospërsëritjen e krimit nga ana e tij. Burgimi sjell me
vete dhe rritjen e varfërisë, humbjen e vendit të punës
dhe shtimin e rreziqeve shëndetësore që vjen si pasojë e
mbipopullimit dhe sjell me vete dhe rritjen e rasteve të
konfliktit ndërmjet të burgosurve. Zgjidhja e e këtij problemi do të sillte dhe zvogëlimin e shfaqes së fenomeneve
përkeqësuese. Kjo zgjidhje vjen nëpërmjet dy mënyrave:
1. nëpërmjet ndërtimit të burgjeve të reja. Kjo zgjidhje
nuk konsiderohet më si shumëe përshtatshme sepse
ngritja dhe mirëmbajtja e tyre është e kushtueshme dhe
rëndon buxhetin e shtetit.
2. nëpërmjet reformimit të drejtësisë penale me prezantimin e masave dekriminalizuese për vepra të caktuara,
zbutjen e masave të dënimit me burgim për krimet e
lehta dhe rritjen e dënimeve alternative. 19
Dënimet alternative karakterizohen nga fleksibiliteti
në vendimin e caktimit të tyre ashtu dhe në mënyrën e
vënies në zbatim. Qëllimi i masave alternative është të
reduktojë dëmin e ardhur nga vepra penale duke u bazuar në disa objektiva:
Nxitja e nivelit të përgjegjësisë dhe të llogaridhënies të
autorit të veprës penale për veprimet e kryera prej tyre;
Mbrojtja e shoqërisë nëpërmjet shmangies së autorit të
veprës penale nga sjellja e mëtejshme kriminale;
17 Anthony Bottoms, Alternatives to prison, fq. 187
18 Ismet Salihu, E Drejta Penale, Pjesa e Përgjithshme, fq. 462
19 Manual për aplikimin e alternativave të dënimit me
burgim, OSCE, fq 39
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Rritja e përfshirjes së komunitetit, duke përfshirë edhe të
dëmtuarit/viktimat në sistemin e drejtësisë penale.
Dënimet alternative paraqesin një dënim të zbutur të
autorit të veprës penale. Ato u drejtohen autorëve të veprave penale që shkelin për herë të parë ligjin, të cilët e
pranojnë akuzën dhe kur vepra penale në ngarkim të tyre
nuk është shumë e rëndë20.
Me anë të ndryshimeve të prezantuara me ligjin nr. 10
023/2008 tashmë ka pesë alternativa:“gjysmëliria” (neni
58’); “pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe
vënia në provë” (neni 59); “qëndrimi në shtëpi” (neni
59/a); “pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim
dhe detyrimi për kryerjen e një pune në interes publik” (neni 63); dhe “lirimi me kusht” (neni 64). Pra, janë
prezantuar dy alternativa të reja, njëra prej të cilave zëvendësoi alternativën e copëzimit të dënimit, si dhe është
ndryshuar edhe përmbajtja e tri alternativave ekzistuese
(pavarësisht faktit se mbeten si alternativa po të njëjtat).
21Në kuadër të ndryshimeve të bëra me ligjin nr. 23/2012
është shtuar edhe një dispozitë e titulluar “Periudha e
sigurisë”Konkretisht, është ndryshuar neni 58 i Kodit
Penal “copëzimi i dënimit me burgim”, duke u shndërruar në “gjysmëliria”. Alternativa e re synon përqasjen
me rekomandimet e Këshillit të Evropës dhe traditat më
të mira të legjislacioneve penale të vendeve evropiane.
Termi “Gjysmë-liria” është huazuar nga legjislacionet
evropiane, në të cilat përdoret“semi–liberty”22. Për sa
i përket ndryshimeve në nenin 59 të KPështë bërë riformulimi i tij në bazë të legjislacioneve europiane të cilat
përcaktojnë pezullimin e ekzekutimit me burgim deri në
5 vjet. Duke u bazuar sërisht në legjislacionin europian
dhe në përshtatje me nevojat e shoqërisë shqiptare.
Neni 59/a i Kodit Penal parashikon alternativën e emërtuar “qëndrimi në shtëpi”. 23 Nenet 60 dhe 61 të Kodit
Penal kanë të bëjnë me aspekte teknike të formulimeve
të dispozitave aktuale. Ato përshkohen nga ideja për një
kuptim më të mirë dhe zbatim më të lehtë nga gjyqtarët
dhe prokurorët. Një prej parimeve të procesit legjislativ
është edhe përdorimi i gjuhës së përshtatshme për të
përputhur qëllimin e ligjvënësit me atë të zbatuesit të
ligjit si një aspekt i rëndësishëm që garanton respektimin
e sigurisë juridike.
Neni 63 i KP. Përcakton rastet e përfitimit të të dënuarve
në kushtet e kryrjes së punëve me interes publik. Kjo alternativë është fakultative dhe nuk mund të jepet nëse
personi nuk dëshiron që ta kryejë atë. Pra, gjykata nuk
mund të vendosë asnjëherë kundër dëshirës së personit
të dënuar. Në nenin 64 të Kodit Penal synimi i ligjvënësit
ka qenë rregullimi teknik i një prej instituteve më të njohura të drejtësisë penale “Parole”, e cila në kuptimin e
20 Soper, J. (2006). Alternatives to prison: A thoughtful
approach to crime and punishment fq. 87
21 Kodi Penal RSh fq. 42-48
22 Manual për aplikimin e alternativave të dënimit me
burgim, OSCE, fq. 39
23 Neni 59/a Kodi Penal (Shtuar me ligjin nr. 10 023, datë 27.
11. 2008, neni 4) fq. 21

saj të vërtetë konsiderohet si “lirim me kusht”. Lidhur
me pritshmëritë e ligjvënësit për zbatimin në praktikë
të alternativave tëreformuara mund të thuhet kjo nismë
përpiqet të përmirësojë dispozitat përkatëse të kreut të
dënimeve alternative24.
Dënimet alternative zënë një vend të rëndësishëm në
politikat penale që ndjekin shtetet evropiane dhe më
gjerë, dhe posaçërisht vitet e fundit ato kanë gjetur shtrirje edhe në vendet e Evropës Lindore ku bënë pjesë
dhe Shqipëria25. Dënimet alternative funksionojnë në
përputhje të plotë me tendencën e të drejtës penale për
nga drejtësia restauruese, si dhe me parimet e legjislacionit penal. Në doktrinë dënimet apo masat alternative i
referohen vendimeve penale gjyqësore, me të cilat caktohen alternativat e dënimit me burgim, si dhe programeve
rehabilituese të të dënuarve, që synojnë vendosjen e
një ekuilibri midis interesave të shoqërisë për t’u mbrojtur nga kriminaliteti dhe nevojave të autorit të veprës
penale që është në konflikt me ligjin26. Ligjvënsi në një
prej kapitujve te Kodit Penal paraqet të gjitha format e
alternativave të dënimit me burgim që ju vijnë në ndihmë
gjyqtarëve gjatë marrjes së vendimeve për të pandehur
të ndryshëm. Ato janë:
Gjysmëliria si formë alternative e dënimit me burgim
mund te vendoset nga gjykatapër dënimet deri në një vit
burgim, në këtë rast gjykata, për shkak të detyrimeve të
personit të dënuar për punën, arsimin, kualifikimin ose
aftësimin profesional, përgjegjësitë thelbësore familjare
apo për nevojën për trajtim ose rehabilitim mjekësor,
mund të vendosë ekzekutimin e vendimit me burgim me
gjysmëliri. Personi i dënuar, që vuan dënimin me gjysmëliri, është i detyruar te kthehet në burg, pasi të ketë kryer
detyrimet jashtë burgut, brenda periudhës kohore të
përcaktuar nga gjykata. Kur personi i dënuar nuk përmbush detyrimet, sipas këtij neni, zbatohet neni 62 i këtij
Kodi. Nisur nga interpretimi i kësaj dispozite arrijmë në
përfundimin se kjo formë e vuajtjes së dënimit me burgim aplikohet nga gjykata kur plotësohen dy kushte:
Së pari, në përfundim të shqyrtimit gjyqësor gjykata
çmon se i pandehuri duhet të dënohet jo më shumë se
një vit burgim;
Së dyti, Gjatë shqyrtimit gjyqësor rezulton se ekziston
një nga rrethanat në vijim: i pandehuri ka detyrime për
punën, arsimin, kualifikimin ose aftësimin profesional,
përgjegjësitë thelbësore familjare, ose për trajtim apo rehabilitim mjekësor. Këto dy kushte duhet të ekzistojnë në
të njëjtën kohë pra, janë kumulative, për ndryshe gjykata
nuk mund të aplikojë nenin 58 të Kodit Penal.
Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe
vënia në prove në rast se gjykat vlerson se autori i veprës
penale nuk paraqet rrezikshmëri të lartë lidhur kjo me
moshën, kushteve shëndetësore apo mendore, mënyrës
24 Avv. Salvatore Braghini, Le misure alternative alla
detenzione, fq. 15
25 Peter Noks, Rendesia e zbatimit te masave alternative ne
perspektiven Europiane. Tribune Juridike nr. 78, 2008
26 Anthony Bottoms, Alternatives to prison, fq. 187
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së jetesës dhe të nevojave, veçanërisht atyre që lidhen
me familjen, shkollimin ose punën, rrethanave të kryerjes së veprës penale, si dhe të sjelljes pas kryerjes së
veprës penale, gjykata, kur jep dënim me burg deri në
pesë¸ vjet, mund të urdhëroj¸ që i dënuari të mbajë kontakte me shërbimin e provës dhe të vihet në provë, duke
pezulluar ekzekutimin e dënimit, me kusht që gjatë kohës
së provës të mos kryejë vepër tjetër penale. Gjykata urdhëron që i dënuari të përmbushë një apo më shume detyrime, të parashikuara në nenin 60 të këtij Kodi. Gjykata
mund të vendos një afat prove që varjon nga18 muaj deri
në 5 vjet. Nëse i dënuari nuk mban kontakte me shërbimin e provës apo nuk përmbush detyrimet e parashikuara në nenin 60, siç është urdhëruar nga gjykata, gjykata vendos zëvendësimin e dënimit të parë me një dënim
tjetër, zgjatjen e afatit të mbikëqyrjes, brenda periudhës
së provës, ose revokimin e pezullimit të ekzekutimit të
vendimit.
Për të aplikuar në mënyrë sa më të drejtë nenin 59 të Kodit
Penal, gjykata gjatë gjykimit ka për detyrë të identifikojë
rrethanat e posacme që ekzistojnë në jetën e përditshme
të të pandehurit. Nga një interpretim i dispozitave të
ndryshuara në Kodin Penal, të cilat bëjnë fjalë për alternativat e dënimit me burgim në harmoni me dispozitat
e ligjit nr. 10 024, datë 27. 11. 2008 rezulton se gjykata
në përmbushje të detyrës se saj për ıdentifikimin e rrethanave të posaçme e ka të domosdoshëm mendimin e
specializuar të Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës. Për
rrjedhojë, nëse gjatë gjykimit i pandehuri apo prokurori
paraqet një kërkesë për aplikimin e nenit 59 të Kodit Penal, gjykata është e detyruar (nëse një raport i tillë nuk
është kryer nga Shërbimi i Provës gjatë fazës së hetimeve
paraprake) që të thërrasë në gjykim një përfaqësues të
Shërbimit të Provës dhe t’i caktojë si detyrë kryerjen e
raportit përkatës, i cili do të identifikojë në mënyrëtë
specializuar rrethanën e posaçme, të pretenduar nga
palët27. Gjithashtu, në këtë raport Shërbimi i Provës i
sugjeron gjykatës aplikimin e një detyrimi të parashikuar
nga neni 60 i Kodit Penal.
Nëse kushtet e paraqitura mësipër nuk plotësohen nga i
pandehuri gjykata vendos,
-zëvendësimin e dënimit të parë me një dënim tjetër alternativ më të rëndë i cili, nuk duhet të jetë revokim i
dënimit të parë. Kjo do të thotë që i dënuari të mos e
kryejë dënimin me burgim në kushtet e izolimit nga shoqëria, në formën klasike burgim. Nisur nga përmbajtja e
dispozitave të Kodit Penal, me dënim më të rëndë do të
kuptojmë shtimin e detyrimeve ndaj të dënuarit.
-zgjatjen e afatit të mbikëqyrjes. Në këtë rast gjykata
vendos të zgjasë kohën embikëqyrjes nga Shërbimi i
Provës brenda afatit të provës. Nga përmbajtja e nenit
59 nuk rezulton që ligjvënësi të ketë përmendur termin
“mbikëqyrje”. Për pasojë, kohë e “mbikëqyrjes” do të kup27 Vendim i KM nr. 302, datë 25. 3. 2009 Për miratimin e
rregullores “Për organizimin e funksionimin e shërbimit të
provës dhe për përcaktimin e standardeve e të procedurave,
për mbikëqyrjen e ekzekutimit të dënimeve alternative”

tohet koha e vënies në provë e të pandehurit nga gjykata
ndërsa, togfjalëshi “brenda periudhës së provës”, do të
kuptohet periudha e përgjithshme e provës, e parashikuar nga ligjvënësi në nenin 59 të Kodit Penal, e cila është
nga 18 muaj deri në 5 vjet. Kjo masë mund të ndërmerret
nga gjykata në rastet kur nga Shërbimi i Provës shihet e
nevojshme dhe e domosdoshme zgjatja e detyrimit për
shkak se koha e vënë në dispozicion nga gjykata nuk arrin
të plotësojë qëllimin për të cilin është vendosur detyrimi
nga gjykata. Për shembull, në rastin e një të dënuari, i cili
është përdorues i lëndës narkotike dhe gjykata ka caktuar
ndaj tij si detyrim “mjekim ose rehabilitim në një institucion shëndetësor”, parashikuar nga pika 11 i nenit 60 të
Kodit Penal. Nëse koha që i nevojitet të dënuarit për t’u
rehabilituar është më e madhe se koha që ka përcaktuar
gjykata në vendimin e saj, atëherë me kërkesë të prokurorit (i cili është vënë në lëvizje nga Shërbimi i Provës),
gjykata, pasi analizon të gjitha provat mund të vendosë
që të zgjasë periudhën e provës apo të mbikëqyrjes sikundër parashikohet në nenin 59 të Kodit Penal28.
-revokimin e pezullimit të ekzekutimit të vendimit dhe
dërgimin e të dënuarit në institucionin e ekzekutimit të
vendimeve penale (I. E. V. P. ). Ky lloj vendimi është masa
më ekstreme që gjykata është e detyruar të marrë ndaj
të dënuarit nën mbikëqyrje në rast se asnjë nga masat e
mësipërme nuk rezulton efikase për të garantuar drejtën
e të dënuarit; b) të drejtën e të dëmtuarit, dhe c) interesin e shoqërisë. Pra, kjo masë do të aplikohet kur është
e pamundur që dënimi alternativ të arrijë qëllimin e tij
edukues për shkak të sjelljes shumë të keqe apo/dhe
rrezikshmërisë shoqërore të lartë të të dënuarit.
Qëndrimi në shtëpi
Gjykata trajton në mënyrë të vecantë një kategori të caktuar të dënuarish në këtë kategori bëjnë pjesë:
a) gratë shtatzëna ose nëna me fëmijë, nën moshën 10
vjeç, që jetojnë me të.
b) baballarët, që kanë përgjegjësi prindërore për fëmijën,
që jeton me të, nën moshën 10 vjeç, kur nëna e tij ka
vdekur apo është e pazonja për t’u kujdesur për të.
c) personat, në kushte të rënda shëndetësore, që kërkojnë kujdes të vazhdueshëm nga shërbimi shëndetësor,
jashtë burgut.
ç) personat mbi 60 vjeç, që janë të paaftë nga ana shëndetësore.
d) Për të rinj, nën moshën 21 vjeç, me nevoja të dokumentuara shëndetësore, studimore, të punës apo
përgjegjësive familjare.
Kjo formë dënimi zbatohet nga gjykata në rastet kur i
pandehuri është dënuar vetëm me dy vjet burgim apo kjo
kohëështë pjesë e mbetur e dënimit, sipas një vendimi
për një periudhë më të gjatë burgimi, gjykata mund të
vendosë vuajtjen e dënimit të dhënë me qëndrimin në
28 Ligj nr. 8331datë 21. 4. 1998 Për ekzekutimin e vendimeve
penale Ndryshuarme ligjin nr. 10 024, datë 27. 11. 2008
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shtëpi të të dënuarit, në një shtëpi tjetër private apo në
një qendër të kujdesit dhe të shëndetit publik. Gjykata
mund të lejojë personat e dënuar me qëndrim në shtëpi
të largohen nga vendbanimi, për plotësimin e nevojave të
domosdoshme familjare, për t’u angazhuar në veprimtari
pune, edukimi apo arsimimi ose për programe rehabilitimi, për të cilat shërbimi i provës është dakord. Në këtë
rast gjykata përcakton masat që duhet të marrë shërbimi
i provës. Gjykata revokon qëndrimin në shtëpi dhe e zëvendëson atë me një ndëshkim tjetër, kur nuk ekzistojnë
më kushtet e parashikuara në paragrafin e parë të këtij
neni. Në qoftë se personi i dënuar largohet pa autorizimin e gjykatës nga vendbanimi apo shkel detyrimet e
caktuara në vendimin e gjykatës, zbatohet neni 62 i këtij
Kodi. Për të aplikuar në mënyrë sa më të drejtë nenin
59/a të Kodit Penal, gjykata gjatë gjykimit të pandehurit
apo të dënuarit ka për detyrë tëmarrë në shqyrtim të gjitha rrethanat e posacme të jetës së të pandehurit, gjykata në përmbushjen e detyrës së saj për identifikimin e
rrethanave të posacme ka të domosdoshme mendimin e
specializuar të shërbimit të provës Thirrja e Shërbimit të
Provës dhe caktimi i detyrës për përgatitjen e raportit nga
ky shërbim janë veprime që mund të kryhen nga gjykata
në çdo fazë të shqyrtimit gjyqësor, qoftë edhe pas paraqitjes së pretendimeve të fundit nga palët29. Një veprim i
tillë është në përputhje të plotë me nenet 378/5 dhe 367
të Kodit të Procedurës Penale. 30
Një çështje tjetër e diskutueshme është ngjashmëria e
“qëndrimit në shtëpi” me “lirimin me kusht” parashikuar
nga neni 64 i këtij Kodi. Nisur nga përmbajtja e këtyre dy
dispozitave na rezulton se ka ndryshime të mëdha të cilat
konsistojnë në31:

