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INFORMACION

Buletini Shkencor “Reald” boton punime shkencore të stafit akademik të Kolegjit
Universitar “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. 1
Cdo punim duhet të përmbajë gjetje e përvoja të reja në fushën përkatëse,
përfundimet ose rekomandimet dhe literaturën e përdorur.
Autorët mbajnë përgjegjësi të plotë për cdo lloj plagjiature dhe për gabimet
gramatikore në shqip e anglisht. Ata 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 që jo vetëm të bëjnë të njohura gjetjet më të
reja në fushat përkatëse të tyre, por edhe 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

1 Figurat, tabelat dhe diçiturat duhet të jenë brenda formatit 23x16 me përmasat më të vogla të mundshme për
t’u lexuar.
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SEKSIONI I SHKENCAVE MJEKËSORE
Korrelacioni klinik dhe radiologjik i molareve te trete
mandibulare te impaktuar
Erion SHEHU DMD, DDS, H. C, Prof. Asoc. Gafur SHTINO, Prof. Asoc. Merita BARDHOSHI,
Estela HALIMI DMD, DDS, Ilir SHEHU DMD, DDS, Tenie SHEHU DMD, DDS

Abstract

Abstrakt

Introduction: tooth extraction is one of the most
common procedures in dentistry. Careful analysis of the
situation and a correct preoperative planning, evaluating
indications and contraindications, is needed in all the
cases.
The aim: of this study is to evaluate the role of radiographic
examinations in diagnosis and surgery planning of lower
third molar extraction.
Materials and methods: review of literature.
Results: in our daily clinical practice it is quite common
to find impacted lower third molars, a condition that
can lead to an intimate relation with noble anatomical
structures. Radiographic examinations are useful in the
diagnosis and subsequently in the surgery planning and
must submit to principle of justification and optimization.
Intraoral radiography and orthopantomography hardly
permit to evaluate the buccal or lingual position of
the inferior alveolar nerve so to better predict the risk
of complications. There are some radiographic signs
that suggest the necessity to perform a more accurate
radiographic examination that provides a threedimensional view of the images. The three-dimensional
radiographic techniques, by means of sagittal, frontal and
axial views, are used to determine anatomical location,
proximity, and possible contact of the third molar with the
mandibular canal. The advent of Cone Beam Computed
Tomography (CBCT) has reduced the equipment cost
but above all the radiation exposure for the patients.
Conclusions: In recent years three-dimensional
reconstructive technologies were introduced: the
advantages, in addition to the potential benefit in the
reduction of complications related to the patient, also
resides in the different approach of the surgeon: stress
and duration of the surgery are substantially reduced
because the clinician knows exactly the position of
anatomical structures. These informations will help
the surgeon to determine a possible post-operative
paresthesia and plan the better surgical technique.
Kew words: third molar, surgery, inferior alveolar nerve,
OPT, CBCT

Hyrje: Ekstraktimi i dhëmbëve është një nga praktikat
më të zakonshme në stomatologji. Ashtu si të gjitha
procedurat kirurgjike, edhe më e thjeshta kërkon analiza
të kujdeseshme të rasteve dhe planifikim preoperativ të
saktë.
Qellimi i studimit: eshte qe te vleresoje rolin e
ekzaminimit radiografik ne diagnozen dhe planifikimin
operator te ekstraksionit te molarit te trete mandibular.
Materiale dhe metoda: rishikim i literatures.
Rezultate: Ekstraksioni dentar është një nga praktikat
më të zakonshme në stomatologji dhe si të gjitha
procedurat kirurgjikale kërkon analizë të kujdeseshme
të rastit dhe një planifikim të duhur pre-operator,
vlerësimin e indikacioneve dhe kunderindikacioneve. Në
praktikën e përditshme klinike është mjaft e zakonshme
hasja e disodontiazis (impaktimi)të molarëve të tretë
të poshtëm, një kondicion klinik që mund të çojë në
marrëdhënie me struktura anatomike te rendesishme.
Ekzaminimet me rreze X, te cilat ndihmojne për
diagnostikimin dhe planifikimin pasues të kirurgjisë,
duhet të ndjekin gjithmonë parimin e justifikimit dhe
optimizimit. Radiografia intraorale dhe panoramografia
vështirë të mundësojne vlerësimin e sakte te pozitës
bukale apo linguale të NAI(nervit alveolar inferior ) dhe
për të parashikuar me siguri rrezikun e komplikimeve
të mundshme. Ekzistojnë elemente radiografikë që
sugjerojnë nevojën për të kryer një ekzaminim me rreze
X të nivelit të dytë që ofron një pamje tre-dimensionale
të imazheve. Teknikat radiografike tre-dimensionale, me
anë të seksioneve të sagitale, frontale dhe aksiale, janë
përdorur për të përcaktuar pozicionin anatomik, afërsine
dhe e mundesine e përfshirjes se kontaktit te molarit te
trete me kanalin mandibular. Futja ne perdorim e CBCT
zvogëloi koston e pajisjeve dhe veçanërisht ekspozimin e
pacientëve në doza të larta të rrezatimit.
Konkluzione: Në vitet e fundit jane futur ne perdorim
teknologjitë tre-dimensionale te rindërtimit: avantazhet,
përveç përfitimit potencial në reduktimin e komplikimeve
të mundshme, mundesojnë një qasje te ndryshme të
kirurgut ne raport me nderhyrjen: kohëzgjatja e seancës
dhe stresi janë ulur ndjeshëm për shkak se klinicisti
njeh me saktesi pozicionin e strukturave anatomike. Ky
informacion duhet të ndihmojë kirurgin të përcaktojë një
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alteracion të mundshëm të ndjeshmërisë postoperatore
dhe të programojë teknikën kirurgjikale.
Fjale kyce: molar ii trete, kirurgji, nervi alveolar inferior,
OPT, CBCT.

dhe intensitet në rritje; në raste të rënda, mund të
ndodhë mbi-infeksioni i streptokokut dhe grumbullimi
i mëvonshëm i eksudatit purulent perikoronal, i cili
kërkon trajtim kirurgjik dhe farmakologjik. Terapia e
fazës akute konsiston ne pastrimin e xhepit parodontal
me përdorimin e klorexidinës, antibiotikëve dhe antiinflamatorëve në rastet më të rënda.
Periodontiti i lokalizuar: elementet dentare të cilat
janë të vendosura në afërsi të një dhëmbi me impaktim
te pjesshem janë më të ndjeshëm ndaj periodontitit,
pasi aty krijohet një mjedis ideal për zhvillimin e florës
bakteriale përgjegjëse për patologji. Ashte vertetuar
prania e baktereve paradontopatogjene (P. intermedia,
T. Forsythia, P. gingivalis) në vendet me një thellësi
sondimi> 5 mm, ne raport me molaret e tretë ne
impaktim te pjesshem, në pacientë të shëndetshem.
Sa për përparimin e sëmundjes (nëse nuk trajtohet),
në rastin e thellësise në sondazhin> 4 mm (PPD), pas 2
vjetesh kemi nje rritje te PPD me 2 mm, në rastin e PPD
<4 mm në vetëm 3% të rasteve ka një përkeqësim të
kuadrit klinik.

Epidemiologji
Në vitin 2007 Friedman publikoi në Gazetën Amerikane
të Shëndetit Publik një artikull epidemiologjik lidhur me
dëmet iatrogjenike pas ekstraksionit të molarëve të tretë:
në Shtetet e Bashkuara 10 milionë teta janë nxjerrë çdo
vit në 5 milion pacientë, me një kosto vjetore që tejkalon
3 miliardë dollarë; pacientët raportojnë discomfort pas
operacionit me dhimbje, ënjtje, plagë dhe hematome
dhe më shumë se 11, 000 njerëz vuajnë nga parestezia
e përhershme (buzë, gjuhë dhe faqe) si pasojë e lëndimit
neurologjik iatrogjenik gjatë operacionit. Të paktën dy
të tretat e këtyre ekstraktimeve nuk konsiderohen të
nevojshme dhe detyrojnë pacientët të jetojnë me një
paaftësi të përjetshme. Vetëm 12% e rasteve te molareve
të tretë janë të lidhura me kondicione patologjike që
kërkojnë kirurgji; për këtë arsye është e këshillueshme që
të vlerësohet me kujdes çdo rast individual në mënyrë që
të shmangen gabimet për shkak të mbi trajtimit.