Mospërputhjen e masës së dënimit
Arsyet të cilat duhet të paraqes dhe të plotësoj përfituesi
i qëndrimit në shtëpi me ato të cilat duhet të paraqes dhe
plotësojë përfituesi ı lirimit me kusht.
Të qënit ose jo përsëritës në kryerjen e veprës penale.
Rastet e revokimit të dënimit Qëndrim në shtëpi
Ligjvënësi parashikon se dënimi i dhënë nga gjykata sipas
nenit 59/a të kodit penal mund të revokohet në rast se
kushtet e mësipërme të përcaktuara për vendosjen e
kësaj mase nuk ekzistojnë më. Në këtë rast dënimi mund
të revokohet tërsisht, pjesërisht apo të zvendësohet me
një dënim tjetër. Megjithatë kjo alternativë revokimi nuk
ka gjetur ende raste të zbatimit në praktik për shkak të
kohës që ka filluar të aplikohet.
Vënia në provë e të dënuarit. Në nenin 60 të KP ligjëvënësi paraqet rastet e vënies në provë të të dënuarit duke
marrë parasysh moshën e të dënuarit, gjendjen mendore, mënyrën e jetesës dhe nevojat e tij, veçanërisht
ato të lidhura me familjen, edukimin ose punën, motivet
e kryerjes së veprës penale, qëndrimin pas kryerjes së
29 Manual për punonjësin e shërbimit të provës, OSCE, fq. 83
30 Nenet 378/5 dhe 367 Kodi Procedurës Penale
31 Manual për aplikimin e alternativave të dënimit me
burgim, OSCE, fq 39

veprës penale, si dhe rrethana të tjera, që ndikojnë në
vendosjen e detyrimeve, sipas këtij neni dhe mbikëqyrjen
e tyre.
Detyrimet që mund të vendos gjykata ndaj të dënuarit në
këtë rast janë:
1. Të ushtrojë një veprimtari profesionale ose të marrë
një arsim apo formim profesional.
Ky është një ndër detyrimet që jepen më shpesh nga
gjykata. Në dhënien e këtij detyrimi gjykata, si në të gjitha
detyrimet e tjera, duhet të bazohet shumë në raportin e
përgatitur nga Shërbim i Provës. Por mendimi i Shërbimit të Provës nuk është vendimtar, sikundër pa të drejtë
pretendohet nga disa gjyqtarë. Raporti është një provë
si të gjitha provat e tjera dhe për pasojë nuk ka vlerë të
paracaktuar në procesin gjyqësor.
2. Shfrytëzimi i pagës dhe i të ardhurave të tjera ose i
pasurisë për përmbushjen e detyrimeve financiare. Ky
është një lloj detyrimi i cili nuk ka gjetur ende aplikim.
Qëllimi i këtij detyrimi është përdorimi i sanksionit penal kundër të dënuarit, me qëllim që ky I fundit të përmbushë detyrimet ndaj personave që ka në ngarkim. Në
përcaktimin e masës së këtij detyrimi gjykata duhet të
mbajë parasysh raportin mes detyrimeve dhe gjendjes
social-ekonomike.
3. Të riparojë dëmin civil të shkaktuar. Ky detyrim mund
të jepet nga gjykata duke urdhëruar të dënuarin të shlyejë në tërësi apo edhe me këste dëmin civil të shkaktuar
nga vepra penale. Rrjedhimisht, që të jepet ky detyrim,
gjykata duhet të ketë qartësisht të përcaktuar masën e
dëmit civil të shkaktuar.
4. Të ndalohet të drejtojë automjete të caktuara. Në këtë
rast “ndalimi për të drejtuar automjete” mund të jepet së
bashku apo veçmas me dënimin kryesor; nuk ka rëndësi nëse dënimi kryesor është ose jo me burg, me gjobë
apo dënim alternativ. Një ndryshim tjetër i rëndësishëm
është edhe periudha e ndalimit për të drejtuar automjete
si dhe çasti kur fillon kjo periudhë.
5. Të mos ushtrojë veprimtari profesionale kur vepra
penale ka lidhje me këtë veprimtari. Ky detyrim është
e udhës të zbatohet në rastet kur vepra penale e kryer
nga I pandehuri ka lidhje të drejtpërdrejtë me një veprimtari profesionale. Nuk ka rëndësi nëse kjo veprimtari
ushtrohet në mënyrë të ligjshme apo të paligjshme nga
i dënuari. Zakonisht ky detyrim ka gjetur zbatim në dënimet e dhëna për shkak të kryerjes së veprave penaletë
falsifikimit të dokumentave, shpërdorimit të detyrës, etj.
6. Të mos frekuentojë vende të caktuara. Ky detyrim ka
për qëllim që të ndalojë të pandehurin të frekuentojë
në mënyrë të përhershme apo periodike një ambient
të caktuar, i cili mund të mbart mundësi potenciale, krijon kushte dhe rrethana të favorshme që i pandehuri të
kryejë vepra të tjera penale të njëjta apo të ndryshme
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nga ajo për të cilën është duke vuajtur dënimin. Këto
vende mund të jenë: banesa ku banojnë persona të dëmtuar nga vepra penale apo të afërm të tyre, në rastet e
veprave të kryera kundër jetës apo shëndetit apo mospërmbushjes së detyrimeve familjare por mund të jenë
dhe vende publike kryesisht për ata persona që vuajnë
dënime për vepra penale të tilla si Prishjes së qetësisë
publike etj. 32
7. Të mos frekuentojë lokale që shërbejnë pije alkoolike.
Ky detyrim ka për qëllim që të ndalojë të dënuarin të jetë
sërish pjesë e ambienteve që mbartin rrezik potencial për
realizimin e veprave penale nga i pandehuri. Në këto ambiente të dënuarit mund të konsumojnë pije të ndryshme
alkoolike dhe për pasojë, ekuilibri mendor i tyre mund të
ulet, duke u kthyer kështu në rrezik potencial për kryerjen e veprave penale.
8. Të qëndrojë në banesën e tij në orare të caktuara. Ka
për qëllim parandalimin ekryerjes së veprave penale nga
i dënuari. Zakonisht të tilla orare janë ato ku, elementët e
sigurisë, kontrolli i policisë apo vëmendja e publikut ndaj
sjelljeve kriminale është më e ulët në krahasim me orare
të tjera. Të tilla orare mund t’i ofrojnë të dënuarit kushte
të favorshme për të kryer vepra penale, pasi i dënuari
nuk ka frikë se veprimet e tij mund të diktohen apo të
hasin në rezistencën e personave të tjerë.
9. Të mos shoqërohet me persona të caktuar, kryesisht
me të dënuar apo bashkëpunëtorët e veprës penale.
Duke qëndruar larg ndikimit negativ të këtyre personave,
të cilët kanë sjellje devijante dhe mund të rrezikojnë përfshirjen e të dënuarit sërish në kryerjen e veprave penale,
rritet mundësia që i pandehuri të mos kryejë në të ardhmen vepra penale.
10. Të mos zotërojë, mbajë apo përdorë armë. Detyrimi
i parashikuar nga neni 60 i Kodit Penal do të zbatohet
vetëm ndaj kësaj kategorie personash, të cilët janë të pajisur me leje të posaçme për mbajtjen e armëve, ose që
I mbajnë këto armë për shkak të detyrës që kryejnë dhe
që kanë kryer vepra penale duke përdorur armët e dhëna
me leje ose që i mbajnë për shkak të detyrës që kryejnë.
11. Mjekimi ose rehabilitimi në një institucion shëndetësor ose nënshtrimi në një program të trajtimit,
mjekësor apo rehabilitues. Ky detyrim është i nevojshëm, madje i domosdoshëm të jepet nga gjykata në
rastet kur i dënuari është përdorues i lëndëve narkotike
apo alkoolit. Ky është një nga llojet e detyrimeve që është
aplikuar gjerësisht nga gjykatat në Shqipëri.
12. Heqja dorë nga përdorimi i alkoolit ose drogës. Ky
detyrim rekomandohettë jepet nga gjykata në rastin e
dënimit të personave përdorues të rregullt të lëndëve
32

Nenet 261- 293 Kodi Penal fq. 145

narkotike ose/dhe alkoolit.
Kodi Penal në nenin 61 tëtij parashikon detyrimet e të
pandehurit gjatë kohës së provës të cilat janë:
a. të paraqitet rregullisht dhe të informojë në vazhdimësi
shërbimin e provës për përmbushjen e kushteve dhe detyrimeve të caktuara nga gjykata;
b. të marrë pëlqimin nga shërbimi i provës për ndryshimin e vendbanimit, qendrës së punës apo për lëvizjet
e shpeshta brenda vendit. Në rast se I dënuari nuk I
permbahet kushteve të vendosura nga gjykata gjatë
kohës së provës, apo në rast se i dënuari kryen një vepër
tjetër penale, në zbatim të nenit 62 te KP gjykata vendos
ta zëvendësojë dënimin e dhënë me një dënim tjetër, apo
ta revokojë, tërësisht ose pjesërisht, vendimin e pezullimit.
Nëse i dënuari, gjatë afatit të provës, shkel kushtet ose
detyrimet që i janë vendosur, shërbimi i provës i raporton
menjëherë prokurorit. Për shkelje të lehta dhe për herë
të parë të kushteve ose të detyrimeve që i janë vendosur
nga gjykata, prokurori ka të drejtë të japë paralajmërim,
i cili regjistrohet në dosjen personale të të dënuarit. Për
shkelje të rënda ose të përsëritura, prokurori i kërkon
gjykatës ndryshimin e detyrimit të vendosur, shtimin e
detyrimeve të tjera, zëvendësimin e tyre me një sanksion
tjetër, ose revokimin e vendimit të pezullimit të dënimit
dhe vuajtjen e pjesës së mbetur të dënimit në burg.
Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe detyrimi për kryerjen e një pune në interes publik (neni
63)33
Gjykata, për shkak të rrezikshmërisë së pakët të personit
dhe të rrethanave të kryerjes së veprës penale, kur ka
caktuar një dënim gjer në një vit burgim, mund të vendosë pezullimin e ekzekutimit të vendimit me burgim dhe
zëvendësimin e tij me detyrimin që i dënuari të përmbushë një punë në interes publik. Puna me interes publik
nënkupton kryerjen nga i dënuari të një pune, me pëlqimin e tij dhe pa shpërblim, në favor të interesit publik
apo shoqatës së caktuar në vendimin e gjykatës, për një
kohë nga dyzet deri në dyqind e dyzet orë.
Ky detyrim nuk mund të vendoset kur i dënuari refuzon
pezullimin në seancë gjyqësore. Puna në interes publik
kryhet brenda afatit prej gjashtë muajsh. Në vendimin e
saj gjykata përcakton numrin e orëve të punës dhe detyrimin që i dënuari të mbajë kontakte me shërbimin e
provës. Shërbimi i provës vendos llojin e punës që do të
kryhet, përcakton vendin e kryerjes së punës dhe ditët e
javës kur do të kryhet ajo, duke pasur parasysh, për aq
sa është e mundur, punësimin e rregullt të të dënuarit
apo detyrimet e tij familjare. Kohëzgjatja e punës me interes publik nuk i kalon tetë orë në ditë. Pas përfundimit
të punës, dënimi konsiderohet i paqenë. Nëse i dënuari
33
Pezullimi i ekzekutimit të vendimit me burgim dhe
detyrimi për kryerjen e një pune në interes publik (Ndryshuar
me ligjin nr. 10 023, datë 27. 11. 2008, neni 8) fq. 22

186

AKADEMIA E STUDIMEVE Të
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 3, Vëllimi 1, 2016, ISSN 2411-5592

nuk kryen punën me interes publik, nuk mban kontakte
me shërbimin e provës apo shkel kushtet ose detyrimet e
tjera, të vendosura nga gjykata, prokurori informon menjëherë gjykatën. Gjykata, në këtë rast, vendos sipas nenit
62 të këtij Kodi. Gjykata vendos aplikimin e këtij dënimi
vetëm në rastet kur Gjatë shqyrtimit gjyqësor gjykata
çmon se i pandehuri duhet të dënohet jo mëshumë se
një vit burgim; Gjatë shqyrtimit gjyqësor gjykata çmon se
rrezikshmëria shoqërore e personit që ka kryer veprën
penale dhe e rrethanave të kryerjes së kësaj vepre penale
është e pakët34.
Në nenin 64 të Kodit Penal ligjvënësi paraqet lirimin me
kusht si nje prej alternativave të dënimit e cila mund të
gjej zbatim edhe pas dhënies së vendimit prej gjykatës
pra gjatë fazës së ekzekutimit të dënimit dhe vetëm
nëse i dënuari plotëson kriteret ligjore mund tidrejtohet
gjykatës që ka dhënë vendimin duke kërkuar lirimin me
kusht. Zgjodha ta trajtojë në një kapitull të vecantë, sepse
jam i mendimit se nuk është një alternativë dënimi në
kuptimin e mirëfilltë të saj. Kjo për faktin se nuk është një
masë që vendoset në momentin e caktimit të dënimit por
ka të bëjë me frymën humane që përshkon Kodin Penal
e cila nuk shprehet vetëm në fazën e caktimit të dënimit
por edhe gjatë vuajtjes së tij.
Neni 64 i Kodit Penal 35
I dënuari me burgim mund të lirohet me kusht, nga vuajtja e dënimit vetëm për arsye të veçanta, nëse me sjelljen
dhe punën e tij tregon se me dënimin e vuajtur i është
arritur qëllimit për edukimin e tij, si dhe të ketë vuajtur:
- jo më pak se gjysmën e dënimit të dhënë për kundërvajtje penale;
-j o më pak se dy të tretat e dënimit të dhënë për krime
me masa dënimi gjer në pesë vjet burgim;
- jo më pak se tre të katërtat e dënimit të dhënë për krime
me masa dënimi nga pesë gjer në njëzet e pesë vjet burgim. Në masën e dënimit të vuajtur nuk llogaritet koha
e përfituar me amnisti ose falje. Nuk lejohet lirimi me
kusht për të dënuarin përsëritës për krime të kryera me
dashje. Lirimi me kusht revokohet nga gjykata, kur i dënuari për një vepër penale të kryer me dashje, gjatë kohës së
kushtit, kryen një vepër tjetër penale me dashje, duke u
zbatuar dispozitat për bashkimin e dënimeve.
Këto kritere doktrina i ndan në kushte penguese dhe
kushte lejuese. Të parat kanë të bëjnë me plotesimin
e “thyesave”, me sjelljen dhe punen dhe të mos jetë
përsëritës që në analizë të fundit janë taksative. Ndërsa
për të dytën ai duhet të pltësojë edhe të ashtuquajturat “arsye të vecanta” të cilat nga vet formulimi nuk janë
taksative por i lihen ne diskrecion gjykatës. Si arsye të
34
Halim Islami, Alternativa te denimit me burgim.
Tribune Juridike nr. 55, 2005, fq. 67
35
Lirimi me kusht (Ndryshuar me ligjin nr. 8733, datë
24. 1. 2001, neni 7; ndryshuar me ligjin nr. 10 023, datë 27. 11.
2008, neni 9) fq. 23

vecanta mund të përmendim : “gjendja e vështirë socialekonomike e familjes së të dënuarit; gjendja e vështirë
shëndetësore e familjarëve të të dënuarit dhe nevoja e
tyre për ndihmë dhe asistencë mjekësore; vdekja apo
ikja e familjarëve, nga të cilat lihen pa kujdes fëmijët e
të dënuarit apo persona të tjerë që ai mund të ketë në
ngarkim etj... ”.
Arsyet e vecanta nuk janë i vetmi element që merret
parasysh nga gjykata, një tjetër kriter është dhe sjellja e
të pandehurit gjatë gjithë fazës së shlyerjes së dënnimit. Element tjetër i vlerësimit nga gjykata, i cili duhet të
merret në konsideratë përveç parametrit të sjelljes është
edhe parametri i punës së të dënuarit, e cila gjithashtu si
sjellja duhet parë në funksion të arritjes së qëllimit për
edukimin e të dënuarit. Ligjvënësi nuk përdor në parashikimin e këtyre dy parametrave, elementin fakultativ, por
kërkon si pjesë të vlerësimit të gjykatës, të të dyjave këtyre parametrave njëkohësisht duke parashikuar nëse me
sjelljen dhe punën e tij tregon se me dënimin e vuajtur i
është arritur qëllimit për edukimin e tij.
Ndër kriteret ligjore të vendosura nga neni 64 janë dhe
periudha e shlyer e dënimt prej të dënuarit e cila varion
në jo më pak se gjysmën e dënimit të dhënë për kundërvajtje penale; jo më pak se dy të tretat e dënimit të dhënë
për krime me masa dënimi gjer në pesë vjet burgim; jo
më pak se tre të katërtat e dënimit të dhënë për krime me
masa dënimi nga pesë gjer në njëzet e pesë vjet burgim.
36
Për sa i përket këtij kriteri, studiues të së drejtës ndahen
në dy grupe. Në grupin e parë bëjnë pjesë të gjithë ata
prokuror apo gjyqtarë që i referohen nocionit masës së
dënimit të dhënë, lind pyetja se sa duhet të ketë vuajtur shtetasi i cili është dënuar për një vepër penale me 5
vjet burgim? Duke qenë se ky kriter është kriteri lidhës,
vuajtja e dënimit do llogaritet në këtë rast hipotetik me
2/3 apo me 3/4 e dënimit prej 5 vjetësh? Përkrahësit e
këtij mendimi hedhin idenë se qëllimi i vetë ligjvënësit në
parashikimin e kësaj dispozite ka qenë duke i’u referuar
termit “kohë efektive e vuajtur e dënimit”. Si rrjedhim
i kësaj, këta përkrahës janë të mendimit se pavarësisht
formulimit ligjor, përllogaritja e kohës së dënimit duhet
t’i referohet vetëm kohës efektive të vuajtur nga i dënuari dhe duke përjashtuar cdo ulje apo përfitimi tjetër.
Përkrahësit e grupit të dytë të mendimit, i referohen
në mënyrë strikte formulimit ligjor të dispozitës si dhe
interpretimit literal të saj edhe pse formulimi i kësaj
pjese të dispozitës mund të kishte një mospërputhje
me vetë interpretimin logjik të përmbajtjes së dispozitës, pikërisht kjo ka qenë fryma dhe qëllimi i ligjvënësit.
Sipas përkrahësve të këtij mendimi nuk do të llogaritet
vetëm koha që i dënuari mund të përfitoj nga amnistia
me dekret të Presidentit por të gjitha uljet që i dënuari
përfiton për shkak të ligjit këtu bëjnë pjesë llogaritja e
36
Lirimi me kusht (Ndryshuar me ligjin nr. 8733, datë
24. 1. 2001, neni 7; ndryshuar me ligjin nr. 10 023, datë 27. 11.
2008, neni 9) fq 23
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para burgimit, përfitimi i disa ditëve në varsi të punës së
kryer nga i dënuari në ınstitucion apo dhe uljet që përfitojnë të dënuarit me anë të vendimeve të gjykatës së lartë.
Në praktikën gjyqësore është shtruar për diskutim gjatë
zbatimit të nenit 64 të Kodit Penal nëse gjykatat mund të
lirojnë me kusht persona të dënuar më parë për krime
të kryera me dashje, por që në momentin e bërjes së
kërkesës kanë qenë të rehabilituar. Në formulimin e kësaj
dispozite qëllimi i ligjvënësit ka qënë përjashtimi nga
përfitimi i lirimit me kush të kësaj kategorie të dënuarish por sipas nenit 69 të Kodit Penal personat humbasin
statusin e të dënuarit në rastet kur;
I kanë kaluar afatet e rehabilitimit
Është duke vuajtur dënimin për një vepër tjetër si dhe
Plotëson të gjitha kriteret ligjore të parashikuara nga neni
64 i KP.
Për sa i përket termit ‘lirim me kusht’ në praktikën
gjyqësore ekzistojnë dy grupe studiuesish dhe prakticienësh, të cilët janë të ndarë në mendime në lidhje me
faktin se sa do të jetë koha e kushtit e cila nga ligjvënësi
nuk është përcaktuar37. Një pjesë e studiuesve mendojnë se koha e kushtit duhet të jetë sa pjesa e pavuajtur e
dënimit për të cilën i dënuari lirohet me vendim gjykate,
pra, nëse një person ka vuajtur 3 vjet e gjysmë për një
vepër penale për të cilën është dënuar 4 vjet burgim
dhe më pas lirohet me kusht, koha e kushtit sipas këtyre
përkrahësve do të jetë vetëm 6 muaj. Pra, përgjithësisht
kohëzgjatja e kushtit për këta përkrahës nisur nga kriteri
përcaktues që ata përdorin është një kohë relativisht e
vogël. Përkrahësit e idesë së dytë mendojnë dhe mbështesin idenë se koha e kushtit duhet të jetë sa koha (afati)
i vënies në provë të personit. Këta përkrahës, duke njehsuar kohën e kushtit me kohën e provës, mendojnë se
afati duhet të jetë 18 muaj deri në 5 vjet. Ligjvënësi si
rregull, lejon lirimin me kusht kur përmbushen të gjitha
kushtet dhe kriteret e nenit 64 të Kodit Penal, vetëm për
të dënuarit me burgim deri në 25 vjet, por nga ana tjetër
parashikon edhe përjashtime nga rregulli. Kështu, në
Nenin 65 të Kodit Penal parashikohet se:
“Nuk lejohet lirimi me kusht për të dënuarin me burgim të
përjetshëm. Vetëm në raste të jashtëzakonshme i dënuari me burgim të përjetshëm mund të lirohet me kusht
kur: Ka vuajtur jo më pak se njëzet e pesë vjet burgim
dhe, gjatë vuajtjes së dënimit ka mbajtur sjellje shembullore dhe çmohet se i është arritur qëllimit të dënimit për
edukimin e tij”. 38
Qëllimi i ligjvënësit në këtë rast ka qenë vendosja e kritereve ligjore tepër të larta për lirimin me kusht nisur nga
rrezikshmëria e veprës penale dhe e të dënuarve, për
shkak të të cilave këta shtetas janë dënuar me burgim të
përjetshëm. Përveç faktit, që ligjvënësi kërkon vuajtjen
e jo më pak se 25 vjet burgim kërkon gjithashtu se gjatë
37
Halim Islami, Alternativa te denimit me burgim.
Tribune Juridike nr. 5, 2005, fq. 68
38
Neni 65 i Kodit penal (Ndryshuar paragrafi I, II me
ligjin nr. 10 023, datë 27. 11. 2008, neni 10) fq 23

kësaj periudhe dinamika e sjelljes të jetë e vlerësuar
shembullore, çka kërkon një disiplinë dhe sjellje tepër
pozitive për të dënuarit, të cilat e kategorizojnë rastin si
të jashtëzakonshëm. Në këtë këndvështrim, duke qenë
kërkesat tepër të larta të ligjit kjo dispozitë pothuajse nuk
aplikohet.
Në vijim të nenit 65 së fundmi është shtuar me ligjin nr.
23/2012 dhe Neni 65/a i cili ka të bëjë me periudhën e
sigurisë. Sipas këtij neni Gjykata, në dhënien e vendimit,
mund të vendosë edhe caktimin e një periudhe sigurie,
gjatë së cilës nuk lejohet zbatimi i nenit 64 të këtij Kodi,
në rastet kur ekziston një nga këto rrethana:
a. vepra penale, masa e dënimit të së cilës është mbi
pesë vjet;
b. kryerja e veprës penale është bërë me egërsi dhe mizori;
c. kur vepra është kryer kundër fëmijëve, grave shtatzëna
ose personave që, për shkaqe të ndryshme, nuk mund të
mbrohen;
ç. kur vepra është kryer duke përfituar nga marrëdhëniet
familjare ose të bashkëjetesës;
d. kur kryerja e veprës penale është shtyrë nga motive
që kanë të bëjnë me gjininë, racën, fenë, kombësinë,
gjuhën, bindjet politike, fetare ose sociale. 39
Periudha e sigurisë shtrihet për afatin kohor nga tre të
katërtat e dënimit të dhënë nga gjykata deri në kohëzgjatjen e plotë të dënimit penal.
Shtimi i kësaj dispozite shërben si garanci që vë ligjvënësi në mirëzbatimin e lirimit me kusht dhe në rritjen e
mundësive për aplikim të kësaj mase në mënyrë sa më
efikase dhe zvogëlimin e aplikimit të saj në terma të
përgjithshëm. Kjo do të thotë se një masë e tillë, vendoset në zvogëlimin e mundësive të aplikimt të lirimit
me kusht për rastet e mësipërme. Në instancë të fundit
shtimi i kësaj dispozite nga ana e ligjvënësit vjen si pasojë e rritjes së kriminalitetit në vend po edhe si nevojë e
plotësimit të një hendeku të mëparshëm ligjor për rregullimin në praktikë të situatave të tilla si dhe për ashpërsimin e masave ligjore me qëllim parandalimin e krimit
dhe sensibilizimin e shoqërisë. Mendoj se megjithëse
fryma moderne penale konsiston në humanizmin e
dënimit dhe në mos rëndimin e pozitës së të pandehurit,
për krime të caktuara ku rrezikshmëria shoqërore si e të
dënuarit ashtu edhe e vet veprës penale është e lartë,
me të drejtë kufizohet aplikimi i lirimit me kusht duke u
vendosur një periudhë sigurie gjtë së ciles aplikimi i tij
është i pa mundur.

39
Neni 65/a Periudha e sigurisë (shtuar me ligjin nr.
23/2012) fq 23
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Menaxhimi i trashëgimisë kulturore:
“Një fokus mbi muzetë”

Msc. Aurela Lamepetro

Abstract
Tangible and intangible cultural heritage, which include
sites, museums, archaeological parks, forts, provinces
costumes and songs play a multiple and important role
in society. They are the collective memory of society.
Museums in particular care about wealth and cultural
heritage of a country to convey through objects and
documents of the time, interpreting them to the public.
These are not real common, since they have a special
status in national legislation and international, which aims
to take in defense. Since the museum as an institution
to be in trend and attract as many domestic visitors, the
territories, the diaspora, but also foreign visitors even
enable early visitors return again have to rely on two
important pillars: Management and Marketing of work
and activity that takes place within a historic building.
Key words: museums, cultural heritage, management,
marketing, visitor

Abstrakt
Trashëgimia kulturore materiale dhe jomateriale, në
të cilat përfshihen sitet, muzetë, parqet arkeologjike,
kalatë, veshjet popullore të krahinave dhe këngët luajnë
një rol të shumëfishtë dhe të rëndësishëm në shoqëri.
Ato janë kujtesa kolektive e shoqërisë. Muzetë në veçanti
kujdesen për pasurinë dhe trashëgiminë kulturore të një
vendi të përcjellë përmes objekteve dhe dokumentave të
kohës, duke i interpretuar ato për publikun. Këto nuk janë
pasuri të zakonshme, pasi ato kanë një status të veçantë
në legjislacionin kombëtar dhe në atë ndërkombëtar, që
ka për qëllim ti marri në mbrojtje. Që muzeu si institucion
të jetë në trend dhe të tërheqi sa më shumë vizitorë
vendas, nga trojet, diaspora, por edhe të huaj madje të
mundësojë që vizitorët e hershëm të rikthehen sërish
duhet të mbështetet në dy shtylla të rëndësishme:
Menaxhimi dhe Marketingu i punës dhe veprimtarisë që
zhvillohet brenda një ndërtese historike.
Fjalë kyç: muze, trashëgimi kulturore, menaxhim,
marketing, vizitor
***

Trashëgimia kulturore materiale dhe jomateriale, në
të cilat përfshihen sitet, muzetë, parqet arkeologjike,
kalatë, veshjet popullore të krahinave dhe këngët luajnë
një rol të shumëfishtë dhe të rëndësishëm në shoqëri.
Ato janë kujtesa kolektive e shoqërisë. Muzetë në veçanti
kujdesen për pasurinë dhe trashëgiminë kulturore të një
vendi të përcjellë përmes objekteve dhe dokumentave të
kohës, duke i interpretuar ato për publikun. Këto nuk janë
pasuri të zakonshme, pasi ato kanë një status të veçantë
në legjislacionin kombëtar dhe në atë ndërkombëtar, që
ka për qëllim ti marri në mbrojtje.
Trashëgimia kulturore është një komponent i rëndësishëm
në përcaktimin e identitetit të një kombi si në plan rajonal
dhe në atë ndërkombëtar. Detyra e muzeve është të
mbartin dhe konservojnë trashëgiminë dhe evidentojnë
historinë e saj, ato janë edhe institucione të mirëfillta që
kanë për qëllim ti shërbejnë shoqërisë, e cila në këtë rast
kërkon standardet më të larta të etikës profesionale të
përcaktuara nga Këshilli Ndërkombëtar i Muzeve (ICOM).
Në bazë të ligjit Nr. 9386, datë 4. 5. 2005 “PËR MUZETË”,
nenit 3:“Muze” është institucioni i ruajtjes së kujtesës, i
ngjarjeve dhe dëshmive të shkruara e materiale të njeriut
dhe të zhvillimit të shoqërisë, që ndërmerr kërkime,
administron, ruan dhe ekspozon pasuritë muzeore, për
qëllime studimore, edukuese dhe argëtuese, në shërbim
dhe i hapur ndaj publikut.
Me termin “muze” kuptohen edhe:
a) qendrat arkeologjike dhe monumentet natyrore,
arkeologjike e etnografike, si dhe qendrat dhe
monumentet historike, që kanë natyrën e një muzeu
për nga veprimtaria e tyre e ekspozimit, e ruajtjes dhe
e komunikimit të dëshmive materiale e të shkruara të
popujve dhe të mjedisit ku ata kanë jetuar;
b) institucionet, qendrat shkencore ose subjektet private,
që ruajnë koleksione dhe paraqesin lloje (mostra) të
ndryshme, të gjalla, bimore a shtazore, siç janë kopshtet
botanike dhe zoologjike, akuariumet
c) subjektet, që ruajnë koleksione filatelike ose koleksione
të tjera; ç) galeritë e ekspozimit të veprave të artit;
d) arkivat audio, fotografikë, filmikë; dh) parqet natyrore.
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2. “Objekte muzeore” janë objektet ose materialet,
të cilave studimet shkencore dhe dokumentare u
kanë njohur vlera kulturore e historike, që ruhen,
administrohen dhe ekspozohen në muze.
Muzeumet në vetëvete janë institucione që promovojnë
të kaluarën historike, por nëpërmjet metodave dhe
teknikave bashkëkohore, duke pasur si qëllim krijimin e
lehtësirave për vizitorët dhe realizimin e objektivave të tij
si institucion. Për këtë muzetë në Shqipëri, por edhe në
botë kanë filluar të gërshetojnë anën akademike me atë
administrative. Në fakt muzeu nuk përfaqëson vetëm atë
çka ne si vizitorë shohim apo dëgjojmë gjatë një vizite të
thjeshtë, por ekzistenca dhe mirëfunksionimi i tij shkon
përtej fasadës që mund të perceptohet.
Nga pikëpamja e kompetencës administrative, muzetë
drejtohen nga organi nga i cili varen apo nga institucioni
në juridiksionin e të cilit ndodhet muzeu.
Rregullat bazë të funksionimit të muzeut përcaktohen në
statutin e tij, i cili përmban dispozita për:
a) misionin dhe qëllimin e muzeut, në përputhje me
dispozitat e këtij ligji;
b) format e menaxhimit dhe të administrimit;
c) burimet e financimit dhe mënyrën e krijimit të të
ardhurave dhe menaxhimin e tyre;
ç) fondin e objekteve të regjistruara dhe të dokumentuara
në inventarin e Fondit Kombëtar Muzeor;
d) të dhënat e strukturës, të organikës dhe të stafit
drejtues të muzeut;
dh) parimet kryesore për administrimin dhe kujdesin për
koleksionet;
e) parimet kryesore për mbështetjen e shërbimeve
ndaj publikut, si dhe për marrëdhëniet me institucionet
shtetërore, private dhe të tretët;
ë) mënyrën e bashkëpunimit me institucionet e huaja
simotra.
Që muzeu si institucion të jetë në trend dhe të tërheqi
sa më shumë vizitorë vendas, nga trojet, diaspora, por
edhe të huaj madje të mundësojë që vizitorët e hershëm
të rikthehen sërish duhet të mbështetet në dy shtylla të
rëndësishme: Menaxhimi dhe Marketingu i punës dhe
veprimtarisë që zhvillohet brenda një ndërtese historike
që merret në mbrojtje nga shteti por edhe nga (UNESCO).
Muzetë operojnë si pjesë e strukturave qeveritare dhe
normalisht ato janë të detyruara të funksionojnë në
bazë të sistemit të menaxhimit të strukturave drejtuese.
Menaxherët ose administratorët, të cilët sot njihen si
drejtorët ose shefat ekzekutivë janë personat, që marrin
vendimet për mënyrën sesi muzeu do të organizohet, cili
do të jetë shërbimi që do të ofrohet dhe mënyra sesi do
tu jepet ky shërbim vizitorëve.
Menaxhimi i muzeut është pjesë e rëndësishme e punës
dhe shikohet si përgjegjësi jo vetëm e stafit profesionist,
por edhe e atyre që merren me anën teknike. Britania
përzgjedh çdo vit 30% të punonjësve të muzeve për ti
trajnuar në mënyrë që të fitojnë aftësi menaxhuese, kjo