Kariesi: Impaktimi i pjesshem i molarëve të tretë
shkakton një ndjeshmëri të shtuar ndaj kariesit për shkak
të akumulimit të mbetjeve ushqimore dhe vështirësive
në mbajtjen e zonës së pastruar; rindërtimi është shpesh i
vështirë dhe terapia endodontike është e kundërindikuar.
Neoformacionet: Një prej indikacioneve te ekstraksionit
te elementeve dentare te impaktuar eshte formimi i
lezioneve kistike që vijnë nga keta elementë ose që
përfshijnë elementët dentarë. Ato kryesoret përfshijnë
kistin follikular dhe tumorin keratokistik odontogjen
(KCOT: KeratoCystic Odontogenic Tumor); prania
e neoformacioneve mund të shkaktojë thyerje të
mandibulës. Megjithatë, rreziku potencial i zhvillimit të
neoformacioneve nuk justifikon ekstraksionin profilaktik
(rreziku <1%).
Algjite faciale dhe cefalete: Kompresioni i paketës neurovaskulare nga elementët e impaktuar mund të çojë në
dhimbje neuralgike përgjatë degës II-III të trigeminusit;
janë përshkruar në literaturë migrena të mundshme
laterale(hemicranea), nganjëherë të vazhdueshme dhe
çrregullime të origjinës reflektore, të cilat irradiojne ne
zona te tjera anatomike.
Rezorbimi radikular: Presioni i kurorës së dhëmbit te
impaktuar në rrënjët e dhëmbëve ngjitur mundet, në disa
raste, të shkaktoje rezorbimin e cementit dhe dentinës
me një mekanizëm që nuk është plotësisht i qartë; në
këto raste ka një indikacion absolut për ekstraksionin e
hershem; në disa raste pas ekstraksionit, mundet te kemi
një proces reparativ me apozicionim të ri të cementit
ne nivel te rrënjës së rezorbuar duke ruajtur ne kete
menyre vitalitetin pulpal. Ky kondicion klinik është më i
zakonshem tek të rinjtë dhe përfshin 5% te rasteve me
impaktim të molarëve të III. Zonat e rezorbimit nuk duhet
të ngatërrohen me hijet e prodhuara në radiografi nga
mbivendosja e molarëve (këndi i gabuar i rrezeve ose
pozicioni i elementit të përfshirë).
Problemet prostetike: Njerrja është e nevojshme kur
kemi një interferencë në rehabilitimin protetik fiks / të
lëvizshëm (kurorë në nivelin e VII, vendosjen e implantit).

Indikacionet dhe kundërindikacionet
Indikacionet për ekstraksionin e molarëve të tretë mund
të ndahen në 3 kategori:
• terapeutike: në të gjitha rastet kur dhëmbi paraqet
një patologji inflamatore, si edhe për trajtimin e një
sëmundjeje të shkaktuar nga ai, apo te komplikacioneve
të saj;
• strategjike: për të lehtësuar trajtimet e tjera, kur dhëmbi
ka një pozicion që krijon një pengese në harmonizimin e
dhëmbëve ngjitur;
• profilaktike: për të zvogëluar rreziqet e dëmeve të
ardhshme, por duhet që interventet të mos kryhen në
mungesë të simptomave ose dëmtimeve (komplikacionet
e mundshme më të mëdha se përfitimet).
Është e rëndësishme të kontrollohen ne menyre periodike
elementet e impaktuar, në mënyrë që të identifikohen ne
kohe shfaqjet e problemeve klinike.
Më poshtë jepen indikacionet kryesore për ekstraksionin
e molarëve të tretë te impaktuar.
Pericoronitis: ky kondicion inflamator është i lidhur
në 95% të rasteve me molarët e trete mandibulare në
impaktim te pjesshem dhe përfaqëson shkakun më të
shpeshtë për nxjerrjen e molarëve të tretë. Kjo raport i
ngushte është për shkak të karakteristikave anatomike,
si mungesa e gingives te keratinizuar distalisht elementit
te impaktuar pjesërisht, e cila nuk realizon një mbyllje të
saktë marginale, duke favorizuar kalimin e baktereve në
sulkusin gingival. Në disa raste mungesa e një forniksi nuk
lejon një kontroll adekuat të pllakes gjatë manovrave të
higjienës në shtëpi, duke rezultuar ne gjendjen inflamatore
pasuese. Faktorë të tillë si higjiena orale, elementi dentar
ne disto-inklinim dhe prania e një hapësire folikulare
te madhe në në pjesën e tij skajore konsiderohen si
faktore predispozues. Perikoroniti, nëse nuk trajtohet me
nxjerrjen e elementit, tenton të përsëritet me frekuencë
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Problemet ortodontike: Grumbullimi i vonuar i inciziveve
të poshtëm është për shkak të rritjes së mëtejshëme te
mandibules në lidhje me maksilën e cila ka përfunduar
rritjen e saj; nuk ka korrelacion midis grumbullimit
dhe pranisë së molarëve të tretë te impaktuar, prandaj
nxjerrja në mungesë të simptomave në adoleshentët
për të zvogëluar / parandaluar grumbullimin nuk është
e justifikuar. Në rastin e trajtimit ortodontik që përfshin
rikuperimin e hapësirës me distalizimin e molarëve
II ka një indikacion për nxjerrjen. Edhe në kirurgjine
orthognatike kërkohet nxjerrja paraprake e tetave (6-12
muaj më perpara) veçanërisht nëse elementet janë të
pozicionuar në një zonë të osteotomise segmentare të
ardheshme.
Kundërindikimet për nxjerrjen e molarëve të III mund
të ndahen në te pergjitheshme dhe në relative; te parat
kane të bëjnë me gjendjen e përgjithshme të shëndetit të
pacientit, kurse këto të fundit lidhen me kompliancen e
dobët të pacientit dhe hapjen e kufizuar te gojës. Në këto
raste është e nevojshme të kryhen procedurat kirurgjikale
nën ndihmën anesteziologjike (sedacion i ndërgjegjshëm
ose anestezi e përgjithshme).

Fig. 2 Nderprerje e kontureve kortikale te kanalit
mandibular

Egzaminimet instrumentale
Në praktikën e përditshme klinike është mjaft e zakonshme
të haset disodontiaza e molarëve të tretë inferiore; ky
kondicion klinik në disa raste përfshin marrëdhënie me
struktura anatomike fisnike si nervi alveolar inferior.

Fig. 3 Superimpozim ose kontakt me kanalin mandibular

Fig. 1Deviacion dhe ngushtim i kanalit mandibular

Fig. 4 Radiotransparence radikulare, kanali midis
rrenjeve
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Ekzaminimet me rreze X janë një ndihmë për diagnozën
dhe planifikimin pasues të kirurgjisë. Duke qenë se jane
ekzaminime invazive duhet të ndjekin gjithmonë dy
parime: parimi i justifikimit, sipas të cilit çdo veprimtari
me rrezatim jonizues duhet të justifikohet ose përfitimi
kolektiv nga përdorimi i rrezatimit jonizues duhet të jetë
më i lartë se dëmtimi shëndetësor për shkak të përdorimit
të tyre; parimi i optimizimit, sipas të cilit ekspozimi ndaj
rrezatimit jonizues duhet të mbahet në nivelet më të
ulëta të mundshme në përputhje me kushtet ekonomike
dhe sociale (ALARA: As Low As Reasonably Achievable).
Ekzaminimet me rreze X të konsideruara si niveli i
parë janë: ekzaminimi endoral dhe panoramografia/
orthopantomography (OPT). Në disa raste radiografia
intraorale ofron avantazhe që përfaqësohen nga:
dozë e ulët e rrezatimit, ekzekutimi i lehtë, përkufizimi
i lartë i imazheve, vizualizimi i anatomisë dentale /
radikulare dhe më në fund tregon marrëdhënien midis
dhëmbit të pjekurisë me elementin dentar ngjitur dhe
me struktura anatomike fisnike (kanali mandibular).
Kufijtë përfaqësohen nga analiza e një zone anatomike
të kufizuar dhe vështirësia e qasjes në zonën e prekur,
e cila mund t'i nënshtrohet shtrembërimeve për shkak
të lëvizjes së gjuhës dhe dyshemesë gojore. OPT është
teknika radiografike më e përdorur për të vlerësuar
formën dhe marrëdhënien e molarit të tretë me kanalin
mandibular. Megjithatë, këto radiografi janë të vështira
për të vlerësuar pozitën bukale ose linguale të nervit
alveolar inferior dhe për të parashikuar me siguri rrezikun
e komplikimeve të mundshme. Kufizimet rrjedhin
nga fakti se ka një koeficient mjaft të rëndësishëm të
shtrembërimit dhe një mbivendosje të konsiderueshme
të strukturave anatomike, të tilla sa të vështirësojnë ne
menyre te konsiderueshme leximin nga ana e syve të
pa trajnuar. Ekzaminimet e nivelit të parë na lejojnë të
identifikojmë ndërveprimet e mundshme midis rrënjëve
të dhëmbit të pjekurisë dhe kanalit mandibular, të cilat
mund të jenë në afërsi ose në kontakt intim. Prandaj
është e nevojshme që vëmendja të fokusohet në disa
detaje që tregojnë një raport propabel ndërmjet paketës
neuro-vaskulare dhe rrënjëve të dhëmbit.
Shenjat radiografike kryesore të raportit janë:
• devijimi dhe ngushtimi i kanalit mandibular (Figura 1);
• ndërprerja e kontureve kortikale të kanalit (Figura 2);
• mbivendosja ose kontakti me kanalin (Figura 3);
• radiolucenca radikulare (Figura 4, 7-8);
• devijimi, deflesioni dhe ngushtimi i rrënjëve (Figura 9);
• apeksi i rrënjës radiotransparent dhe bifid (Figura 10,
11).
Rreziku i dëmtimit të mundshëm neurologjik duket të
jetë minimal në mungesë të shenjave të tilla radiografike,
ndërkohë që prania e një ose më shumë shenjave nuk
është një element i sigurte indikativ për të parashikuar
dëmtime në nivelin nervor.