konsiderohet si një nga politikat më të rëndësishme në
kualifikimin e kuratorëve të muzeumeve.
Me mjaft rëndësi paraqitet edhe fakti që të gjithë ata
që merren me menaxhimin e muzeve të njohin mirë
anën ligjore dhe administrative të vetë sistemit dhe të
strukturave. Një nga shumë faktorët që kontribuojnë në
suksesin e muzeumeve është edhe krijimi i një skuadre
efektive, në brendësi të të cilës duhet të jetë lidershipi,
i cili shpërndan detyrat dhe vetë bëhet pjesë e tyre
sidhe vizioni pra shndërrimi në realitet në mënyrë të
suksesshme, qëllimet dhe idetë e përcaktuara nga lideri.
Në brendësi të skuadrës që kryesisht është stafi i muzeut
duhet të këtë frymë bashkëpunuese dhe energji pozitive.
Një nga funksionet më efektive të menaxherit është
që të inspirojë te të tjerët shpirtin e skuadrës. Pa një
strategji menaxhimi muzeu nuk mund të ofrojë kujdes
dhe ekspozim të objekteve dhe koleksioneve dhe as nuk
mund të mbajë apo të organizojë ekspozita apo evente
të suksesshme.
Interesi dhe besimi i vizitorëve ka rrezik të humbasi nëse
nuk aplikohet një menaxhim i kualifikuar në të tilla raste
njohja dhe vlera e muzeve si institucione në shërbim të
shoqërisë vihet në rrezik. Një muze i ditëve të sotme
duhet të jetë një institucion me funksion informativ,
profesional, sistematik, tërheqës dhe aktiv në shoqëri.
Duke u përballur me sfida të reja, menaxhimit të muzeut
i duhet të aplikojë principet e reja, të cilat burojnë prej
kërkimit shkencor dhe nga praktikat më të mira në fushën
e biznesit dhe të shërbimit publik të ndërlidhura me
shumë fusha të tjera si juridiku, ekonomia, psikologjia,
sociologjia apo edhe telekomunikacioni.
Disa elementë kyç për një menaxhim sa më të mirë janë:
a. zgjedhja e personelit të duhur, b. përcaktimi i punës,
c. përcaktimi i mënyrës sesi do të realizohet puna dhe
d. menaxhimi i marrëdhënieve mes personave që duhet
të kryejnë punën dhe elementëve të tjerë të muzeut.
Çdo muze duhet të hartojë politikat e tij të menaxhimit
financiar.
1. Muzetë publikë financohen nga Buxheti i Shtetit,
miratuar për organet përkatëse, që i kanë në varësi këto
muze, duke i dhënë fonde për:
a) mbajtjen dhe restaurimin e ndërtesave muzeore;
b) pagesat e shërbimeve të nevojshme, taksat dhe qiranë
e tokës;
c) zgjerimin e ndërtesave muzeore, ruajtjen e tyre
(sistemi i sigurisë, mbrojtja nga zjarri);
ç) pajisjet për kontrollin e temperaturave të mjedisit
të muzeut, për ruajtjen dhe restaurimin e objekteve
muzeore;
d) pagesat e stafit;
dh) bashkëpunim ndërkombëtar.
2. Muzetë publikë mund të financohen dhe nga burime të
tjera, në formën e donacioneve ose të dhuratave, si dhe
nga të ardhurat e shërbimeve që kryejnë. Të ardhurat e
krijuara nga shitja e biletave, dhënia me qira e mjediseve
dhe nga shërbime të tjera të ofruara nga muzeu.
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3. Muzetë publikë kur marrin një donacion ose dhuratë,
për një qëllim të përcaktuar qartë ose të papërcaktuar,
të ardhurat i kalojnë muzeut dhe përdoren vetëm për
realizimin e këtij qëllimi ose për shërbime a investime të
tjera në muze.
Të ardhurat nga shitja e biletave, nga veprimtaritë dhe
shërbimet e tjera
1. Ndarja e të ardhurave, që vijnë nga shitja e biletave,
nga shërbime e veprimtari të tjera në muzetë publikë,
përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.
2. Mënyra e përdorimit të të ardhurave, që u kalojnë
muzeve, përcaktohet me udhëzim të përbashkët të
Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe të Ministrit
të Financave.
Punonjësit e muzeut luajnë një rol thelbësor në
menaxhimin e trashëgimisë kulturore. Kur flasim për
punonjës janë ata që paguhen, por edhe vullnetarët, të
cilët janë asetet më vitale të institucionit. Pavarësisht
rëndësisë së brendisë së muzeut pa stafin, i cili kuron dhe
konservon objektet dhe koleksionet si dhe i ekspozon për
publikun, çdo gjë do humbiste vlerën reale në kohë dhe
në hapësirë.
Trashëgimia kulturore është mjaft delikate, e cila jo vetëm
ka nevojë të menaxhohet në mënyrë profesionale, por
edhe të promovohet nëpërmjet marketingut, i cili është
një pjesë e rëndësishme për mirëfunksionimin e muzeve
në një numër të madh shtetesh. Muzeumet që fokusohen
shumë tek audienca kanë potencial të madh të tërheqin
vizitorë. Komunikimi me audiencën nuk është një proces i
vetëm. Nëse një muze do me të vërtetë të ketë sukses nuk
duhet thjesht t’ia komunikojë misionin e tij audiencës, por
duhet të marri dhe rezultatin nga ata dhe të dijë ta përdori
informacionin për të përshtatur dëshirat dhe nevojat e
audiencës në programet e tij të zhvillimit. Muzeu mund
të përdori mjaft teknika për të pare kërkesat e viziotrëve
duke hartuar formularë që individët i plotësojnë pasi të
kenë kryer vizitën. Unë besoj se në shumë shtete të botës,
numri i vizitorëve është duke u rritur si pasojë e orientimit
të vazhdueshëm drejt marketingut. Një muze i sukseshëm
është ai që integron marketingun në planin e tij strategjik.
Produkti në këtë rast është shërbimi që ofrohet. Nëse
shërbimi nuk është në nivelet e kërkesave të publikut, çdo
përpjekie tjetër është e kotë.
Në këtë lloj industrie, çmimi është një element i
rëndësishëm lidhur me konkurrencën dhe përfitimet. Në
rastin e muzeve çmimi është gjerësisht i përdorshëm për
të inkurajuar disa target grupe. Tarifa për të hyrë në muze
jo domosdoshmërisht duhet të jetë e njëjtë për të gjithë.
Nëse institucioni do të ketë si qëllim rritjen e fitimeve
në raste të caktuara duhet të ofrojë tarifa të reduktuara
për guidat dhe grupet e mëdha të vizitorëve, në këtë
mënyrë donatorët dhe sponsorët do të vijnë më shpesh.
Në Europë strategjia për një hyrje falas në muze është
duke fituar popullaritet. Ideja qëndron tek inkurajimi
i grupeve, të cilat nuk i frekuentojnë muzetë ose nuk i
përballojnë dot tarifat.

Promocioni luan rol në përhapjen e informacionit lidhur
me atë që muzeu i ofron audiencës. Në momentin që
muzeu publikon një mesazh nëpërmjet një kanali, ka
një faqe webi apo përdor fletëpalosjet marrësi duhet
ta pranojë atë. Gjithashtu është me rëndësi shumë të
madhe qëndrimi në kontakt me disa “ambasadorë”
që i inkurajojnë njerëzit të vizitojnë dhe të mbështesin
muzeun. Këta mund të jenë politikanë, menaxherë
kompanish apo edhe autoritetet lokale. Krijimi i një
raporti të mirë me ta, duke i ftuar në evente duke iu
ofruar shërbime speciale, duke i mbajtur të informuar
shton mundësinë e sponsorizimit dhe promovimit
të muzeut nga ana e tyre. Niveli më i lartë dhe më i
dëshiruar në krijimin e një brandi është të kesh një grup
vizitorësh besnik që e frekuentojnë muzeun rregullisht
dhe ua rekomandojnë atë edhe të tjerëve, duke arritur
deri në fazën e mbështetjes ekonomike, por edhe duke
ofruar edhe punën vullnetare.
Këta individë mund ta kthejnë muzeun në pjesë të jetës
së tyre. Gjithashtu edhe strukturat qeveritare nuk duhet
të përjashtojnë përgjegjësitë e tyre, pasi ata duhet të
sigurojnë fonde të mjaftueshme për të çuar përpara
zhvillimin e veprimtarive në muze. Fondet mund të vijnë
nga sektori publik, privat ose edhe nga vetë fitimet e
institucionit.
Në tërësinë e detyrave dhe funksioneve të muzeut rol të
madh luan kërkimi shkencor, i cili lidhet me misionin dhe
qëllimin e institucionit, ndërkohë kërkimi në vetëvete
duhet të jetë konform standardeve akademike. Lidhur
me politikat e zhvillimit të muzeut, aksesi që u jepet
vizitorëve luan rol të madh dhe këtu nuk e kam fjalën
vetëm për akses fizik, por edhe në nivel intelektual. Kur
një vizitor e falenderon njërin prej anëtarëve të stafit, këto
me siguri janë shenja kënaqësie, kjo rrit moralin e stafit
dhe e çon në përballjen e sfidave të mëdha, duke i dhënë
institucionit një shpirt pozitiv dhe frymë bashkëpunuese.
Këta vizitorë të kënaqur flasin edhe me miqtë dhe kolegët
e tyre në mënyrë që të rikthehen sërish. Specialistët
e marketingut thonë se rekomandimet me fjalë janë
më efektive për reklamë. Vizitorët e kënaqur mund të
bëhen mbështetësit afatgjatë që mund ta ndihmojnë
muzeun me kohë dhe para, mbështetësit mund të jenë
edhe vullnetarët, të cilët japin kontributin e tyre fizik dhe
intelektual të pakushtëzuar në ndihmë të institucionit,
por edhe duke bërë asistentin e stafit të punësuar.
Kujdesi ndaj vizitorit real, por edhe atij virtual është
përgjegjësi e çdo anëtari të stafit dhe kur flasim për staf
nuk është vetëm fjala vetëm për ata që kanë kontakt të
drejtëpërdrejtë me vizitorët, por edhe e atyre që punojnë
në prapaskenë. Jo të gjithë vizitorët janë njësoj ka target
grupe të veçanta të cilëve u duhet një shërbim më i
specializuar dhe lehtësira të mëdha dhe këtu është fjala
për personat me aftësi të kufizuara këta individë duhet të
marrin të njëjtën cilësi dhe vëmendje si gjithë publiku dhe
mos të trajtohen ndryshe ose në mënyrë të diferencuar.
Orientimi është një tjetër element kyç sidomos në
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muzetë që karakterizohen nga ndërtesa të mëdha dhe
komplekse, të cilat mund ta lodhin dhe çorientojnë
vizitorin, askush nuk do të ndihet i humbur, pasi kjo krijon
ankth dhe tension, humbje kohe, por mund të ndikojë
negativisht edhe në njohuritë që ka përvetësuar gjatë
vizitës. Në të tilla raste i gjithë stafi duhet të jetë i trajnuar
për të bër rolin e guidës deri në fund të vizitës, pasi ka
njerëz të cilët hezitojnë të hyjnë në ndërtesa apo vende
që nuk i njohin dhe ku nuk e gjejnë dot daljen.
Muzeumet mbajnë nën kujdes një pasuri të
jashtëzakonshme duke reflektuar burimet dhe vlerat
kombëtare të një vendi. Sot njerëzit janë të prirur të

harrojnë ose të neglizhojnë historinë dhe traditat e
tyre, gjithashtu ata kanë më pak njohuri për kulturat e
tjera. Pikërisht aty ku lind kjo krizë që vjen si pasojë e
neglizhencës dhe mungesës së kohës vin në ndihmë
muzeu, i cili është vendi perfekt për të promovuar dhe
inkurajuar trashëgiminë kulturore artistike dhe natyrore,
jo vetëm nëpërmjet ekspozimit të objekteve apo
shpjegimit të lektorit profesionist, por edhe nëpërmjet
kërkimit shkencor që realizohet nga vetë muzeu mbi
kulturën materiale dhe jomateriale, duke krijuar kështu
më shumë hapsira dhe mundësi informimi dhe edukimi
për vizitorët nëpërmjet kulturës dhe historisë.
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Drejtuesi dhe roli i tij si menaxhues i punës në shkollë

Dr. Përparim Fakaj, Msc. Suela Fakaj, Msc. Julian Fakaj

Abstract
In today’s conditions, when our society is experiencing
important moments of development and progress of
civil, economic, social and cultural school before being
asked to request new solution, which it must meet
in a qualitative manner. These requirements are met
qualitatively not leaving the direction of the school at
the chaos and chance, but by design and implement
development plans of thought, to be the product of
many stakeholders: teachers, students, the community,
parents, local government, who are directly interested in
the progress of its work.
Management is one of the primary and most important
elements. He is a managing yourself and others, who
rightly considered art, where the leader is the creator
and executor of this art. It is a philosophy, which
requires all staff members feel equal among equals. To
manage means to lead with authority in every situation,
to delegate powers without compromising them, to
communicate better and efficiently. Management
assumes four important functions: planning, organization,
management, control.
Keywords: Management, competence, direction,
functions, staffing, development, communication

Abstrakt
Në kushtet e sotme, kur shoqëria jonë po përjeton
momente të rëndësishme të zhvillimit dhe progresit civil,
ekonomik, social dhe kulturor, para shkollës po shtrohen
për zgjidhje kërkesa të reja, të cilat ajo duhet t’i plotësojë
në mënyrë cilësore. Këto kërkesa plotësohen cilësisht
jo duke ia lënë drejtimin e shkollës në dorë kaosit dhe
rastësisë, por duke hartuar dhe zbatuar plane zhvillimi
të menduar mirë, që të jenë produkt i shumë aktorëve:
mësuesve, nxënësve, komunitetit të prindërve, qeverisjes
vendore, të cilët janë drejtpërdrejt të interesuar për
mbarëvajtjen e punëve të saj.
Drejtimi është parësor dhe një ndër elementët më të
rëndësishëm. Ai është një mënyrë udhëheqje e vetes

dhe e të tjerëve, i cili me të drejtë konsiderohet art, ku
drejtuesi është krijuesi dhe realizuesi i këtij arti. Ai është
një filozofi, i cili kërkon që të gjithë anëtarët e stafit të
ndjehen të barabartë midis të barabartëve. Të menaxhosh
do të thotë të drejtosh me kompetencë në çdo situatë,
të delegosh kompetencat pa i kompromentuar ato, të
komunikosh sa më mirë dhe me efikasitet. Menaxhimi
presupozon katër funksione të rëndësishme: planifikimi,
organizimi, drejtimi, kontrolli.
Fjalë kyce: Menaxhim, kompetencë, drejtim, funksione,
staf, zhvillim, komunikim.
***

Hyrje
Shqiptarët, historikisht e konsiderojnë arsimin një
trashëgimi të çmuar. Duke ndjekur traditën e brezave
paraardhës, jo vetëm në vite, por edhe në shekuj, arsimi
vazhdon të jetë një nga vlerat themelore të shoqërisë
shqiptare dhe një nga çelësat e së ardhmes së saj.
Shkolla, në tërë veprimtarinë e saj gjithëpërfshirëse, synon
emancipimin shpirtëror dhe zhvillimin e personalitetit të
nxënësve, zhvillimin e mendimit dhe veprimit të tyre të
pavarur, kritik, krijues, konstruktiv e tolerant; edukimin
e vlerave atdhetare, njerëzore, morale e demokratike,
mundësimin e krijimit të shanseve të barabarta për të
gjithë nxënësit dhe aftësimin e tyre për përballimin e
jetës. Nëpërmjet saj kryhet përgatitja e nxënësve në
mënyrë të gjithanshme për të qenë të aftë të hyjnë në
shoqëri.
Në kushtet e sotme problemet e edukimit dalin gjithnjë
e më shumë në plan të parë. Tashmë, si shoqëria, ashtu
edhe familja, po e kuptojnë seriozisht se krahas nivelit
ekonomik dhe mirëqenies, krahas arsimimit dhe punësimit
të brezave të rinj, po duket qartë domosdoshmëria e një
preokupimi serioz dhe me pikësynime të qarta edhe për
problemet e edukimit.
Reformat e fundit në arsim dhe debatet që i kanë
shoqëruar atë, dëshmojnë për një rritje të ndërgjegjësimit
të shoqërisë për problemet e arsimit dhe shkollës. Është
kjo arsyeja që interesimi për arsimin dhe edukimin
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sa vjen e shtohet, gjithnjë e më shumë, pasi arritjet e
mëdha teknologjike, shkencore, industriale, ekonomike
etj., kërkojnë njerëz të shkolluar.
Thelbi i edukimit, sipas studiuesit Dyrhem, është
transmetimi prej të rriturve i influencës, parimeve dhe
vlerave morale mbi të rinjtë për t’i përgatitur ata për jetën
shoqërore. Duke e parë këtë transmetim vlerash, idesh,
konceptesh, metodash, sot, më shumë se kurrë, duhet të
kuptohet se shkolla e shkollimi i vërtetë i brezave të rinj
merr një rëndësi e vlerë jetike për të gjithë.
Por, që një shkollë të funksionojë më së miri, ajo ka
nevojë për një staf të kualifikuar, për një drejtues që të
dijë të menaxhoj punët në shkollë, për një mbështetje
të pakufizuar nga prindërit, komuniteti që e rrethon, nga
OJQ e ndryshme dhe pa dyshim nga drejtoria arsimore.
Drejtimi është element i rëndësishëm i punës në shkollë
dhe sot konsiderohet si një mekanizëm për vendosje
ekuilibrash dhe një domosdoshmëri. Drejtuesi ka rol
kryesor në mbarëvajtjen e punëve të shkollës. Ai është
menaxhuesi i kualifikuar i drejtimit dhe organizimit të
punëve dhe përgjegjës për krijimin e një mjedisi edukativ,
nxitës, motivues e produktiv për stafin dhe të gjithë
nxënësit.
Drejtimi i shkollës konsiston në ndarjen e përgjegjësive.
Prandaj të gjithë duhet ta vënë veten e tyre në rolin e
drejtuesit duke ruajtur një ekuilibër midis të drejtave e
lirive dhe detyrave e përgjegjësive. Një drejtues i mirë
duhet t’i shpërndajë detyrat pa patur frikë për humbjen
e pushtetit të tij, të përfshijë nëndrejtorët, kryetarët e
bordeve si dhe të gjithë mësuesit në punët e shkollës.
Nga sa shprehëm më lart, si një përgjigje ndaj problemeve
të sotme që qëndrojnë përpara drejtuesit, menduam të
trajtojmë këtë temë për t’u ardhur në ndihmë drejtuesve
aktual të shkollave, si dhe atyre që e synojnë këtë detyrë
në të ardhmen.

Tradita e shkollës shqiptare në fushën e drejtimit
dhe planifikimit
Siç kemi sqaruar më lart, për të realizuar ndryshimin
është më se e domosdoshme njohja e traditës, përvojës,
mentalitetit, etj. Vetë ndryshimi si proces dhe si
mentalitet i ri nuk mund të fillojë pa ditur si kemi qenë,
pa njohur gjendjen ku jemi dhe vetëm mbi këtë bazë ne
do të jemi në gjendje të planifikojmë dhe të përcaktojmë
qartë objektivat tona të së ardhmes e të konceptojmë
saktë ndryshimin. Ndryshimi nuk mund të konceptohet
jashtë konteksteve të caktuara shoqërore, që në fushën
e arsimit do të thotë se “çdo ndryshim në Shqipëri nuk
mund të konceptohet e realizohet si në SHBA, Evropë
apo Afrikë. Ai mund të konceptohet vetëm në kontekstin
shqiptar, në mentalitetin shqiptar, në idealin edukativ
shqiptar”. 1
Prandaj, jo më kot, që në fillimet e reformës arsimore
1
Alickaj, J, Për një filozofi të re të drejtimit të shkollës,
në “Menaxhimi efektiv i shkollës”, Tiranë, 2002, f. 34

te ne, në vitin 1992, ndryshimi i mentalitetit të drejtimit
është parë e konsideruar si një domosdoshmëri.
Në sistemin e mëparshëm, drejtimi, kryesisht nuk
mbështetej në akte ligjore e nënligjore për zgjerimin e
hapësirave për vendimmarrje, për menaxhim kurrikule,
pasi ajo ishte e centralizuar, duke mos lënë hapësira për
kurrikulën e lirë, për administrim fondesh, për hapje të
shkollës ndaj komunitetit, etj. Në shkollën shqiptare në
ato vite, kryesisht mbizotëronte fryma e komandimit,
urdhrit, ku drejtuesi konsiderohej si figura më potente
në shkollë për vendimmarrje, duke e fetishizuar rolin e
drejtorit në shkollë dhe duke i lënë hapësira të kufizuara
drejtimit të shkollës, sepse vetë sistemi arsimor ishte
tejet i centralizuar.
Ky ishte një drejtim, që vetë përvoja botërore, por edhe
jona, e ka konsideruar atë të dalë jashtë kohe, sepse ai
përgatiste drejtues autokratë që vetëm komandonin dhe
u imponoheshin të tjerëve. Ky lloj drejtuesi në përgjithësi
mbante të gjitha ngarkesat, përgjegjësitë e në veçanti
autoritetet për vete. Prandaj, ndarja e ngarkesave
te i gjithë stafi dhe dhënia e detyrave sipas aftësive,
kualifikimit, dhënia e përgjegjësive gjithsecilit, nuk krijon
anarshi, por obligim para kolegëve e drejtuesve si dhe
para komunitetit. Mbetet detyrë gjysmake puna nëse
nuk i jepet secilit autoriteti për të realizuar këto ngarkesa,
detyra e përgjegjësi, sepse ndodh që dhënia e autoritetit
harrohet, pasi atë e mban përsëri drejtori nga frika se
mos humbet autoritetin e tij si drejtues.
Në të kaluarën autonomia e shkollës ka qenë e cunguar.
Prandaj nën këndvështrimin e autonomisë, tradita e
drejtimit ka konsistuar në:
- Planin vjetor, mujor të saj
- Menaxhimin e stafit
- Vendimmarrjen për veprimtarinë shkollore të
nxënësve
Kualifikimin e stafit, por pa të drejtë licensimi
- Realizimin e kontrollit
- Organizimin e veprimtarive jashtëshkollore
- Marrjen e vendimeve në këshillin pedagogjik për
probleme të përmirësimit të mëtejshëm të treguesve
të shkollës, që ishin të lidhura me përmirësimin e
metodave, përgatitjen e mësuesi, t etj.
Por, pas vitit 1991, në shkolla është punuar shumë, janë
zbatuar projekte, janë trajtuar në kurrikulat mësimore të
drejtat dhe liritë e individit dhe për rrjedhojë nxënësit,
mësuesit, prindërit janë njohur me kartat ndërkombëtare
duke u ndërgjegjësuar për aplikimin dhe respektimin e
këtyre të drejtave. Në këtë kontekst pjesëmarrja masive
e mësuesve, komunitetit, bordit të shkollës, qeverisë së
nxënësve, organizatës së prindërve në vendimmarrje
është konsideruar si një nga prioritetet e drejtimit.
Sidomos gjatë viteve të fundit, strategjitë e drejtimit kanë
bërë hapa përpara. Të tillë konsiderohen në këtë strategji
komponentë të tillë, si: shkolla dhe komuniteti, bordi
i shkollës, qeveria e nxënësve, organizatat e prindërve,
kontrolli dhe zhvillimi i stafit, planifikimi dhe organizimi,

195

AKADEMIA E STUDIMEVE Të
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 3, Vëllimi 1, 2016, ISSN 2411-5592

etj.
Por, prapë në shkollë, siç del dhe nga vëzhgimet që
kemi bërë, mungon ende klima e nevojshme dhe e
domosdoshme, që mësuesit, nxënësit, bordet, komuniteti
në përgjithësi ta ndiejnë veten mirë. Ende predominojnë
marrëdhënie të tilla komanduese, imponuese, që
ngrijnë iniciativën, ndrydhin mendimin e lirë, pengojnë
pjesëmarrjen e lirë të njerëzve në problemet e shkollës,
të cilat sjellin si pasojë mungesën e alternativave,
zgjidhjeve, etj.
Shkolla shqiptare ka hyrë në fazën e një zhvillimi
shumëdimensional, në të cilin, për sa i takon përmbajtjes,
mund të përmblidhen në 4 drejtime ose fusha kryesore :
1- Menaxhimi dhe Administrimi
2- Mësimdhënia dhe të nxënit
3- Kujdesi për nxënësit
4- Rezultatet e nxënësve2
Ndërsa gjashtë fushat e drejtimit janë:
1. Drejtimi strategjik dhe vizioni i shkollës.
2. Udhëheqja e mësimdhënies dhe të nxënit.
3. Zhvillimi personal dhe ndërveprimi me aktorët e
tjerë.
4. Menaxhimi i institucionit.
5. Etika profesionale.
6. Krijimi i komunitetit përmes bashkëpunimit.
Gjithashtu, sot koha kërkon një stil të ri komunikimi,
kooperimi, tolerance, mirëkuptimi, të cilët duhen të zënë
një vend të rëndësishëm në marrëdhëniet me njerëzit,
pasi do të jetë grupi ai që do të drejtojë, i udhëhequr,
i orientuar, i koordinuar nga drejtuesi. Po kështu,
kërkohet që puna në grup të zëvendësojë individualizmin
e theksuar të drejtuesit, për hartimin e objektivave,
planeve, strategjive, vlerësimin e shkollës, etj.
Gjatë dhjetëvjeçarëve të fundit në vendet e zhvilluara
perëndimore konceptet dhe mendimet rreth planifikimit
në arsim kanë ndryshuar ndjeshëm. Një nga veçoritë
themelore të këtij ndryshimi është planifikimi me
pjesëmarrje të gjerë të aktorëve dhe grupeve, të cilët në
mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo, janë të lidhur me të.
Ky është dhe një nga treguesit më domethënës të
decentralizimit si parim dhe praktikë në arsim, sepse
nëpërmjet tij janë vetë institucionet dhe në rastin tonë
shkollat, që duhet të planifikojnë punën e tyre dhe
zhvillimin progresiv të shkollës së tyre. Tregues tjetër
i decentralizimit në këtë rast është se përgjegjësia e
menaxhimit të këtyre planeve në shkollë kalon tek ata që
e realizojnë atë.

Koncepti mbi artin e drejtimit të shkollës
Drejtimi është ndër elementët më të rëndësishëm. Ai
është një mënyrë udhëheqje e vetes dhe e të tjerëve, i cili
varet nga një sërë faktorësh kompleks jashtë dhe brenda
vetes.
Drejtimi është:
2 Save the children, Manual i inspektimit, Tiranë, 2005, f. 17

•
Koherencë dhe bashkekzistencë;
•
Riprodhim dhe improvizim;
•
Besim dhe vlerësim;
•
Vizion dhe traditë;
Problemet e drejtimit të shkollës nuk janë të shkëputura
nga ndryshimet politike, shoqërore, ekonomike të
shoqërisë sonë. Këto ndryshime, pas viteve ’90, kanë qenë
rrënjësore, përmbysëse e mjaft herë imponuese. Si të tilla
kanë ndikuar dhe reflektuar edhe në drejtimin e shkollës,
aq më tepër kur dihet që ai aktualisht konsiderohet si
arti i punës me njerëzit. Prandaj drejtimi i shkollës dhe
përmirësimi i tij është një problem kompleks. Atë mund
ta konsiderojmë si një filozofi më vete, mesazhin e së
cilës mund ta formulonim kështu: “Drejtimi i shkollës
është arti i krijimit, i ruajtjes, zhvillimit e rritjes së grupit.
Drejtuesi është krijuesi dhe realizuesi i këtij arti. Si i tillë
ai duhet të rritet bashkë me grupin, duhet të bëhet më
njerëzor”. 3
Kjo filozofi që ka në themel punën me njerëzit dhe
rezultatet, mbështetet në parimin sipas së cilës njerëzit
që ndihen mirë e që punojnë me plane të mbështetura
në gjendjen konkrete të shkollës arrijnë rezultate të mira.
Sipas konceptit të sotëm, drejtimi nuk mund të kuptohet
pa delegimin e kompetencave, ndarjen e ngarkesave,
përgjegjësive, etj. Një filozofi që konsideron çdo anëtar të
grupit një fitues dhe të gjithë grupin një fitues potencial
dhe të gjithë ndihen partnerë të barabartë midis të
barabartëve. Është kjo arsyeja që drejtimi i arsimit dhe
i shkollës, në veçanti, përbën sot një ndër përparësitë e
Ministrisë së Arsimit dhe Sportit në Shqipëri dhe është në
qendër të reformimit dhe strukturimit të vazhdueshëm.
Drejtimi vizionar dhe kompetent i shkollave e
institucioneve të reja arsimore, si dhe profesionalizmi
i lartë i drejtuesit, që të dijë të kapërcejë mundësitë e
vjetra dhe të sfidojë kufizimet e natyrës politike, sociale,
ekonomike apo kulturore të mjedisit dhe kohës që jeton,
janë dy faktorë shumë të rëndësishëm që mundësojnë
reformimin e thellë dhe të vijueshëm në gjithë sistemin
e drejtimit. Drejtimi për të cilin flitet dhe kërkohet duhet
të jetë sa dinamik aq dhe demokratik duke iu ofruar të
gjithëve mundësi dhe vizione të reja.
Sipas Ronald T. Hyman, drejtimi modern e sheh drejtuesin
si një person largpamës, vazhdimisht në kontakt me stafin
e tij, duke u përpjekur për ta, që gjithë punonjësit të
ndihen mirë, të zhvillojnë dhe të aplikojnë në maksimum
aftësitë e tyre. Ai udhëheq personelin drejt vetëpërsosjes
për t’i kuptuar ata dhe për të përdorur forma rezultative
komunikimi.
Sipas kriterit kohë, kemi: drejtuesit klasikë dhe drejtuesit
bashkëkohorë.
Drejtuesi klasik:
Mbrojnë traditat e mira të shkollës ku janë dhe në
përgjithësi janë tepër profesionalë, kërkues. Njihen për
3 Aliçkaj, J, Për një filozofi të re të drejtimit të shkollës, në
“Menaxhimi efektiv i shkollës”, Tiranë, 2002, f. 6
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marrëdhëniet e drejta me stafin dhe kolektivat.
Drejtuesi bashkëkohor:
Përfshihet nga ndryshimi në çdo fazë të tij. Ai mban
përgjegjësi për fytyrën fizike të shkollës ku krahas cilësisë
së mësimdhënies dhe edukimit, demonstron dhe një
pamje të admirueshme.
Drejtuesi ka një staf, i cili në të gjitha rastet e zgjedhjes
vihet në punë nga ai. Tiparet e liderit si i tillë dalin në pah
më shumë se në çdo rast tjetër. Çdo problem i shkollës
duhet të gjejë mirëkuptimin dhe realizimin tek stafi.
Janë të njohura modelet e menaxhimit ose drejtimit të
shkollës ku ne po rendisim më poshtë tre koncepte që
kanë pasuar, ose bashkëjetuar me njeri- tjetrin:
a-Koncepti i “Menaxhimit Shkencor” me autor Frederik
Taylor
Sipas këtij koncepti menaxhimi është më shumë shkencë
se sa art. Mësuesit përbëjnë “mjetet” e përdorura
nga administratorët, për të përftuar”produktin”, që
nënkupton arsimimin.
b-Koncepti i “Menaxhimit Burokratik” me autor Max
Weber.
Thelbi i këtij koncepti është menaxhimi nga lart – poshtë.
Nga zgjerimi i këtij modeli rezultuan 5 funksione:
1-Planifikimi
2-Organizimi
3-Komandimi
4-Bashkërendimi
5-Vlerësimi, që njihen ndryshe si 5 funksionet bazë të
Fayol-it.
c-Koncepti i “Menaxhimit Kolegjil apo Demokratik”. Sipas
këtij koncepti autoriteti, detyrimet dhe përgjegjësitë
lëvizin më shumë horizontalisht se sa lart –poshtë.
Të tre këto koncepte ose modele të menaxhimit
dhe administrimit të shkollës kanë vlerat e tyre të
padiskutueshme dhe rëndësinë e tyre në historinë e
zhvillimit të arsimit.
Menaxhimi presupozon katër funksione të rëndësishme:
1) Planifikimi
2)
Organizimi
3)
Drejtimi
4)
Kontrolli
-Planifikimi ka të bëjë me vendin dhe nivelin ku organizata
dëshiron të arrijë në të ardhmen, si dhe faktin se si mund
të arrijë. Sipas këtij procesi saktësohen detyrat dhe
burimet që nevojiten.
-Organizimi pason procesin e planifikimit dhe pasqyron
mënyrën sesi organizata do të përpiqet të realizojë planin
e caktuar.
Organizimi presupozon:
-Caktimin e detyrave
-Grupimin e tyre sipas sektorëve të departamenteve
-Shpërndarjen e burimeve sipas fushave
-Drejtimi ka të bëjë me përdorimin e ndikimit të