Fig. 5 Osteotomia pa vleresuar paraprakisht raportin e
IAN me dhembin

Fig. 6 Luksimi lingual rrezikon demtimin e IAN
Disa shenja, nga ana tjetër, përgjithësisht përjashtojnë
marrëdhëniet intime me kanalin:
• rrënja e vendosur në distancë> 1 mm nga kanali;
• rrënjë tangent pjesën e sipërme të kanalit;
• rrënjë e mbivendosur në kanalin pa ndërprerje të
kortikales, në të cilën rrënja mund të vendoset në mënyrë
vestibulare (33%) ose në mënyrë linguale në lidhje me
kanalin (61%).
Prandaj ekzistojnë elemente radiografikë që sugjerojnë
nevojën për të kryer ekzaminimin e nivelit të dytë të x-ray
që na jep një pamje tre-dimensionale të imazheve.
Vlerësimi i rrezikut të lezionit të nervit alveolar inferior
dhe aplikimi i radiografisë 3D
Tomografia e kompjuterizuar (CT) mund të përdoret në
fazën para operative për vlerësimin e rrezikut të dëmtimit
dhe ekspozimit të mundshëm të NAI dhe për planifikimin
e veprimit kirurgjikal. Teknikat tridimensionale
radiografike, me anë të seksioneve sagitale, frontale
dhe aksiale, lejojnë të përcaktojnë pozicionin anatomik,
afërsinë, kontaktin ose jo kontaktin e molarit të tretë të
impaktuar në raport me kanalin mandibular. Perdorimi se
fundmi i CBCT zvogëloi koston e pajisjeve dhe veçanërisht
ekspozimin e pacientëve ndaj dozave të rrezatimit.

Fig. 7 Rikonstruksioni 3D evidenton raportin intim midis
elementit dentar dhe NAI
Ashtu si çdo procedurë tjetër kirurgjikale, ekstraksioni i
molarëve të tretë inferior gjithashtu mund të shoqërohet
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me komplikime pak a shumë serioze, frika më së shumti
është sigurisht, lezioni neurologjik i nervit alveolar
inferior (NAI).
Vetëm në 6% të rasteve kemi raporte të afërta midis
rrënjëve të molarit të tretë inferior dhe kanalit mandibular.
Shumë studime janë kryer për të testuar vlefshmërinë e
CBCT, mbi të gjitha krahasuar atë me ekzaminimin OPT
si një mjet ndihmës shtesë në planifikimin e ndërhyrjes.
Është vërejtur se ekzaminimi radiografik tridimensional
përmirëson në mënyrë të konsiderueshme lokalizimin
e molarëve të tretë inferior dhe jep mundesine të
vizualizojë saktë të marëdhënien midis rrënjëve dhe NAI.

Fig. 10 Apeksi radikular radiotransparent dhe bifid
Një gabim tjetër është që të hyet vestibularisht me
instrumente rrotulluese për osteotomine kur ekzaminimi
radiografik dy-dimensional evidenton kanalin mandibular
shumë koronar, duke marrë për të mirëqenë se është i
lokalizuar lingualisht (Figura 6). Prandaj, hetimi shtesë
radiologjik i shërben kirurgit për të operuar në siguri më
të madhe, duke qenë i vetëdijshëm për pozicionin bukolingual të paketës neuro-vaskulare
.
Fig. 8 Elementi dentar i ekstraktuar
CBCT, krahasuar me OPT, mundeson uljen e rrezikut
të lezioneve të nervit alveolar inferior duke udhëzuar
qasjen e saktë kirurgjikale dhe manovrat gjatë nxjerrjes
dentale. Imazhet CBCT lejojnë të përcaktojnë drejtimin
e zhvendosjes dhe nxjerrjes së molarit të tretë, i cili
në shumë raste nuk është i mundur duke përdorur një
ekzaminim dy-dimensional; duke u udhëhequr nga një
radiografi dy-dimensionale mund të çojë në gabime gjatë
manovrave të dislokimit. Kur kanali mandibular ndodhet
në raport lingual, mundet të dëmtohet nga forcat
dislokuese të drejtuara në këtë drejtim. Për këtë arsye,
është raportuar një përqindje e lartë e dëmeve ndaj NAI
(Figura 5).

Fig. 11 Element dentar i ekstraktuar
OPT mund të mbivlerësojë rrezikun në krahasim me një
analizë hapësinore të kryer nga TAC. Sidoqoftë, duhet
mbajtur parasysh fakti se dozimi rrezatues për skanimin e
nofullës me anë të një tomografie kompjuterike me rrezekon(CBCT) është midis 30-60 μSv (në varësi të pajisjes
radiologjike), krahasuar me një dozë shumë më të lartë
qe kerkohet për një TAC spiral ( 60-80 μSv), prandaj sot
ne synojmë të rekomandojmë këtë lloj ekzaminimi më
pak invaziv se sa tomografia kompjuterike tradicionale e
kokës dhe qafës. Kontakti i molarit te tretë / NAI mund të
parashikohet me anë të një TAC me një saktësi prej 62. 3%
(ndjeshmëria 89. 5% dhe specifika 47. 1%). Qëllimi i një
kirurgu është që të maksimizojë sasinë e informacionit që
disponon para kryerjes së operacionit për të minimizuar
traumën, rreziqet e mundshme dhe komplikacionet për
pacientin.

Fig. 9 Deflesion dhe ngushtim radikular

Përdorimi i rindërtimit 3D për vlerësimin e marrëdhënieve
anatomike

Në vitet e fundit, aplikimi i teknologjisë 3D bën të mundur
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qasjen e kirurgut ndaj këtyre synimeve. Këto programe,
veçanërisht të dizajnuara për aplikime të implanteve,
mund të përdoren gjithashtu për programimin e
ekstraksionit kirurgjikal të molarëve të tretë të impaktuar.
Imazhet lejojnë vizualizimin e nofullës me anë te planeve
aksiale ose koronare, apo me ane te një rikonstruksioni
panoramik në një raport 1: 1, duke lejuar matje të
kujdesshme dhe të sakta. Kanali mandibular mund të
gjurmohet dhe të vëzhgohet më pas në rikonstruksionin
panoramik ose në imazhet koronare; në këtë mënyrë
është e lehtë të përcaktohet pozicioni buko-lingual i nervit
alveolar inferior. Këto programe tregojnë rindërtimin 3D
të vëllimeve: gjithashtu mund të krijohen kopje virtuale
të kockave, dhëmbëve dhe kanalit mandibular. Imazhet
mund të rrotullohen, duke i lejuar mjekut të vezhgoje
strukturat anatomike nga çdo këndvështrim dhe t'i
shfaqë ose t'i fshehë në mënyrë selektive (Fig. 7, 8, 9).
Përparësitë e rikonstruksioneve 3D, krahas përfitimit
potencial në reduktimin e komplikacioneve të lidhura me
pacientin, gjithashtu qëndrojnë në qasjen e ndryshme
të kirurgut ndaj kirurgjisë: kohëzgjatja e interventit
dhe stresi zvogëlohen ndjeshëm, meqë klinicisti e di
saktësisht pozitën e strukturave themelore.

Përfundime
Ekzaminimi CBCT është një ekzaminim shtesë i OPT
që ndihmon në planifikimin e nxjerrjes së dhëmbëve
të pjekurisë dhe për të vlerësuar rrezikun e dëmtimit
potencial të NAI. Rreziku mund të reduktohet duke
vlerësuar radiografikisht raportin anatomik midis rrënjëve
të dhëmbit dhe kanalit mandibular. Ky informacion
duhet të ndihmojë kirurgun të parashikojë një alteracion
të mundshëm të ndjeshmërisë post-operative dhe të
programojë ne kete menyre, teknikën kirurgjikale.
Së fundmi, në literaturë janë propozuar disa faktorë
në lidhje me mundësinë e lezionimit të NAI: mosha e
pacientit, marrëdhënia anatomike midis molarit të
tretë dhe kanalit mandibular, teknikës kirurgjikale dhe
përvojës së operatorit. Ndër të gjitha faktorët e rrezikut,
marrëdhëniet anatomike midis NAI dhe molarit të tretë
duket të jenë më te lidhura me lezione të mundshme.
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Abstract

dhe shmangien e investigimeve të mëtejshme fetale,
trajtimeve të panevojshme dhe shmangien e abortit.
Fjalë kyçe: Aviditet IgG, IgM, IgG, Citomegalovirus,
Toxoplasma Gondii, gra shtatzëna.

Screening of pregnant women is quite sensitive,
whose infection by viral and bacterial infections in
the first trimester causes malformations of the fetus
that is being formed. For this reason the aim of this
study were pregnant women and their infection with
Cytomegalovirus and Toxoplasma Gondii.
Their screening is conducted for IgM antibodies, IgG
antibodies and IgG avidity with Cobas 6000.
In this study were analyzed 200 samples, we used SPSS.
22 software to calculate the significance of the results
and we conclude that avidity test is the best way used
to help determine whether a patient has been infected
recently or in the distant past.
In terms of cost-effectiveness, avidity testing is a powerful
tool that optimizes screening and follow-up of pregnant
women while minimizing the costs of screening by
avoiding abortion, subsequent costly maternal and fetal
investigation and unnecessary treatment.
Key words: IgG avidity, IgM, IgG, Cytomegalovirus,
Toxoplasma Gondii, pregnant women, fetus.