drejtuesit për të orientuar dhe motivuar punonjësit që
ata të realizojnë detyrat dhe të plotësojnë objektivat.
Të drejtosh do të thotë t’i motivosh të gjithë që ata të
ndihen krenarë dhe pronarë të asaj që bëjnë.
Kontrolli:
Të kontrollosh do të thotë të monitorosh veprimtarinë e
punonjësve, të përcaktosh nëse organizata po ecën në
rrugën e duhur drejt arritjes së qëllimeve, si dhe të bësh
korrigjimet e duhura nëse është e nevojshme.
Të menaxhosh një staf shkolle nuk është e lehtë.
Të menaxhosh do të thotë:
-Të drejtosh me kompetencë në çdo situatë.
-Të delegosh kompetencat pa i kompromentuar ato.
-Të komunikosh sa më mirë dhe me efikasitet.
Të drejtosh me kompetencë në çdo situatë:
Të drejtosh stafin e shkollës duhet të njohësh mirë të
drejtat dhe detyrat e secilit. Një drejtues i zoti duhet
të njohë nga ana profesionale, por dhe nga ana sociale
mësuesin e tij dhe punonjësin e tij ashtu si një mësues
kujdestar duhet t’i njohë shumë mirë nxënësit e tij. Një
mësues mund të gabojë në drejtimin e një klase, por një
drejtor nuk mund të gabojë kurrë në menaxhimin e një
stafi dhe të një shkolle të tërë.
Drejtori që në fillim të një viti shkollor duhet të ketë
përgatitur qartë platformën e punës së tij dhe të ketë
përcaktuar rregullat e brendshme dhe standardet sipas
të cilave duhet të sillet çdo mësues i stafit të tij.
Çfarë kuptohet me delegimin e kompetencave?
Një drejtues i mirë duhet t’i shpërndajë detyrat pa
patur frikë për humbjen e pushtetit të tij, të përfshijë
nëndrejtorët, kryetarët e bordeve si dhe të gjithë
mësuesit në punët e shkollës.
Të komunikosh sa më mirë dhe me efikasitet:
Komunikimi është baza e procesit të komunikimit dhe një
nga metodat bazë të rrahjes së mendimeve, shkëmbimit
të eksperiencës. Për të menaxhuar mirë drejtuesi duhet
të shmangë çdo mundësi të krijimit të ndonjë problemi
me sjelljen e tij.
Për këtë drejtuesi duhet të ketë parasysh:
-Elementin politesë.
-Të jetë i drejtë me mësuesit (të trajtohen të gjithë njësoj).
-Të reagojnë në mënyrë të njëjtë ndaj situatave të krijuara
nga mësues të ndryshëm.
-Një drejtues duhet të kontrollohet gjithmonë
emocionalisht.
-Drejtuesi inkurajon mësuesin të bëjë ndryshime në
klasë.
-Drejtuesit janë ndërrmarrës të ideve të reja.
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Roli i drejtuesit të shkollës
Drejtori është profesionalisti kryesor dhe menaxheri i
përditshëm, por një shkollë të suksesshme i nevojitet një
drejtor, i cili punon si pjesë e grupit (personelit) të varur
nga ligji dhe vendimet e Ministrisë.
Roli i drejtuesit nënkupton kompetenca të reja; disa të
natyrës teknike, si: teknikat e vlerësimit dhe planifikimi i
shkollës dhe disa që lidhen me marrëdhëniet njerëzore, si
përfshirja në angazhim, mobilizimi, zgjidhja e konflikteve,
etj. Të gjitha këto kompetenca nuk mund të fitohen
me një kurs të shkurtër hyrjeje. Ajo që duhet është një
strategji e integruar e zhvillimit profesional, e zbatuar
nëpërmjet një sërë mekanizmash dhe praktikash, që
përfshijnë trajnimin në shkollë dhe në punë.
Ai është udhëheqësi profesional në shkollë dhe bashkë
me të gjitha institucionet që veprojnë në shkollë është
përgjegjës për:
•
krijimin e vizionit, përmbushjen e misionit dhe
vendosjen e një drejtimi strategjik për shkollën.
•
Interpretimin korrekt të legjislacionit aktual
shkollor.
•
menaxhimin e ndryshimit dhe planifikimin për
të ardhmen e shkollës.
•
sigurimin e suksesit dhe përmirësimit të shkollës
nëpërmjet vetëvlerësimit.
•
sigurimit të cilësisë së lartë në mësimdhënie e
në të nxënit të gjithë nxënësve.
•
garantimin e mundësive të barabarta për të
gjithë.
•
sigurimin e përkrahjes së komunitetit të gjerë të
shkollës.
•
zhvillimin e vet profesional dhe të të gjithë stafit
të shkollës. 4

të shëndoshë pedagogjike.
Drejtuesi i shkollës ka përgjegjësinë për ngritjen e
cilësisë së mësimdhënies, të të nxënit dhe të arritjeve
të nxënësve. Kjo nënkupton vendosjen e pritshmërive
të larta dhe monitorimin e vlerësimin e efektivitetit të
arritjeve të të nxënit.
Rolet kryesore të një drejtuesi janë:
•
Të drejtojë dhe t’i ofrojë vizione shkollës.
•
Shtytja e kualitetit të arsimit, përpjekjet e
vazhdueshme për përmirësimin e standardeve.
•
Përmirësimi dhe monitorimi i arritjeve, në
mundësi të barabarta për të gjithë, duke përfshirë vajzat,
anëtarët e minoriteteve dhe nxënësit me nevoja speciale
arsimore.
•
Krijimi i një mendimi pozitiv në shkollë, i cili
inkurajon respektin reciprok, shumë punë dhe një
përgjegjësi në rritje ndërmjet nxënësve.
•
Prezantimi si mbrojtës i shkollës para komunitetit
dhe përdorimi i burimeve financiare dhe burimeve tjera
të shkollës me efekshmëri për të përmbushur qëllimet e
saj arsimore.
Synimi kryesor i drejtuesit të shkollës është që të sigurojë
një drejtim dhe menaxhim profesional, me synim rritjen
e përmirësimit dhe suksesit në shkollë, pasi “synimi
identifikon çështjen–nyjë të vitit shkollor. 5
Drejtuesi i shkollës punon me të gjithë aktorët brenda e
jashtë shkollës, për të krijuar një vizion dhe plan strategjik
frymëzues. Ky vizion duhet të shprehë vlerat kryesore
edukative e morale si dhe të përfshijë vlerat dhe besimet
e të gjithë aktorëve në shkollë.

Ndryshimet strukturore dhe përmbajtjesore të kurrikulës
në të gjitha elementet e saj, por jo vetëm, diktojnë nevojën
e riformulimit të roleve të drejtorit që nga hartuesi dhe
vlerësuesi i kurrikulës në shkollë e deri te përfshirësi i
komunitetit në zgjidhjen e çështjeve shkollore. Praktika
e mësimdhënies kërkon si nevojë themelore ofrimin
e mundësive për zhvillim të drejtuesve, mësuesve
dhe nxënësve. Ky rol tre komponentësh përfshin
transformimin e lidershipit, në të cilin drejtori ndihmon
mësuesit të krijojnë një kulturë bashkëpunuese, kujdeset
për zhvillimin e mësuesve dhe lehtëson zgjidhjen e
problemeve të grupit përshkruar.
Roli i ri i drejtorit përfshin gjithashtu të qenit mësues
parësor, duke modeluar sjellje të rëndësishme, të tilla si:
kreativiteti, marrja përsipër e rreziqeve, kolegjialiteti, etj.
Drejtuesi duhet ta njoh mirë vendin ku punon, të njohë
përvojën pedagogjike të mësuesve dhe veprimtaritë e
drejtuesve të mëparshëm. Në këtë mënyrë drejtuesi do
të arrijë rezultate të mira dhe do të krijojë një atmosferë

Drejtuesi duhet të ketë njohuri mbi:
Legjislacionin në fushën e arsimit ( ligje, rregullore,
udhëzime, dokumentacionin shkollor, etj, ) si dhe
dokumentet arsimore strategjike kombëtare.
•
Politikat dhe tendencat lokale, kombëtare dhe
globale mbi arsimin.
•
Mënyrat e krijimit, komunikimit dhe
implementimit të një vizioni për shkollën.
•
Proceset e planifikimit strategjik.
•
Teknologjitë e reja, përdorimin dhe ndikimin e
tyre.
•
Zhvillimet afatmesme të shkollës.
Një drejtori të sotëm, në radhë të parë i kërkohet të
jetë i përgatitur mirë si nga ana profesionale ashtu
dhe nga ana shkencore. Duhet të jetë një menaxhues
i kualifikuar i drejtimit dhe organizimit të punëve, një
njeri, që di ta njohë thellë shpirtin njerëzor të fëmijëve,
nxënësve të shkollës që ai drejton dhe të kolegëve të
tij, mësuesve, sepse këta të fundit janë pikërisht ata, që
do t’i zbatojnë idetë më të përparuara dhe do të bëjnë
të përvetësueshme tekstet, përmbajtjet e tyre dhe

4
Instituti i Zhvillimit të Arsimit, Standardet e
drejtuesit të shkollës, Tiranë, 2010, f. 4

5
Instituti i Kurrikulës dhe i Trajnimit, Drejtimi i
shkollës, Tiranë, 2008, f. 64
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programin mësimor-edukativ të shkollave tona.
Konceptimi i stafit të mësuesve si një grup kompakt dhe
homogjen do të ishte diçka e domosdoshme në punën
drejtuese, sepse vetëm kështu mund të kapërcehen
situata që do të krijohen gjatë zbatimit mes palëve dhe
zhvillimit të shkollës në përgjithësi.

Aftësitë e kërkuara për rolet e reja
Aftësitë personale dhe profesionale të drejtorëve kanë
qenë gjithmonë subjekt i ndryshimeve në varësi të
zhvillimeve strukturore dhe përmbajtjesore të shkollës.
Megjithatë, duhet të pranojmë se disa nga rolet e tyre
janë klasike dhe kanë ekzistuar dhe do të ekzistojnë,
pavarësisht formës dhe përmbajtjes që do të marrë
shkolla. Në kushtet e reja rolet e drejtorit kërkojnë një
set të ri aftësish. Secili prej këtyre aftësive kërkon njohuri,
shprehi dhe vullnet. Aftësitë që duhet të zotërojnë
drejtorët në kushtet e reja të shkollës do të mund t’i
rendisnim:
- Aftësitë personale, të cilat përfshijnë komunikimin
brenda vetes dhe me të tjerët, të kuptuarit e rolit të
drejtuesit, kërkimi reflektues, modelimi.
-Aftësitë zhvilluese organizuese, të cilat përfshijnë
menaxhimin bazë të pozicionit, bashkëqeverisjen,
vlerësimin e shkollës, zhvillimin kulturor, prirjen e një
vizioni bashkëpunues, planifikim të organizuar dhe
lehtësim të ndryshimeve.
-Aftësi të punës në grup, të cilat përfshijnë lehtësimin
e komunikimit, zhvillimin e rolit, marrjen e vendimeve,
menaxhimin e konflikteve, zgjidhjen e problemeve dhe
kreativitetin brenda grupeve.
-Aftësi të zhvillimit profesional, të cilat përfshijnë
lehtësimin e vlerësimit të nevojave të zhvillimit
profesional, gatishmërinë, planifikimin, zbatimin e
programeve dhe vlerësimin e programeve.
-Aftësi të zhvillimi të kurrikulës, të cilat përfshijnë
lehtësimin e vlerësimit të nevojave të kurrikulës,
identifikimin e produkteve të të mësuarit të synuar,
hartimin e kurrikulës ndërlëndore, planifikimin e
kurrikulës, zbatimin e kurrikulës dhe vlerësimin e
kurrikulës.
-Aftësitë e zhvillimit të mësimdhënies, të cilat përfshijnë
bashkëpunimin me mësuesit në zhvillimin e programeve
mësimore brenda në shkollë, zhvillimin e aftësive
të përgjithshme dhe specifike të mësimdhënies
dhe plotësimin e nevojave zhvilluese, kulturore dhe
individuale të të mësuarit të nxënësve.
-Aftësi të vlerësimit të nxënësve, të cilat përfshijnë
lehtësimin e vlerësimit në nivel individual, në nivel klase
dhe shkolle.
-Aftësi të bashkëpunimit me prindërit dhe komunitetin,
të cilat përfshijnë përpjekje për të përmirësuar
bashkëpunimin me grupet e interesit në shkollë, “sjelljen
e komunitetit në shkollë”, “dërgimin e shkollës në

komunitet”, promovimin e diversitetit dhe bashkëpunimit
të plotë me prindërit në edukimin e fëmijëve të tyre.
Aftësitë e përshkruara më sipër kërkohen apo më saktë
kërkoheshin në gjysmën e parë të dhjetëvjeçarit të dytë
të shekullit XXI për drejtorët e shkollave në SHBA.
Koha dhe zhvillimet e sotme kërkojnë një drejtim më të
kualifikuar dhe për mendimin tonë një drejtues shkolle
që të jetë në sinkron me këto zhvillime duhet të jetë i aftë
e të ketë disa cilësi, të cilat mund t’u shërbejnë organeve
që e kanë në kompetencë emërtesën e drejtuesve
të shkollave edhe si kritere për të bërë emërimet e
përshtatshme.
Si të tilla mendojmë se mund të jenë:
a-Profesionalisht i ngritur dhe specialist në fushën e tij
b-Administrator dhe menaxhues i mirë i problemeve
c-Artist në komunikim
d-Moderator i zoti
e-Kërkues ndaj vetes dhe të tjerëve
f-Parqitje të këndëshme dhe përvojë praktike, e pakta 5
vjet në mësimdhënie
g-Vizione të qarta dhe kulturë të gjerë
gj-I paanshëm, tolerant, korrekt, i dashur me mësuesit
dhe nxënësit, i qetë, i
palodhur.