Hyrje
Në ditët e sotme vihet re një rritje e sëmundshmërisë
nga faktorët infektivë, veçanërisht infeksionet virale
dhe bakteriale, mjaft e ndjeshme në nënat shtatzëna,
infektimi i të cilave në tre mujorin e parë sjell probleme
për fetusin që është duke u formuar. Për këtë arsye
objekti i studimit tonë ishin gratë shtatzëna dhe infektimi
i tyre me Citomegalovirusin dhe Toxoplasma gondii.
Citomegalovirusi është një virus që bën pjesë në familjen e
herpesviruseve humane. Transmetimi i infeksionit kërkon
kontakt të drejtpërdrejtë me sekrecione të infektuara si
pështyma, urina, sekrecione vaginale e cervikale, sperma,
qumështi i gjirit dhe gjaku (Cheeran M et al. , 2009).
Shkakton çrregullime si mikrocefali, hepatosplenomegali,
njolla në lëkurë, korioretinit, trombocitopeni dhe anemi.
Gjithashtu 20%-30% e këtyre fëmijëve mund të vdesin
për shkak të koagulimit intravaskular, disfunksionit të
mëlçisë ose superinfeksionit bakterial (Silvia B et al. ,
2011).
Toxoplasma gondii është një parazit njëqelizor, pjesëtar
i rendit Apikomplexa që shkakton sëmundjen e njohur
si toksoplazmoza. Toksoplazma transmetohet prej
oocisteve të maturuara, kryesisht prej maceve (nga feçet
e maceve, në ujë ose ushqim), ose prej mishit të papjekur
e të papërpunuar (Montoya J. G dhe O. Liesenfeld. ,
2004). Shkakton çrregullime si hepatosplenomegalia,
trombocitopenia, mikrocefalia, ethe dhe konvulsione.
Por rreziku i disa manifestimeve klinike është më i lartë
në rastet e infeksioneve të hershme maternale (Montoya
J. G dhe O. Liesenfeld, 2004; Nielsen H. V et al. , 2005;
Thalib L et al. , 2005).
Nqs nga analizat rezulton se nëna është e infektuar,
rekomandohet amniocenteza për të parë nëse fëmija
është infektuar apo jo. Nëse fëmija është i infektuar,
asgjë nuk mund mund të parashikohet lidhur me statusin
e fëmijës në lindje. Për më tepër mjekim nuk ka përveç
disa trajtimeve që nuk kanë siguri në suksesin e tyre.
Gjithashtu rreziku i abortit spontan i shkaktuar nga
amniocenteza, sidomos gjatë tremujorit të parë është

Përmbledhje
Diagnostikimi i grave shtatzëna është i rëndësishëm
sidomos në tre-mujorin e parë të shtatzënisë pasi
infektimi i nënës nga infeksionet virale dhe bakteriale në
këtë periudhë sjell probleme për fetusin. Për këtë arsye
objekti i këtij studimi ishin gratë shtatzëna dhe infektimi i
tyre me Citomegalovirus dhe Toxoplasma gondii.
Testimi i tyre u realizua për antitrupat IgM, IgG dhe
aviditetin e IgG me aparaturën COBAS 6000.
Studimi kishte si qëllim përcaktimin e vlerës së testimit
të aviditetit të IgG në rastet kur antitrupat anti-IgG dhe
anti-IgM rezultuan pozitivë.
Në studim janë analizuar 200 mostra, rezultatet janë
përpunuar nga ana statistikore me programin SPSS. 22
dhe u arrit në përfundimin se testi i aviditetit të antiToxo IgG dhe anti-CMV IgG është një test me vlerë
në diferencimin e infeksioneve akute dhe latente i cili
rekomandohet shumë në kohët e sotme.
Në termat e kosto-efektivitetit, testi i aviditetit është një
mjet i fuqishëm që optimizon skrinimin dhe ndjekjen e
grave shtatzëna duke minimizuar koston e skrinimeve
18
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1-2%. Për të shmangur amniocentezën, trajtimet e
shumta dhe testime te shpeshta gjatë shtatzënisë për
të parë nivelin e antitrupave specifikë anti-CMV IgG dhe
anti-CMV IgM, kohët e fundit rekomandohet testimi i
aviditetit të Citomegalovirusit dhe Toxoplazmës tek gratë
shtatzëna kur antitrupat respektivë anti-IgG dhe anti-IgM
rezultojnë pozitivë.
Antitrupat IgG të CMV dhe T. gondii janë antitrupa që
fillojnë të shfaqen në qarkullimin e gjakut disa javë pas
infeksionit fillestar dhe mbeten të rritur për një kohë
shumë të gjatë apo gjatë gjithë jetës, pra edhe mbasi
të ketë kaluar infeksioni. Por për të vërtetuar praninë e
tanishme apo të mëparshme të infeksionit nga CMV ose
T. gondii, antitupat IgG duhet bërë në të njëjtën kohë me
ata IgM sepse antitrupat IgM janë antitupa që shfaqen në
fazën akute të infeksionit, mbetën të rritur për një kohë
(deri ne 6 javë) dhe pastaj gradualisht zhduken.

aparatin COBAS 6000. Më tej mostrat u ruajtën në
frigorifer, në temperaturë -25°C deri në momentin e
analizimit.
Për krahasimin e rezultateve u përdor programi SPSS 22.
Nëpërmjet programit SPSS janë përdorur testi Student
(Independent-Sample T Test), analiza e korrelacionit dhe
grafiqet e tipit të skategramës.
Rezultate
Nga analiza rast/kontroll u morën rezultatet:

Niveli i aviditetit

I lartë

Toxo IgG Avi N=50 27
CMV IgG Avi
17
N=50

I ulët

23
33

Tabela 1-1: Niveli i aviditetit të anti-Toxo IgG dhe aviditetit
anti-CMV IgG.

Materiale dhe metoda
Studimi përfshin periudhën janar 2014-qershor 2015 në
bashkëpunim me laboratorin mjekësor Intermedika në
Tiranë ku u mblodhën rastet e testuara dhe ritestuara
për Toxoplazmën dhe Citomegalovirusin. Në punim
janë përfshirë të gjitha rastet që kanë dalë pozitive për
antitrupat Toxo IgG dhe Toxo IgM, si dhe CMV IgG dhe
CMV IgM. Secila nga mostrat u testua me teknikën e
elektrokemiolumineshencës (aparati COBAS 6000 Roche
Hitachi).
Laboratori Intermedika ka lidhur marrëveshje me
dy spitalet gjinekologjike shtetërore Mbretëresha
Geraldinë, Koço Gliozheni dhe me klinikat gjinekologjike
private Hygeia, Iaqendro, Gliozheni dhe laboratorët
diagnostikuese për mbledhjen e mostrave.
Për secilin nga rastet e marra në studim u plotësuan
formularë me të dhëna që përfshinin moshën, datën
e parë të ciklit të fundit, nëse ishte testimi i parë apo
ritestim për CMV dhe Toxo.
Në këtë punim u përfshinë së pari 50 mostra të marra nga
gra shtatzëna të cilat ishin nga java e 8 deri ne javën e 20
të shtatzënisë. Këto mostra rezultuan pozitive për Toxo
IgM dhe Toxo IgG. Mosha e tyre varion nga 18-40 vjeç. Si
grup kontrolli u testuan 50 individë të tjerë që rezultonin
me ToxoIgM negative dhe Toxo IgG pozitive.
Kurse në testimin e Citomegalovirusit u përfshinë 100
mostra të tjera. Së pari u analizuan 50 mostra të marra
nga gra shtatzëna të cilat ishin nga java e 8 deri ne javën
e 20 të shtatzënisë dhe rezultonin pozitive për CMV IgM
dhe CMV IgG. Mosha e tyre varion nga 17-43 vjeç. Si grup
kontrolli u testuan 50 individë të tjerë që rezultonin me
CMV IgM negative dhe CMV IgG pozitive.
Gjaku u morr mbas kryerjes së analizës së gjakut komplet
me qëllim shmangien e ndonjë infeksioni të mundshëm
bakterial dhe viral që mund të ndikonte në rezultatin e
ekzaminimeve. Mostrat e përdorura në këtë studim ishin
serume të përftuara prej gjakut venoz. Gjaku u mblodh në
tuba me xhel dhe u centrifugua për 10 minuta me 5000
rpm. Mbas ekstraktimit të serumit, brenda ditës u krye
matja e antitrupave anti-Toxoplasma IgG, anti-Toxoplasma
IgM, anti-Citomegalovirus IgG dhe anti-Citomegalovirus
IgM me teknikën e elektrokemiolumineshencës në

Tek gratë shtatzëna të testuara për Toxoplasma Gondii,
në 100 mostra me IgG pozitive ndodhen 50 mostra me
IgM pozitive dhe 50 mostra me IgM negative. Nga këto
50 mostra me Toxo IgM pozitive mbas testit të aviditetit
rezultoi se 27 mostra kanë nivel të lartë të aviditetit për
Toxo IgG dhe 23 kanë nivel të ulët të aviditetit për ToxoIgG.
Tek gratë shtatzëna të testuara për Citomegalovirusin,
nga 100 mostra me IgG pozitive rezultojnë 50 mostra me
IgM pozitive dhe 50 mostra me IgM negative. Nga këto
50 mostra me CMV IgM pozitive mbas testit të aviditetit
rezultoi se 33 mostra kanë nivel të lartë të aviditetit për
CMV IgG dhe 17 kanë nivel të ulët të aviditetit për CMV
IgG.

Figura 1-1: Skategrama për matjen e aviditetit të antiToxo IgG në 50 mostrat me anti-Toxo IgM positive
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Fig 1-4: Niveli i aviditetit të anti-Toxo IgG tek gratë
shtatzëna me anti-Toxo IgM pozitive

Figura 1-2: Skategrama për matjen e aviditetit të antiCMV IgG në 50 mostrat me anti-CMV IgM pozitive.

Në figurën 1-3 paraqitet indeksi i anti-Toxo IgM në 100
gra shtatzëna të marra në studim. Dy vijat e paraqitura
në skategramë përcaktojnë rezultatet e përftuara sipas
indeksit të anti-Toxo IgM duke u interpretuar si më
poshtë:
Negative (Joreaktive) – nëse indeksi është < 0. 8 COI
E dyshimtë – nëse 0. 8 ≤indeksi<1 COI
Pozitive (Reaktive) – nëse indeksi është ≥ 1 COI
Sipas kësaj skategrame 50 gra shtatzëna rezultojnë me
anti-Toxo IgM pozitive me indeks ≥ 1 COI dhe do t’u
rekomandohet aborti ose trajtim gjatë gjithë shtatzënisë.
Në figurën 1-4 paraqiten vetëm 50 gratë që rezultuan
me anti-Toxo IgM pozitive. Dy vijat e paraqitura në
skategramë përcaktojnë rezultatet e përftuara sipas
nivelit të anti-Toxo IgM duke u interpretuar si më poshtë:
Aviditet i ulët -nëse niveli është< 50%
Aviditet i dyshimtë - nëse 50 ≤ niveli< 60%
Aviditet i lartë - nëse niveli është ≥ 60%
Sipas kësaj skategrame 27 gra shtatzëna rezultojnë me
aviditet të lartë të anti-Toxo IgG.
Gjatë analizës së figurave 1-3 dhe 1-4, mund të
përcaktojmë numrin e shtatzënive të shpëtuara nga
aborti ose trajtime të shumta gjatë shtatzënisë që në
rastin konkret janë trajtime të panevojshme sepse fetusi
nuk ka rrezik për transmetimin e virusit nga nëna. Nëse
këto gra shtatzëna qe ne kemi marre në studim do ti
referoheshin vetëm testit te anti-Toxo IgM, atëherë
do të kishim 50 raste që do ti drejtoheshin abortit ose
mjekimit. Duke kryer testin e aviditetit të anti-ToxoIgG
mund të kuptojmë nëse individi është infektuar me T.
gondii prej shumë kohësh (infeksion i vjetër) duke patur
nivel aviditeti të lartë, ose nëse është rast i një infeksioni
akut duke patur nivel aviditeti të ulët.
Në figurën 1-5 paraqiten 27 rastet me aviditet të lartë nga
50 raste me anti-Toxo IgM pozitive të cilat vazhdojnë të
kenë një shtatzëni të shëndetshme.

Nga skategramat për matjen e aviditetit të anti-IgG në
50 mostrat me anti-IgM pozitive dolëm në përfundimin
se nuk ka korrelacion midis variablave. I njëjti përfundim
përkon edhe me një studim të rëndësishëm meksikan
(I Cañedo-Solares, L B Ortiz-Alegría) se nuk ka korrelacion
midis anti-Toxo IgM dhe testit të aviditetit të anti-Toxo
IgG, ato janë të pavarura nga njëra-tjetra. IgG Avidity
arrin të evidentojë ata antitrupa që testi i IgM nuk arrin
të evidentojë.

Figura 1-3: Indeksi i anti-Toxo IgM në gratë shtatzëna
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poshtë:
Negative (Joreaktive) – nëse indeksi është < 0. 8 COI
E dyshimtë – nëse 0. 8 ≤indeksi<1 COI
Pozitive (Reaktive) – nëse indeksi është ≥ 1 COI
Sipas kësaj skategrame 50 gra shtatzëna rezultojnë me
anti-CMV IgM pozitive me indeks ≥ 1 COI dhe do t’u
rekomandohet aborti ose trajtim gjatë gjithë shtatzënisë.
Në figurën 1-7 paraqiten vetëm 50 gratë që rezultuan
me anti-CMV IgM pozitive. Dy vijat e paraqitura në
skategramë përcaktojnë rezultatet e përftuara sipas
nivelit të anti-CMV IgM duke u interpretuar si më poshtë:
Aviditet i ulët - nëse niveli është< 50%
Aviditet i dyshimtë - nëse 50 ≤ niveli< 60%
Aviditet i lartë - nëse niveli është ≥ 60%
Sipas kësaj skategrame 33 gra shtatzëna rezultojnë me
aviditet të lartë të anti-CMV IgG.
Gjatë analizës së figurave 1-6 dhe 1-7, mund të
përcaktojmë numrin e shtatzënive të shpëtuara nga
aborti ose trajtime të shumta gjatë shtatzënisë që në
rastin konkret janë trajtime të panevojshme sepse fetusi
nuk ka rrezik për transmetimin e virusit nga nëna. Nëse
këto gra shtatzëna qe ne kemi marre në studim do ti
referoheshin vetëm testit te anti-CMV IgM, atëherë
do të kishim 50 raste që do ti drejtoheshin abortit ose
mjekimit. Duke kryer testin e aviditetit te anti-CMV IgG
mund të kuptojmë nëse individi është infektuar me
Citomegalovirus prej shumë kohësh (infeksion i vjetër)
duke patur nivel aviditeti të lartë, ose nëse është rast i
një infeksioni akut duke patur nivel aviditeti të ulët.
Në figurën 1-8 paraqiten 33 rastet me aviditet të lartë nga
50 raste me anti-CMV IgM pozitive të cilat vazhdojnë të
kenë një shtatzëni të shëndetshme.

Figura 1-5: Skategrama e nivelit të aviditet të anti-Toxo
IgG.

Figura 1-6: Skategrama e indeksit të anti-CMV IgM në
gratë shtatzëna.

Figura 1-8: Skategrama e nivelit të aviditet të anti-CMV
IgG.

Diskutime dhe përfundime
Figura 1-7: Niveli i aviditetit të anti-CMV IgG tek gratë
shtatzëna me anti-CMV IgM pozitive.

Antitrupat IgG te CMV dhe T. gondii janë antitrupa që
fillojnë të shfaqen në qarkullimin e gjakut disa javë pas
infeksionit fillestar dhe mbeten të rritur për një kohë
shumë të gjatë apo gjatë gjithë jetës, pra edhe mbasi
të ketë kaluar infeksioni. Por për të vërtetuar praninë
e tanishme apo të mëparshme të infeksionit, antitupat
IgG duhen bërë në të njejtën kohë me ata IgM sepse

Në figurën 1-6 paraqitet indeksi i anti-CMV IgM në 100
gra shtatzëna të marra në studim. Dy vijat e paraqitura
në skategramë përcaktojnë rezultatet e përftuara sipas
indeksit të anti-CMV IgM duke u interpretuar si më
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Ka disa vjet që testi i aviditetit të IgG përdoret si një
strategji skrinimi për gratë shtatzëna. Duke ditur se
ky test është mjet i rëndesishëm për skrinimin midis
fazës akute dhe latente të infeksionit të sëmundjes ai
rekomandohet shumë në kohët e sotme (Roberts A. et al.
, 2001, Hedman K. et al. , 2001).
Kjo edhe në bazë të studimit Ancelle T. et al. , 2009 dhe
Stillwaggon E. et al. , 2011 që tregon se testi i aviditetit
shmang testet e panevojshme maternale, trajtimet,
përsëritje të testit anti-IgM disa herë gjatë shtatzënisë
dhe investigimet fetale.
Në përfundimet e këtij studimi u përcaktua se testi i
aviditetit të anti-Toxo IgGdhe anti-CMV IgG është një
test me vlerë në diferencimin e infeksioneve akute dhe
latente.
Gjithashtu në termin e kosto efektivitetit testi i aviditetit
është një mjet i fuqishëm që lejon optimizimin e skrinimit
dhe ndjekjen e grave shtatzëna duke minimizuar koston e
skrinimeve dhe shmangien e investigimeve të mëtejshme
fetale dhe trajtimeve të panevojshme. Me një metodë
të lirë testi i aviditetit ka performancë më të mirë për
diagnozën e Toxoplazmozës dhe Citomegalovirusit
persistent.

antitrupat IgM janë antitupa që shfaqen në fazën akute
të infeksionit, mbetën të rritur për një kohë (deri ne 6
javë) dhe pastaj gradualisht zhduken. Përveç testit të
anti-IgG dhe anti-IgM kryhet edhe testi i aviditetit të IgG
për të kuptuar nëse individi është I nfektuar nga virusi
prej shumë kohësh (infeksion i vjetër) duke patur nivel
aviditeti të lartë, ose nëse është rast i një infeksioni akut
duke patur nivel aviditeti të ulët. Nqs virusi riaktivizohet
gjatë shtatzënisë ka shumë pak vend për tu shqetësuar.
Rreziku që një infeksion përsëritës të kalojë tek fetusi
është jashtëzakonisht i vogël dhe niveli i aviditetit në këtë
rast është i lartë. Rreziku është për tu konsideruar nqs
infeksioni ndodh për herë të parë gjatë shtatzënisë duke
patur kështu nivel aviditeti të anti-IgG të ulët.
Nëpërmjet këtij testi ne arrijmë të evidentojmë rastet me
infeksion akut dhe progresiv ndaj Toxoplazma Gondii dhe
Citomegalovirusit. Antitrupat IgM nuk janë shënuesi i
duhur për diferencimin midis infeksionit akut dhe latent.
Evidentimi i IgM persintente mund te dojë muaj, madje
dhe vite mbas infektimit primar në gratë shtatzëna që
shfaqin antitrupat anti-IgG dhe IgM ne testimin fillestar
gjatë shtatzënisë. Vlerat e larta te aviditetit anti-IgG
konfirmojnë një infeksion persistent, një përfundim që
shkon në përputhje me studimin bashkëkohor të autorit
O. Villard et al. , 2013.