Aspekte të punës së drejtuesit
Të jesh lider efektiv është detyrë e vështirë. Përvoja
pozitive e drejtimit ka treguar se çdo drejtues, i ri apo i
vjetër, i suksesshëm ose jo i tillë, duhet ta fillojë punën
e tij me njohjen e gjendjes, me arritjet e problemet, me
vlerësimet e tyre. Nëpërmjet kësaj përvoje arrijmë të
vlerësojmë situatën, e cila duhet të jetë rrjedhim logjik
i gjithçkaje që është debatuar, diskutuar gjatë vitit.
Motivi që duhet t’i udhëheq është shkalla e realizimit të
objektivave të përcaktuara dhe pranuara nga i gjithë stafi,
nxënësit dhe komuniteti.
Puna e mësuesve, ashtu edhe e drejtueseve, është një
art më vete, sepse secilit prej tyre i duhet të krijojë,
të fantazojë, madje edhe të pikturojë në mendjen e tij
ecurinë e çdo veprimtarie, në mënyrë që të arrijë në
konkluzione të qarta dhe të realizojë me sukses çdo
veprimtari në procesin mësimor-edukativ.
Pavarësisht nga vendosja e një drejtuesi në krye të
punëve të shkollës, nevoja për një stil dinamik menaxhimi
të orientuar drejt përmirësimit të cilësisë së shkollës,
kërkon një analizë të thellë të ndryshimeve të nevojshme,
të cilat do të çojnë drejt menaxhimit efektiv të shkollës.
Kjo analizë duhet të marrë në konsideratë dimensionet
menaxhuese të drejtuesit.
Një filozofi e tillë ka në themel punën me njerëzit dhe
rezultatet. Ajo kërkon delegim kompetencash, ndarje
ngarkesash, përgjegjësish, autoritetesh, kompromis dhe
jo uzurpim i gjithçkaje në shkollë vetëm në një dorë.
Zgjidhja e problemeve në kompleksitetin e tyre, vlerësimi
dhe përgjithësimi i përvojës së përparuar, kryerja e
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studimeve dhe e eksperimenteve me drejtime të caktuara
nëpërmjet grupeve të caktuara studimore të mësuesve,
si një element i ri në jetën shkencore të shkollës, duhet
të jenë problemet kryesore të drejtorisë së shkollës. Për
punën studimore-shkencore e pedagogjike drejtuesi
duhet të bëjë një planifikim të kujdesshëm, me kërkesa
të larta për cilësinë e studimeve në mënyrë që tematika
e punës studimore t’i shërbejë ngritjes së vazhdueshme
të procesit mësimor.
Detyra e drejtuesit kërkon përkushtim, profesionalizëm
dhe aftësi sociale shumë të mira. Aspekt shumë i
rëndësishëm i punës së drejtuesit është përfshirja e
stafit mësimor, bordit të shkollës, nxënësve në hartimin
e planit vjetor.
Vënia e njerëzve të paaftë në mësimdhënie, por kryesisht
dhe në poste drejtuese, stafi me përkrahje politike,
largime të mësuesve për arsye politike janë çështje të
tjera të rëndësishme dhe problematike të rëndësisë së
veçantë.
Në shkollat tona ka hyrë një traditë drejtimi apo
udhëheqje mbi bazën e objektivave, pas një çoroditje
të viteve ’92-94, ku nën pretekstin e bashkëkohores,
mjaft drejtues shkollash apo edhe drejtues të organeve
të arsimit pretendonin se çdo lloj planifikimi, kontrolli,
kualifikimi, etj., ishin një burokraci. Drejtuesi, sipas tyre,
duhej të çlirohej nga angazhimet për përmbajtjen e
shkollës, duke keqinterpretuar edhe përvojën e ndonjë
shkolle të perëndimit. Këto mendësi e praktika të gabuara
e kishin zanafillën edhe tek fakti, që gjatë periudhës së
diktaturës kishte mjaft retorikë dhe jo pak formalizëm. 6
Duke konceptuar gjithçka në veprimtarinë e shkollës si
një kompromis midis drejtuesit, mësuesit, nxënësve,
prindërve, komunitetit, etj., duke shpërndarë kërkesat,
përgjegjësitë, autoritetin, kuptohet që probabiliteti për
të ndjekur e realizuar veprimtaritë e planifikuara është
shumë më i madh sesa kur peshën më të madhe e merrte
drejtuesi dhe roli i drejtuesit ndryshon rrënjësisht. Drejtori
i shkollës kontrollon vazhdimisht për të përcaktuar pikat
e forta dhe pikat e dobëta që shfaqen në organizimin e
procesit mësimor-edukativ dhe mënyrën se si punojnë
mësuesit me nxënësit. Rezultatet e nxjerra nga kontrollet
e vazhdueshme bëjnë që drejtori të formulojë objektiva
për përmirësime dhe këto objektiva duhet të pasqyrohen
në planin e tij të punës. Ai analizon sistematikisht cilësinë
e shkollimit që ofron, gjithashtu organizon kontrolle
sistematike për të parë se sa kanë ndikuar masat e mara
për përmirësimin e punës. Detyrë e drejtorit është edhe
nxitja e kualifikimit të brendshëm të stafit mësimor.
Drejtori kujdeset që kualifikimi i brendshëm të nxit rritjen
e profesionalizmit të anëtarëve të stafit të shkollës. Një
aspekt i rëndësishëm në punën e drejtorit është që duhet
t’i kushtojë rëndësi punës me mësuesit e rinj, në planin
e punës së tij drejtori duhet të planifikojë edhe trajnimin
e mësuesve të rinj brenda shkollës nga mësuesit me
6
Alickaj, J, Për një filozofi të re të drejtimit të shkollës,
në “Menaxhimi efektiv i shkollës”, Tiranë, 2002, f. 7

përvojë apo që kanë arritur rezultate të mira në shkollë.
Roli i drejtorit mbulon fusha të ndryshme si: lidershipin,
vlerësimin e mësuesve, disiplinën e nxënësve, etj. Një
drejtor i mirë përveçse është i balancuar në gjithë këto
role, ai përpiqet gjithashtu të artikulohet mirë dhe me
eprorët e tij.
-Kuptimi i drejtë i detyrave të vëna nga drejtoria arsimore.
Është e pamundur të jesh një drejtor efektiv nëse nëse
nuk harmonizohesh me drejtorin e drejtorisë arsimore.
-Hartimi i një plani veprimi. Ky plan duhet të fillojë me
listimin e prioriteteve. Kjo listë duhet të shoqërohet
me kalendarin që përcakton se kur do të kryhet secili
prioritet.
- Organizimi është çelësi i suksesit. Është e pamundur
të bëhesh lider efektiv nëse nuk ke aftësi shumë të mira
organizative.
-Përpjekjet për të njohur mirë personelin mësimor. Kjo
detyrë shpesh përcakton suksesin në drejtim. Nuk është
e nevojshme të përpiqemi të bëjmë mik secilin mësues,
por nga ana tjetër është e rëndësishme të fitojmë
respektin e gjithsecilit. Çdo drejtor këshillohet të njohë
personalisht secilin mësues, të kuptojë se ç’kërkon nga ai
secili prej tyre dhe të jetë i sigurt që mësuesit i kuptojnë
mirë dhe që në filllim pritshmiritë që ka drejtori.
-Njohja e stafit të shkollës. Këta janë njerëz që rrinë pas
skenës dhe që nuk vlerësohen shumë, por në fakt janë
ata që vënë në lëvizje shkollën. Sekretarët, punonjësit e
pastrimit dhe të mirëmbajtjes, etj. mund të jenë njerëzit
që dinë më shumë se ç’ndodh në shkollë.
-Prezantimi tek anëtarët e komunitetit, prindërit dhe
nxënësit. Të qenët drejtues kuptohet si lidhje me njerëzit.
Ashtu sikundër me mësuesit, drejtori duhet të fitojë
respektin e komunitetit. Perceptimi i njerëzve ndikon në
realitetin që zhvillohet në shkollë.
-Dijenitë rreth komunitetit dhe traditave të vendit
ku është shkolla. Çdo shkollë dhe komunitet është i
ndryshëm. Ndryshimet konsistojnë në standard, tradita
dhe pritshmëri. Po të ndryshojmë për shembull një
mënyrë se si kremtohet një ngjarje dhe menjëherë do
të përballeni me reagimin e njerëzve. Pra, në vend që
t’i hapim probleme vetes, e mira është t’u atashoheni
traditave ekzistuese.
Si përfundim, mund të themi se që të jenë të suksesshëm
drejtuesit e shkollës duhet të njohin mirë vendin ku
punojnë, përvojën pedagogjike të mësuesve, të jenë të
përgatitur mirë si nga ana profesionale ashtu dhe nga ana
shkencore, të jenë menaxhues të kualifikuar të drejtimit
dhe organizimit të punëve, njerëz që dinë ta njohin thellë
shpirtin njerëzor të nxënësve të shkollës, që drejtojnë
dhe të kolegëve të tyre, sepse janë këta të fundit të
fundit që do t’i zbatojnë idetë më të përparuara dhe do
të bëjnë të përvetësueshme tekstet, përmbajtjet e tyre
dhe programin mësimor-edukativ të shkollave tona. Ata
duhet ta konceptojnë gjithë veprimtarinë e shkollës si një
kompromis mes tyre, duke shpërndarë përgjegjësitë mes
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mësuesve, nxënësve, prindërve, komunitetit, etj.
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Abstract

Fjalë kyçe: shoqëri urbane, kulturë demokratike, reforma
sociale

This study is a historical- sociological analysis of social
developments occurring in the city of Berat, a humanist
viewpoint of an urban society in evolution. In this article
we have built the social physiognomy of society in the
early twentieth century. Clubs and societies managed to
create a system of values, norms and traditional ways,
where people began to work together for the common
good of community issues. This was a new vision, which
spread rapidly, especially in the second decade of the
twentieth century. A social reform and a cultural “war
“, that is realized in parallel with political and economic
emancipations. Societies as a “social energy” contributed
through legal and political mechanisms in creating a
healthier society. For the first time, Berat’s intellectuals
began to self-govern their values onto human stencil,
creating a new culture of democratic societies and social
reform over the city.
Keywords: urban society, democratic culture, social
reform

Abstrakt
Ky studim është një analizë historiko-sociologjike e
zhvillimeve që kanë ndodhur në qytetin e Beratit,
një këndvështrim humanistë i një shoqërie urbane
në evolucion. Artikulli jep përpjekjet, për të ndërtuar
fizionominë sociale të shoqërisë në fillim të shekullit të
XX. Klubet dhe shoqëritë krijuan në qytetin e Beratit,
një sistem vlerash, normash dhe mënyrash tradicionale,
ku qytetarët filluan të veprojnë së bashku për të mirën
e çështjeve të përbashkëta komunitare. Ato ishin një
paradigmë e re, që u përhapën me shpejtësi, sidomos
në dekadën e dytë të shekullit të XX. Ishin një reformë
shoqërore e ‘luftë” kulturore, e cila po realizohej
paralelisht me emancipimin politik dhe zhvillimin
ekonomik. Këto organizime humane si “energji sociale”
kontribuan nëpërmjet mekanizmave ligjorë dhe apolitikë
në krijimin e një shoqërie më të shëndetshme. Për herë të
parë, intelektualët beratas nisën të vetëqeverisin vlerat e
tyre mbi klishetë humane, duke krijuar një kulturë të re
demokratike mbi shoqëritë dhe reformimin shoqëror.

***
Ndryshimet politike e kulturore në Shqipërinë e fund
shekullit të XIX, ndërtuan një kulture dhe shoqëri të re,
bazuar mbi një realitet dhe këndvështrim të ri. Iluminimi
kulturor ishte shprehje e mendësive të reja të formësuara
në sajë të ndryshimeve politike. Ky realitet i ri shoqëror
në Shqipëri në fund të shekullit të XIX, po pësonte
ndryshime nga njerëz liberal, aristokracia e oxhakut
dhe njerëz të arsimuar. Ky artikull është një analizë
historiko-sociologjike të zhvillimeve që kanë ndodhur, një
këndvështrim humanistë i një shoqërie urbane ne qytetin
e Beratit. Artikulli është ndërtuar mbi materiale arkivore
marre ne Arkivin Qendror Shtetëror, arkivin e Muzeut
Historik Berat dhe si shtypin e kohës. Studimi konsiston
në përpjekjet për të ndërtuar fizionominë sociale,
projektimin e shoqërisë në fund të shekullit të XIX dhe
fillim të shekullit të XX në Berat. Shoqëritë si institucione
shoqërore, ishin struktura vepruese kolektive të ngritura
nga njerëzit në kohë dhe momente të caktuara, për të
sjellë një këndvështrim human të shoqërisë.
Berati gjatë historisë së tij ka njohur organizime politike,
shoqërore dhe ekonomike. Në Berat më 10 gusht të vitit
1898 u krijua shoqëria “Bashkimi”, një shoqëri politikoarsimore, e cila ndikoi në rritjen e ndërgjegjes kombëtare,
në iluminimin kulturor. Aktiviteti i kësaj shoqërie si lëvizje
kulturore dhe arsimore, doli dhe si nevojë e ruajtjes së
kompaktësisë dhe identitetit kombëtar, atëherë kur
ky po rrezikohej. Shoqëria “Bashkimi” kontribuoi me
kapitalin e saj human, në shpërndarjen e librave dhe
gazetave shqip që botoheshin në Stamboll, Bukuresht
e Sofje, në hapjen e shkollave për mësimin e shqipes.
Zhvillimet e reja politike ndërtuan struktura të reja mbi
një këndvështrim të ri. Kështu, në gusht të vitit 1908 në
Berat u krijua këshilli i prefekturës me frymë më liberale,
i cili nxiti veprimtari kulturore në shërbim të gjuhës dhe
shkollave shqip. Edhe klubi “Bashkimi” ishte një vlerë
shoqërore, shtyllë e fuqishme në ruajtjen, kultivimin dhe
përparimin e kulturës shqiptare. Ky klub ishte një mikro
shoqëri. Ai drejtonte aktivitetin politik dhe arsimor, dhe u
bë iniciatori i mjaft protestave për shkollat dhe shkrimin
në gjuhën shqipe. Kanonizma ose statuti prej 11 faqesh
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me 33 nyje, shprehte qëllimin e këtij klubi që ishte; “...
bashkimi, mirësia e kombit shqiptar për të mbrojtur e
për të përhapur dituri”. Klubi drejtohej nga një strukturë
vepruese që ishte pleqësia, më vonë do të quhej kryesi.
Pas hapjes së shkollës së parë shqipe, me iniciativën e
këtij klubi, do të kemi disa organizime, manifestime në
mbrojtje të alfabetit latin dhe kundra alfabetit turko-arab.
Ishin vetë qytetarët që reaguan ndaj politikave kulturore
dhe arsimore të qeverisë turke, gjatë shkurt-mars-it të
vitit 1910. Nën siglën e klubit “Bashkimi”, më 28 shkurt
të vitit 1910 rreth 5000 vetë u mblodhën në qendër të
qytetit për të protestuar. “... në emër të gjithë popullit
të Beratit se kurrë nuk do të qasim shkrimin hjeroglif... ”.
“Të djegurit me një flakë të madhe të shkronjëtoreve dhe
fjalorëve të shtypura me shkronja arabisht”, ishte ngjarja
më kulmore e kësaj lëvizje kulturore dhe politike. Më
10 mars, ky klub do të organizojë një tjetër manifestim
të madh popullor në mbrojtje të shkronjave me alfabet
latin. Deri në shpalljen e shtetit të pavarur shqiptar, këto
shoqëri e klube kishin si qëllim zgjimin e ndërgjegjes
kombëtare për një Shqipëri të pavarur, ku gjuha shqipe
të ishte gjuha zyrtare në institucionet arsimore.
Do të kalonin dy dekada dhe organizimet qytetare do
të vazhdonin të ishin promotori i zhvillimeve politike
dhe shoqërore në qytet, do të ishin “energjia sociale”.
“Komiteti Mbrojtja Kombëtare” ose shoqëria “Bashkimi”
e krijuar në shkurt të vitit 1919, nxiti elitën politike dhe
ndjeshmërinë qytetare në Berat për protesta. Protestat e
organizuara në 12 mars, 20 mars, 29 korrik dhe 1 dhjetor
të vitit 1919, tregonin se këto struktura po reformonin
shoqërinë me organizimet qytetare, po shndërroheshin
në shoqëri vibrante. Kur e ardhmja e Shqipërisë po
ballafaqohej me ndërlikime ndërkombëtare, kur rreziku
që vinte nga fqinji ynë jugor kërkonte mbrojtjen e
kufijve etnikë e historikë, protestat qytetare në emër
të njerëzimit dhe principeve të nacionalitetit, ishin një
trysni mbi realitetin e ri gjeopolitik.
Pas Kongresit të Lushnjes shoqëria civile po organizohej,
po bëhej më aktive dhe nisi të përpunoi kërkesat. Kjo, falë
edhe hapësirave juridike që lejonin funksionimin e tyre.
Ligji i vitit 1920 mbi shoqëritë civile ishte një materializim
i lirisë dhe të drejtës së organizimit, si një e drejtë bazë
e shoqërive demokratike. Shoqëritë vepronin në një
popullsi urbane e cila zinte vetëm 20% të popullsisë, por
ato u shndërruan në primatin e demokracisë, duke krijuar
një fond vlerash, normash që ndikuan në emancipimin
e shoqërisë qytetare. Qëllimi i krijimit të shoqërive e
klubeve, ishte bashkimi i shtresave të ndryshme sociale
që ndanin vlera humane dhe tradita, që ruanin ekuilibrin
e raporteve shtet-individ. Ato asociuan idenë e përparimit
dhe zhvillimit kulturor dhe demokratik.
Në prefekturën e Beratit gjatë viteve 1920-‘30, u
krijuan shoqëri dhe klube sportive, kulturore e politike,
të cilat u vunë në shërbim të qytetarëve që kërkonin të
realizonin proçese emancipuese, përmirësonin realitetin
social-shoqëror. Funksiononin disa shoqëri si shoqëria
“Zdrugatëse, klubi “Muzaka”, “Opinga”, shoqëria “Puna”,
shoqata “Tomorri”, shoqëria “Bashkimi”, “Lidhja e
mësuesve”, “Lidhja e nënpunësve”, shoqëritë mirëbërëse
etj. Prezenca e një numri të konsiderueshëm shoqërish
e klubesh me tipologji dhe etimologji të ndryshme,

tregonin tendencat civilizues të shoqërisë, ndërsa
hapësira publike po dominohej nga dinamikat sociale.