Literatura
Roberts A, Hedman K, Luyasu V, Zufferey J, Bessieres MH,
Blatz RM, Candolfi E, Decoster A, Enders G, Gross U, Guy
E, Hayde M, Ho-Yen D, Johnson J, Lecolier B, Naessens
A, Pelloux H, Thulliez P, Petersen E. 2001. Multicenter
evaluation of strategies for serodiagnosis of primary
infection with Toxoplasma gondii. Eur. J. Clin. Microbiol.
Infect. Dis. 20: 467–474

MR. 2014. Potential impact of different cytomegalovirus
(CMV) IgM assays on an algorithm requiring IgM reactivity
as a criterion for measuring CMV IgG avidity. Clin. Vaccine
Immunol. 21: 813–816. . 10. 1128/CVI. 00106-14
NCCLS. Clinical Use and Intrepretation of Serologic Tests
for Toxoplasma gondii; Approved Guideline. NCCLS
document M36-A [ISBN 1-56238-523-2]. NCCLS, 940
West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898
USA, 2004

Ancelle T, Yera H, Talabani H, Lebuisson A, Thuillez P,
Dupouy-Camet J. 2009. How can the cost of screening
for toxoplasmosis during pregnancy be reduced? Rev.
Epidemiol. Sante Publique 57: 411–417

Wilson M, Jones JL, McAuley JM. Toxoplasma. In: Murray
PR, Baron EJ, Pfaller MA, Jorgensen JH, Yolken RH, editors.
Manual of Clinical Microbiology. 8th ed. Washington, D.
C. : American Society for Microbiology; 2003. p. 19701980

Stillwaggon E, Carrier CS, Sautter M, McLeod R.
2011.
Maternal serologic screening to prevent
congenital toxoplasmosis: a decision-analytic economic
model. PLoS Negl. Trop. Dis. 5: e1333 doi: 10. 1371/
journal. pntd. 0001333

Harry E, Prince Mw. Simplified assay for
measuring Toxoplasma gondiiimmunoglobulin G
avidity. Clin Diag Lab Immunol 2001; 8: 904–908.

Munro SC, Hall B, Whybin LR, Leader L, Robertson P,
Maine GT, et al. 2011. Diagnosis of and screening for
cytomegalovirus infection in pregnant women. J Clin
Microbiol. 2005; 43: 4713–8

O. Villard, L. Breit, B. Cimon, J. Franck, H. Fricker-Hidalgo,
N. Godineau, S. Houze, L. Paris, H. Pelloux, I. Villena,
E. Candolfi 2013. Comparison of Four Commercially
Available Avidity Tests forToxoplasma gondii-Specific IgG
Antibodies. doi: 10. 1128/CVI. 00356-12

Vauloup-Fellous C, Lazzarotto T, Revello MG, GrangeotKeros L. 2 March 2014. Clinical evaluation of the Roche
Elecsys® CMV IgG avidity assay. Eur. J. Clin. Microbiol.
Infect. Dis. . 10. 1007/s10096-014-2080-4

Alvarado-Esquivel C, Sethi S, Janitschke K, Hahn H,
Liesenfeld O. 2002. Comparison of two commercially

Prince HE, Lapé-Nixon M, Brenner A, Pitstick N, Couturier

22

AKADEMIA E STUDIMEVE Të
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 5, Vëllimi 1, 2017, ISSN 2411-5592

available avidity tests for toxoplasma-specific IgG
antibodies. Arch. Med. Res. 33: 520–523

Cheeran, M. C. -J. , Lokensgard, J. R. , and Schleiss, M. R.
(2009).

Candolfi E, Pastor R, Huber R, Filisetti D, Villard O.
2007. IgG avidity assay firms up the diagnosis of
acute toxoplasmosis on the first serum sample in
immunocompetent pregnant women. Diagn. Microbiol.
Infect. Dis. 58: 83–88

B. LAZE: STUDIMI I KRAHASUAR I MATJEVE IMUNOLOGJIKE
TË REALIZUARA ME APARATURAT: COBAS 6000 (ROCHE
HITACHI), CHORUS (DIESSE), MINI-VIDAS 2000 (BIOMEREUX) DHE ELISA EUROIMMUN.
Revello MG, Fabbri E, Furione M, Zavattoni M, Lilleri
D, Tassis B, Quarenghi A, Cena C, Arossa A, Montanari
L, Rognoni V, Spinillo A, Gerna G. 2011. Role of
prenatal diagnosis and counseling in the management
of 735 pregnancies complicated by primary human
cytomegalovirus infection: a 20-year experience. J. Clin.
Virol. 50: 303–307. . 10. 1016/j. jcv. 2010. 12. 012

Cozon GJ, Ferrandiz J, Nebhi H, Wallon M, Peyron F.
1998. Estimation of the avidity of immunoglobulin G for
routine diagnosis of latent Toxoplasma gondii infection in
pregnant women. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 17:
32–36
Lagrou K, Bodeus M, van Ranst M, Goubau P. Evaluation
of the new architect cytomegalovirus immunoglobulin M
(IgM), IgG, and IgG avidity assays. J Clin Microbiol. 2009;
47: 1695–1699. doi: 10. 1128/JCM. 02172-08.

Suligoi, B. , C. Galli, M. Massi, F. Di Sora, M. Sciandra, P.
Pezzotti, O. Recchia, F. Montella, A. Sinicco, and G. Rezza.
2002. Precision and accuracy of a procedure for detecting
recent human immunodeficiency virus infections by
calculating the antibody avidity index by an automated
immunoassay-based method. J. Clin. Microbiol. 4040154020.

Revello MG, Genini E, Gorini G, Klersy C, Piralla A, Gerna
G. 2010. Comparative evaluation of eight commercial
human cytomegalovirus IgG avidity assays. J. Clin. Virol.
48: 255–259. 10. 1016/j. jcv. 2010. 05. 004

Lefevre-Pettazzoni M, Bissery A, Wallon M, Cozon G,
Peyron F, Rabilloud M. 2007. Impact of spiramycin
treatment and gestational age on maturation of
Toxoplasma gondii immunoglobulin G avidity in pregnant
women. Clin. Vaccine Immunol. 14: 239–243

Prince HE, Lapé-Nixon M, Brenner A, Jespersen D, Pitstick
N, Couturier MR. 2014. Potential impact of different
cytomegalovirus immunoglobulin M (CMV IgM) assays
on an algorithm requiring IgM reactivity as a criterion for
measuring CMV IgG avidity. Clin. Vaccine Immunol. 21:
813–816. 10. 1128/CVI. 00106-14

23

AKADEMIA E STUDIMEVE Të
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 5, Vëllimi 1, 2017, ISSN 2411-5592

Kortikotomitë ortodontike:
protokollet klinike dhe shqyrtimi i literaturës
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Abstract

te nje gjendjeje te një osteopenie tranzitore fokale, të
aftë për të përshpejtuar zhvendosjen dentare përmes
aplikimit të mekanikes ortodontike. Kjo metodë, e
zbatueshme në kondicione të ndryshme klinike, u ka
mundësuar pacientëve adulte, tejkalimin e limiteve
kryesore te ortodontise tradicionale, të tilla si mungesa
e faktorit të rritjes, reduktimi i lëvizshmërisë se
dhëmbëve, komplikimeve te mundshme paradontale
dhe kohëzgjatjen sinjifikative te terapisë. Qellimi: Ky
artikull paraqet rezultatet e një shqyrtimi të literaturës,
me qëllim të sqarimit të teknikave kryesore kirurgjikale,
indikacioneve për kirurgji dhe rezultatet e arritura.
Materiale dhe metoda: mbi 52 studime te publikuara gjatë
24 viteve të fundit dhe të indeksuara në bazat e të dhënave
elektronike PubMed dhe Medline. Rezultate: Nepermjet
analizes se të dhënave, është konstatuar se ndërhyrja
e kortikotomise dento-alveolare është konsideruar të
jetë një mundësi e sigurt terapeutike, efektive dhe e
parashikueshme, me një shkallë të invazivitetit variabel
në raport me gravitetin e malokluzionit te trajtuar, llojin
e lëvizjes dentare te dëshiruar dhe teknikës kirurgjikale
të përdorur. Konkluzione: Numri i vogël i botimeve bën
të mundur nevon për të kryer studime të mëtejshme
klinike te randomizuara, te cilat do te na lejojne për
të konfirmuar avantazhet e kësaj teknike dhe për të
vlerësuar rezultatet në afat të gjatë.
Fjale kyce: kortikotomi, ortodonti, osteotomi, distraksion,
malokluzion.

Introduction: Corticotomy-Assisted orthodontics: a
literature review
The dentoalveolar corticotomy procedure is a valid
and established surgical technique for the orthodontic
treatment of the adult patient. The biologic foundation
underlying this technique relies on the induction of a
transient state of focal osteopenia through an incision of
the alveolar bone, allowing to accelerate orthodontically
induced dental movements. Such procedure can be
applied in several clinical conditions, and allows to
overcome many limitations of the traditional orthodontic
treatment of the adult patient, such as the absence of
residual growth spurts, a decreased dental response
to orthodontic movements, possible periodontal
complications, and a prolonged treatment duration.
The aim: of the present study is to perform a literature
review on the dentoalveolar corticotomy procedure with
respect to the main surgical protocols, their indications,
and respective results.
Materials and methods: 52 papers, published over the
last 24 years, have been selected from the PubMed and
Medline databases.
Results: The dentoalveolar corticotomy results to be an
effective, safe and predictable technique. The extent of
surgical invasiveness seems to be primarily dictated by the
degree of malocclusion to be resolved, the type of dental
movement demanded, and the surgical protocol applied.
Conclusion: However, a limited amount of publications
is actually available on this technique, and further
randomized clinical trials need to be conucted in order
to validate its advantages and evaluate its long term
efficacy.
Key words: corticotomy, orthodontics, osteotomy,
distraction, malocclusion

Kërkesa në rritje e të rriturve për t’iu nënshtruar trajtimit
ortodontik ka përcaktuar zhvillimin dhe evolucionin
pasues të metodave alternative ndaj ortodontisë
tradicionale, që synon përmbushjen e nevojave të këtyre
pacientëve në aspektin e estetikës, invazivitetit dhe
kohëzgjatjes se terapisë. Mungesa e faktorit të rritjes
në pacientin e rritur gjithashtu përfshin një qasje të
ndryshme terapeutike në krahasim me atë të fëmijës:
fenomenet e hyalinizimit, gjatë trajtimit, janë më të
shpeshta në subjektet në fund të rritjes, të karakterizuar
gjithashtu nga një mobilizim i zvogëluar qelizor, shkalle e
reduktuar e konvertimit të fibrave të kolagjenit dhe një
mundësi e shtuar e komplikimeve në nivel paradontal.
Kortikotomia dento-alveolare në bashkëpunim me
trajtimin ortodontik ka rezultuar efektive në uljen e
konsiderueshme të kohëzgjatjes së terapisë, ndërsa në të

Abstrakt
Hyrje: Ndërhyrja e kortikotomise dento-alveolare është
një teknikë e konsoliduar kirurgjikale. Ajo konsiderohet
si një alternativë e besueshme terapeutike në trajtimin
e pacientëve ortodontike adulte. Mekanizmi i themelor
biologjik i veprimit te kësaj teknike konsiston në
induksionin, me ane te një prerjeje kockore(osteotomie),
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njëjtën kohë ka zbatuar efikasitetin. Mekanizmi i veprimit
që qëndron në themel të kësaj metode konsiston në
nxitjen, nëpërmjet një prerje te kockes(osteotomise), të
një gjendje osteopenie tranzitore fokale, të aftë për të
përshpejtuar lëvizjen e dhëmbëve nëpërmjet aplikimit
të mekanikës ortodontike. Duke pasur parasysh numrin
e reduktuar të botimeve për këtë temë, ky artikull ka për
qëllim të paraqesë rezultatet e një rishikimi të literaturës
së kryer mbi studimet e botuara në 24 vitet e fundit, do
të sqarojnë teknikat kryesore kirurgjikale, indikacionet
për ndërhyrje dhe rezultatet e arritshme.
Background historik
Origjina e teknikës së kortikotomisë i atribuohet
studimeve ortopedike të fillimviteve 1900. L. C. Brian, në
1892, e përkufizoi këtë teknikë si një ostektomi lineare, e
kufizuar në kortikalen që rrethonte elementët dentarë,
të dizajnuara për të prodhuar mobilizimin e saj dhe
zhvendosjen e shpejtë. Në vitin 1893 George Cunningham
paraqiti “Luksacionin ose metodën e menjëhershme
në trajtimin e dhëmbëve të crregullt”, që konsiston
në një qasje kirurgjiko-ortodontike e përbërë nga dy
osteotomi intersektale, mesiale dhe distale, e ndjekur
nga ripozicionimi i elementëve dentare te retroinklinuar
dhe stabilizimi për 35 ditë, duke mundësuar marrë një
reduktim të kohëzgjatjes së trajtimit prej rreth dy të
tretave në krahasim me metodat konvencionale.

Fig. 3 Projeksion i anës së majtë
Më vonë, në vitin 1931, Bichlmayr përshkroi ekzekutimin
e teknikës kortikotomike si një ndihmë e vlefshme
terapeutike në mbylljen e diastemave, përmes
palatinizimit të incizive maksilare, në subjektet mbi 16
vjeç. Pas këtyre qasjeve fillestare, në vitin 1959, Köle
paraqiti teknikën e quajtur “Bony Block”, bazuar mbi
parimin se ishte e mundur për të përftuar një përshpejtim
të lëvizjes së dhëmbëve me anë të eliminimit, nepermjet
kirurgjise, te rezistencës kortikale kockore përreth. Kjo
mundëson, pas zbatimit të forcave ortodontike, lëvizjen
“en bloc” të segmentit kortikal, të shoqëruar nga kocka
medulare dhe elementët dentarë të kufizuar në të. Kjo
procedurë kirurgjikale parashikonte krijimin e dy flapeve
mukoperiostale, linguale dhe vestibulare, të pasuara nga
kortikotomi të shumta ndërdentale dhe një osteotomi
horizontale bashkuese. Një nderhyrje e tillë ishte tepër
invazive dhe e aftë për të ekspozuar pacientin ndaj
rreziqeve të rëndësishme të tilla si: nekroza kockore,
humbja vitalitetit te dhembeve dhe dëmtimi paradontal,
si rrjedhoje e demit te shkaktuar kockes trabekulare
nga osteotomia subapikale. Për arsyet e mësipërme,
kurrë nuk ka marrë një miratim të madh. Në vitin 1991,
Suya modifikoi teknikën e propozuar nga Köle, duke
zëvendësuar osteotominë horizontale subapikale, e cila
përfshinte edhe kortikalen dhe medularen kockore, një
kortikotomi më pak traumatike, gjithmonë e kryer nën
zonën e apekseve të rrënjëve, por e kufizuar në kockën
kortikale.

Fig. 1 Intervent i kortikotomise dento-alveolare.
Ekspansion i arkades maksilare. Tomografi e
kompiuterizuar dhe projeksion frontal.

Fig. 4 Intervent i kortikotomise dento-alveolare.
Ekspansion i arkades maksilare. Tomografi e
kompiuterizuar. Vizion panoramik.

Materiale dhe metoda
Autorët kryen kërkimet në bazat e të dhënave
elektronike PubMed dhe Medline duke përdorur fjalët
kyçe të mëposhtme:

Fig. 2 Projeksioni sagital i anës së djathtë.
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•
corticotomy,
•
corticotomy orthodontics,
•
corticotomy orthodontic treatment,
•
corticotomy tooth movement,
•
corticotomy assisted orthodontic,
•
corticotomy review,
•
corticotomy and orthodontics,
•
corticotomy facilited,
•
corticotomy bone,
•
corticotomy accelerating orthodontic tooth
movement,
•
corticotomy dentistry,
•
corticotomy orthodontic movement,
•
corticotomy assisted expansion,
•
alveolar corticotomy,
•
expansion corticotomy,
•
piezocision,
•
corticision,
•
dentoalveolar distraction,
•
periodontal distraction,
•
dentoalveolar osteotomy.
Kufijtë e imponuar në hulumtim ishin:
•
studime të kryera vetëm në lidhje me njerëzit,
•
artikuj të shkruar në italisht, anglisht ose
spanjisht,
•
artikuj të botuar nga viti 1990 deri në vitin 2014,
•
artikuj të botuar në revista në fushën e
dentistrise.

Periodontale. Në këtë metodë, përdorimi i braketave
ortodontike të llojit fiks është i shoqëruar me preparimin
e flapeve të plotë mukoperiostal dhe kortikotomive
te realizuara lingual /palatinal dhe vestibularisht
elementeve dentare qe do të zhvendosen. Grafti
alveolar pastaj garanton ruajtje te volumit kockor,
duke parandaluar formimin e fenestracioneve apo
dehishencave. Aktivizimi i braketave ortodontike bëhet,
si rregull, pas 14 ditësh dhe kohëzgjatja e përgjithshme
e trajtimit ortodontik është reduktuar në këtë mënyrë ne
afërsisht 2/3 e kohës. Ky rezultat është perftuar në sajë
të një gjendje të përkohshme osteopenie, e induktuar, të
përcaktuar nga Frost si: “ Regional Acceleratory Process”
(RAP)/Procesi Rajonal i Pershpejtimit, i cili menjëherë
pason osteotomine e shkaktuar nga kortikotomia dhe
që me gjase favorizon edhe përshpejtimin e zhvendosjes
dentare.

Nga 86 studimet e përftuara përmes kërkimit për fjalët
kyçe në bazat e të dhënave elektronike, u zgjodhën 52, në
përputhje me kriteret e vendosura në vetë hulumtimin.
Nga 34 studimet e pa shqyrtuara: 5 nuk u gjetën në
format të plotë, 11 pacientë qene të trajtuar me kirurgji
maxillofaciale, 6 kishin te bënin me subjekte sindromike
ose me sëmundje sistemike, 1 i qe ofruar një trajtim
ortopedik ekstraoral, 3 trajtonin pacientë me atrofi të
shprehura që kërkojnë kirurgji rigjeneruese, 2 pacientë
që i nënshtrohen terapive gjenetike, 1 kishte te bënte
me rehabilitim implantar, 3 ishin studime histologjike,
2 parashikonin trajtim me teknologji lazer. Referenca
u bë më pas duke u bazuar ne 13 artikuj të marre nga
referencat bibliografike të atyre të përzgjedhur fillimisht,
të konsideruara të dobishme për një trajtim më të saktë
të temës.

Fig. 5 Intervent i kortikotomise dento-alveolare.

Ekspansion i arcades se siperme. Rast klinik.