Vula e shoqërisë Puna
Në vitin 1921 ishin krijuar dhe vepronin kaq shumë
shoqëri, sa që në prill të vitit 1921, u pa si domosdoshmëri
bashkimi i tyre. Në fund të prillit dhe fillim të majit në Vlorë
u mbajtë “Kongresi i Bashkimit të Shoqërive” ku morën
pjesë shoqëri dhe individë nga të gjitha prefekturat. Ato
u bashkuan nën siglën e Federatës “Atdheu” me qëllimin
që realizohej lartësimi moral, shoqëror dhe ekonomik i
popullit shqiptar (Statuti i Federatës së Madhe “Atdheu”
1921: 7)

Për një jetë social shoqërore më të shëndetshme, në
vitin 1921 u krijua në lagjen “Kala” shoqëria mirëbërëse,
e cila kërkonte të urbanizonte hapësirat përreth territorit
të saj, të përmirësonte gjendjen sociale të popullsisë
dhe të ndihmonte në zbutjen e varfërisë, përhapjen e
arsimit apo në zgjidhjen paqësore të konflikteve, duke
krijuar një ndëraktivitet social. Kjo shoqëri kishte rreth 76
anëtarë banorë të lagjes, por edhe kalarinj që jetonin në
emigracion. Drejtues të kësaj shoqërie ishin biznesmenë
të njohur të lagjes Kala. Jetëgjatësia e shoqërisë lidhej me
dhuruesit, dhe kontributin e anëtarësisë. Anëtarët duhet
të paguanin një kuotë prej 3-5 franga ari në vit. Shoqëria
menaxhonte një fond prej 1360 napolona, duke i dhënë
me huadhënie te zejtarët dhe tregëtarët, të ardhurat i
destinonte për bamirësi. (Telegrafi 1989:3) Në veprat e
bamirësisë së kësaj shoqërie njihen; ndihma në rroba e
ushqime për familjet e varfëra, libra falas për nxënësit që
shkonin për herë të parë në shkollë, nisma për pyllëzimin
e kodrës së kalasë. dhe ndërtimi i veprave publike; çesma
e rrugë. Në vitin 1931 kjo shoqëri bleu një motor për të
furnizuar banorët e kalasë me ujin e lumit Osum. Ata
kërkonin të realizonin në bashkëveprim me pushtetin
vendor edhe rregullime infrastrukturore, siç ishte kërkesa
për të riparuar rrugën e kalasë. (Arkivi Qendror Shtetëror,
f. 447, d. 40, v. 1931 fleta 7) Kjo shoqëri dha një ndihmesë
edhe në lëvizjen kulturore të qytetit. U krijua një grup
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kulturor, i cili dha disa shfaqje.
Shoqëritë mirëbërëse ishin variable të shoqërive të
krijuara në SHBA nga emigrantët shqiptarë, për ruajtjen
e kompaktësisë dhe identitetit kombëtar, për ti bashkuar
beratasit në emigracion. Këto shoqëri u bënë forma të
qytetërimit dhe qytetërimi materia e shoqërive. Në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës u krijuan disa shoqëri nga
beratasit në emigracion. Në vitin 1918 në Filadelfia ishte
krijuar shoqëria mirëbërëse “Shpiragri”, në 1 janar të vitit
1922 në Boston u krijua nga emigrantët e fshatit Vërtop
shoqëria “Lisi i butë”, po në vitin 1922 në East Pittsburgh
beratasit krijuan shoqërinë “Shpresa”. (Kordha 1990:3)
Më 9 dhjetor të vitit 1922 në Berat krijohet shoqëria
“Lidhja e Mësuesve”. (Arkivi Qendror Shtetëror, f. 152,
d. 1107. v. 1922) Qëllimi i kësaj shoqërie i përcaktuar në
statut, ishte forcimi i bashkimit, përparimit dhe lartësimit
moral e shoqëror të mësuesve dhe përmirësimi i gjendjes
ekonomike të tyre, mbrojtja e mësuesit, një lloj sindikate
që vepronte në interes të mësuesve. (Odriçani 1986:.
3) Kjo shoqëri synonte të realizonte ngritjen e nivelit
profesional të mësueseve dhe në bashkëpunimin e
“Lidhjes së Mësuesve” me shoqatat që kishin të njëjtin
qëllim, si Federata “Atdheu”.. (Mema & Shahu, 2001:202)
Mbrojtja e të drejtave themelore të nëpunësit ishte
qëllimi i shoqërisë “Lidhja e nëpunësve”, e krijuar në
5 prill të vitit 1924. Shoqëria më e organizuar dhe më
aktive në Berat ishte shoqëria “Bashkimi”. Anëtarësia e
kësaj shoqërie ishin të rinj progresistë dhe idealistë të
cilët sollën dinamika të reja sociale dhe politike. Shoqëria
Bashkimi u krijua në qytetin e Beratit më 2 korrik të
vitit 1924 dhe ishte një shoqëri politike dhe kulturore.
Në preambulën e saj kishte rrënjosjen e ndjenjës
kombëtare, lëvizjen demokratike, edhe pse ky koncept
ishte i vakët ndër anëtarët e saj. Kjo shoqëri zhvilloi
lëvizjet antifeudale më të fuqishmet që ishin zhvilluar
deri atëherë në Berat, u bë zëdhënëse e ndryshimeve
dhe aspiratave kombëtare. Ajo funksionoi edhe si shoqëri
muzikore, teatrore e sportive. Por kjo shoqëri nuk arriti të
ishte ndëraktive me institucionet shtetërore dhe lokale,
madje Qeveria nuk i kurseu masat radikale ndaj krerëve të
saj. (Muzeu Historik Berat:38) Me ardhjen e Ahmet Zogut
në pushtet, kjo shoqëri u shpërnda, ndërsa anëtarët e saj
u detyruan të largohen nga Shqipëria, duke e lënë vendin
pa opozitë politike. Qeveria e drejtuar nga A. Zogu, e
shihte reagimin shoqëror e qytetar, si pjellë të krizave
politike duke ushtruar kontrollon mbi veprimtaritë e tyre,
por ato vazhduan të funksiononin.
Ishin intelektualët që qëndruan në krye të këtyre
shoqërive dhe të proceseve për demokratizimin e jetës
qytetare. Qytetarët nisën të grupohen dhe të veprojnë
së bashku për të mirën e çështjeve të përbashkëta
komunitare, madje të ndikonin edhe në vendimarrje.
Më 1 korrik të vitit 1925, komuniteti i lagjes Goricë krijoi
shoqërinë “Vëllazërore Mirëbërëse”. (Arkivi Qendror
Shtetëror, f. 447, d. 289, v. 1930) Shoqëritë mirëbërëse u
shndërruan në struktura kolektive që vepronin mbi vlera
humane dhe kulturore. Ato ishin një mjet homogjenizimi
shoqëror një paradigmë e re që po përhapej me shpejtësi,
një reformë shoqërore. Këto shoqëri demokratizuan
jetën e brendshme të komunitetit të tyre, mbi vizione
dhe parime vlerash qytetarie. Shoqëritë drejtoheshin nga

struktura kolektive si këshilli që përbëhej nga kryetari,
sekretari dhe tre këshilltarë. Të ardhurat financiare
menaxhoheshin nga një anëtarë që zgjidhej nga shoqëria
në mënyrë kolegjiale dhe transparente. Programi ose
statuti shërbente për të reformuar mënyrën e mendimit
të anëtarësisë së saj, edukimin social mbi rregulla
demokratike dhe kujdesje për shtresat vulnerable. Statuti
i shoqërisë mirëbërëse të lagjes Goricë përmbante 27
artikuj të cilat u përmblodhën në një libërth prej 8 faqesh
të shtypur në Vlorë, që tregonte edhe seriozitetin e saj.
Në statut ajo deklaronte se ishte një shoqëri apolitike
dhe arsimimi, përmirësimi i jetës sociale ishin qëllimet e
saj. Statuti ishte taksativ dhe i detyrueshëm për të gjithë
anëtarët. Çdo anëtar kishte të drejtë vote, vetëm kur
paguante kontributin e përmuajshëm financiar. Burimi
kryesor i të ardhurave të kësaj shoqërie ishin kontributi
mujor i anëtarëve prej 80 santin dhe donacionet. Kur
gjendja e arkës shkonte në 25 napolona, këshilli vendoste
t’i jepte me kamatë me një akt noterial. (Arkivi Qendror
Shtetëror, f. 447, d. 289, v. 1930)

Në Shqipëri, shoqëria shqiptare ishte e varfër, ndaj
dhe funksionimi humanitar, demokratizues mbi
vullnetarizëm, ishte shprehje e civilizimit shoqëror.
Ato u panë si tempulli ku do të mblidheshin të gjithë
pjesëtarët e komunitetit, “të pasur e të varfër” për të
mbështetur njëri-tjetrin, të gjithë si një fis. Një mënyrë të
re të menduari dhe jetuari, kërkonin të përhapnin edhe
shoqëritë filantropike që u krijuan në zonat rurale. Mbi
struktura juridike dhe financiare vepronte dhe “Shoqëria
Mirëbërëse në Vokopolë-Urë”, e cila u krijua më 12 maj
të vitit 1925.

Vula e shoqërisë “Mirëbërëse” në Vokopolë-Urë
Aktiviteti i shoqërisë realizohej me transparencë nga
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një strukturë e cila zgjidhej një herë në vit në mënyrë
demokratike. Kjo shoqëri ndërmori disa nisma sociale
në shërbim të komunitetit si: shtrimin e rrugëve me
kalldrëm, ndreqja e çesmave, burimeve për të siguruar
ujin e pijshëm, blerje ilaçesh për të luftuar malarjen,
ndihmë në raste gëzimi dhe fatkeqësie për të varfrit
e jetimët e komunitetit. (“Historiku i fshatit Vokopole
Urë:3).
Në Berat u krijuan edhe shoqëri me karakter sindikalistë.
Shoqëria e parë punëtore që u krijua në mbrojtje të
të drejtave të punëtorëve në Berat, ishte shoqëria e
zdrukatësve ose shoqëria “Sharra” Kjo shoqëri u krijua më
27 dhjetor të vitit 1926 në godinën e shkollës femërore
“Mangalem”. Shoqëria bashkoi të gjithë punëtorët
marangozë nën drejtimin e patriotit Todi Naska. Qëllimi
i kësaj shoqërie ishte “ndihma njerëzore dhe sigurimi i
solidaritetit shoqëror ndërmjet punëtorëve strugatës të
Beratit dhe rretheve”. Ajo kishte statutin dhe rregulloren
mbi të cilat vepronte dhe rregullonte funksionimin e
saj të brendshëm. Këshilli qeveritar ishte një organ
vendimmarrës i cili zgjidhej nga 30 anëtarë me votim të
fshehtë dhe mblidhej një herë në javë. (Arkivi Qendror
Shtetëror, f. 204, d. 9, v. 1926) Çdo anëtar paguante 2
fr. ari. Të ardhurat shkonin në ndihmë të shtresave të
varfra, të sëmurëve, të aksidentuarve në punë dhe në
raste fatkeqësie. Shoqëria kishte përcaktuar edhe masa
disiplinore ndaj atyre që thyenin disiplinën punëtore dhe
nuk zbatonin rregulloren e saj, atyre që luanin bixhoz etj.
Kjo shoqëri ishte mjaft demokratike për nga funksionimi
dhe shpërndarja e të ardhurave, por dhe e hapur në
auditimin e saj nga organet vendore. (Odriçani: 24)
Pas një emigracioni të detyrueshëm ekonomik, një
pjesë e emigrantëve u kthyhen në atdhe, duke mbartur
dhe një kulturë sindikaliste. Mbi këtë princip ata krijuan
në vitin 1927 shoqatën e punëtorëve emigrantë. Në të

bënin pjesë punëtorë ndërtimi, mjeshtra dhe ndihmësa.
Drejtohej nga dy emigrantë të ardhur nga SHBA, të cilët
kërkonin të organizoheshin sipas modelit sindikalistë
amerikanë. (Arkivi Qendror Shtetëror, f. 178, d. VI-402,
v. 1927, fleta 42, 43) Tashmë në Berat, kishte nisur të
funksiononte kultura e shoqërive aktive në mbrojtje të
drejtave të qytetarëve dhe përpjekja për të reformuar
mënyrën e të menduarit human. Këto shoqëri kishin
ndërtuar një sistem vlerash, normash, dhe mënyrash
tradicionale. Më 11 gusht të vitit 1929 nga një grup
intelektualësh dhe banorë të lagjes Vakëf u krijua
shoqëria Korporative Mirëbërëse “Djersa”. Ishte shoqëri
apolitike, bamirësie. (Arkivi Qendror Shtetëror, f. 447,
d. 75, v. 1929 fleta 6) Qëllimi i saj, siç përcaktohej në
statut, ishte “.... zbukurimi i lagjeve, ndihma dhe arsimimi
i fëmijëve në nevojë, ndihma për të sëmurët e lagjes,
ndriçimi... etj. “ Sipas statutit 1/4 e të ardhurave shkonte
për ndreqje rrugësh, 2/4 për administrimin e punëve të
shoqatës dhe1/4 ose 200 fr. ari do të mbahej rezervë
në arkë deri sa të arrihej shuma 2000 fr. ari për aktivitet
kamator. Po sipas dokumentit të saj, në rast se shoqëria
shkrihej të ardhurat kalonin për bamirësi ose i mbeteshin
pushtetit lokal. (Arkivi Qendror Shtetëror, f. 447, d. 11dhe
75, v. 1929, fleta 4)
Në përfundim mund të themi se rritja e numrit të
shoqërive e shoqatave në tre dekadat e para të shekullit
XX, e bëri të larmishëm mendimin shoqëror duke ndikuar
në reformimin e saj. Ato ndikuan edhe në jetën politike e
shoqërore të qytetit. Këto shoqëri ndërmorën nisma për
formimin e shoqërive gjithë kombëtare dhe u drejtuan
nga elementë intelektualë me integritet shoqëror. Për
herë të parë në Berat, intelektualët nisën të vetëqeverisin
vlerat e tyre mbi klishetë humane, duke krijuar një
kulturë të re demokratike mbi shoqëritë dhe reformimin
shoqëror të tyre, shëndoshjen e shoqërisë.
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