Rezultatet

Frost e përshkruan gjendjen e lartpërmendur si një nxitje
të proceseve normale të modelimit dhe rimodelimit
të indeve, me një reduktim në shkallën e mineralizimit
kockor, një rritje në qarkullimin (turnover)qelizor dhe
mobilizimin e kalciumit. Madhesia e zonës së përfshirë
dhe shkalla e reagimit të indeve do të jete proporcionale
me intensitetin e stimulit, ndërsa kohëzgjatja e fenomenit,
pavarësisht se varet nga cilësia e indit të interesuar, do
të zgjasë deri në 4 muaj në indin kockor human. Për më
tepër, besohet se RAP është përgjegjës për reduktimin
e ndjeshëm të incidencës së rezorbimit të rrënjës në
teknikat ortodontike të asistuara kirurgjikalisht.

Protokollet tradicionale kirurgjikale

Distraksioni osteogjenik dento-alveolar

Teknika e Wilcko
Nga viti 2000 deri 2008 Wilcko et al. aplikuan një metodë
të re ortodontike kirurgjikisht te asistuar, duke kombinuar
tekniken e kortikotomise me aplikimin e grafteve
kockore, me origjine bovine apo liofilizuara, direkt mbi
sitet e osteotomise kirurgjikale, duke e përshkruar, në
një faze të parë si: Accelerated Osteogenic Orthodontics
(AOO)/Ortodonti Osteogjenike e Pershpejtuar dhe, më
pas, Periodontally Accelerated Osteogenic Orthodontics
(PAOO)/Ortodonti
e
Pershpejtuar
Osteogjenike

Fenomeni i distraksionit osteogjenik konsiston në nxitjen
e proceseve të osteosintezës dhe rigjenerimit të indeve,
me vendosjen konsekuente të indit të ri kockor midis
sipërfaqeve të dy segmenteve të ndara gradualisht
nga veprimi i forcave mekanike të tërheqjes. Teknika u
prezantua nga Codivilla në vitin 1905 dhe u bë e njohur
nga studimet mbi rigjenerimin kockor të fizikantit rus
Ilizarov. Në fillim të viteve 1990, i njëjti parim ishte
përdorur nga Guerrero dhe McCarthy për të përftuar
një zgjatje efektive të degës mandibulare, nëpërmjet
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aplikimit të traksionit ekstraoral në pacientët e prekur
nga një mikrosomi hemifaciale.

të terapisë me rreth 60% -70%. Ajo përfshin diseksionin e
një lembo/flap të vetme muko-periostale vestibulare dhe
ekzekutimin e kortikotomisë duke përdorur instrumente
piezoelektrike. Ndonëse zvogëlon rrezikun e nekrozës
së kockore, invaziviteti i ndërhyrjes, kryesisht për shkak
të krijimit te lembos muko-periostale, nuk duket të
zvogëlohet.

Fig. 6 Intervent i kortikotomise dento-alveolare.

Ekspansion i arkades maksilare. Rast klinik.
Ne ditet e sotme, distraksioni osteogjenik ka mundësi
të ndryshme të përdorimit në stomatologji dhe kirurgji
maksilofaciale: njëra nga më të rejat, përfaqësohet nga
lëvizja e shpejtë e një ose më shumë elementëve dentare,
në mënyrë që të zvogëlohet kohëzgjatja e përgjithshme
e trajtimit ortodontik. Iseri dhe Kisnisci përshkruajnë
në vitin 2002 një teknikë të re të distraksionit dentar,
pa efekt të dëmshëm në fibrat e ligamentit periodontal
dhe të aftë për të përshpejtuar ndjeshëm distalizimin
e elementëve kanine, pas avulsionit të premolarit të
parë. Në një nga studimet klinike të përfshira në këtë
studim, përshkruhet teknika e distraksionit osteogjenetik
periodontal si një alternativë e mundshme kirurgjikale
ndaj asaj te tipit dento-alveolar.

Fig. 7 Kontroll klinik pas interventit te kortikotomise
dento-alveolare.
Piezocision: kortikotomi mini- invazive
Metoda Piezocision, e prezantuar nga Dibart në vitin
2009, u zhvillua për të siguruar një lëvizje të shpejtë
ortodontike të dhëmbëve përmes një interventi miniinvaziv kirurgjikal, duke mundësuar gjithashtu aplikimin
e njëkohshëm të grafteve kockore apo konjektivale
per të parandaluar ndonjë superficializim apical te
mundshëm. Kjo është një procedurë minimalisht invazive
që kombinon microincizionin muko-periostal dhe kortikal
me përdorimin e instrumenteve piezoelektrike dhe
grafteve kockore ose te indeve të buta, shoqëruese,
përmes teknikes se tunelizimit.

Protokollet alternative kirurgjikale

Kirurgjia piezoelektrike

Diskomforti pas operacionit, kryesisht për shkak të
invazionit të aktit kirurgjikal, është një nga kufizimet
kryesore të trajtimeve ortodontike të asistuara me
kortikotomi. Për të përballuar këtë problem, në vitet
pas futjes së teknikës Wilcko, autorë të shumtë kanë
propozuar metoda alternative kirurgjikale, me qëllim
uljen e sëmundshmërisë së ndërhyrjes. Metoda
“Corticision” u prezantua në vitin 2006 nga Park; me të,
është e përjashtuar nevoja për të kryer një lembo/flap
gingival dhe kortikotomia është realizuar, nëpërmjet një
prerjeje mukozale lineare. Kohëzgjatja e përgjithshme e
ndërhyrjes sigurisht është zvogëluar, por jo agresiviteti
i teknikës kirurgjikale. Graftimi shoqërues i kockes
është, për më tepër, i pamundur. Hernández-Alfaro
dhe të tjerët, propozojnë një teknikë mini- invazive,
kortikotomi të ndihmuar nga endoskopia, si një
alternativë ndaj procedurës kirurgjike tradicionale, me
qëllim që të zvogëlohet kohëzgjatja, kompleksiteti dhe
sëmundshmëria e ndërhyrjes, në të njëjtën kohë duke
maksimizuar shkallën e saktësisë. Në vitin 2007 Vercellotti
propozoi një teknikë të re ortodontike të asistuar
kirurgjikale, të aftë për të reduktuar kohëzgjatjen totale

Një studim i vetëm, raportohet në literaturën e përfshirë
në këtë studim, i cili ka për qëllim të krahasoje përdorimin
e instrumentave piezoelektrike dhe atë të atyre
tradicionale, rrotullues, në ekzekutimin e ndërhyrjes
te kortikotomise, duke marrë parasysh kohëzgjatjen e
procedurës dhe cilësinë e jetës te lidhura me shëndetin
oral /Oral Health-Related Quality of Life (OHRQoL).
Gjykimi klinik përfshin nënndarjen e randomizuar tek 12
pacientë, me moshat midis 12 dhe 17 vjeç, në dy grupe:
i pari trajtuar nga kortikotomia e kryer me instrumenta
rotatore dhe nje grup të dytë, në të cilin i njëjti veprim
është praktikuar me anë të instrumentave piezoelektrik.
Nga rezultatet e vërejtura është e qartë se nuk ka
ndonjë dallim të madh në mes të dy procedurave të
përdorura në aspektin e OHRQoL, por vetëm në aspektin
e kohëzgjatjes së ndërhyrjes. Koha e nevojitur për të
kryer kortikotomine me instrumenta piezoelektrike ishte
më e lartë (35. 3 deri në 32. 6 minuta) në krahasim me
atë të realizuar me instrumenta rotatore (27. 1 deri 29.
2 minuta).

27

AKADEMIA E STUDIMEVE Të
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 5, Vëllimi 1, 2017, ISSN 2411-5592

Fig. 8 Paraqitje skematike e kortikotomise te propozuar
nga Wilcko

Fig. 9 paraqitja skematike e distraksionit osteogjenik
sipas metodes se propozuar nga Iseri dhe Kisnisci

Indikacionet dhe aplikimet klinike të kortikotomisë

Përshpejtimi i distalizimit te kanineve pas avulsionit
të premolarit të parë

Nga analiza e literaturës së përzgjedhur, është e qartë se
ndërhyrja e kortikotomisë dento-alveolare zbatohet në
mënyrë efektive në situata të ndryshme klinike. Reduktimi
i kohëzgjatjes së përgjithshme të trajtimit ortodontik
duhet të konsiderohet treguesi i parë për përdorimin e
kësaj metode. Në mënyrë të veçantë, treguesit kryesorë
për ndërhyrjen kortikotomike tregohen më poshtë.
Zgjidhja e rasteve të grumbullimive anteriore
Autore te ndryshem e kane raportuar efikasitetin e
teknikës se kortikotomise si një mënyrë të pershtateshme
ne zvogëlimin e kohëzgjatjes se përgjithshme të
trajtimit ortodontik në pacientët adulte, me një moshë
mesatare prej 22 vjet, të cilët paraqesin një grumbullim
të moderuar ose të rënde të dhembeve fronale.
Teknika kirurgjikale e përdorur më së shpeshti është
ajo e propozuar nga Wilcko (Ortodontia Osteogjenike
e Përshpejtuar Paradontale); një autor i vetëm përdor
metodën mikro-invazive kortikotomike të propozuar
nga Dibart. Shoreibah et al. kryen një test klinik të rastit,
duke krahasuar dy grupe prej 10 pacientësh secili, me një
moshë mesatare prej 25. 6 vjetësh. Ata ishin të caktuar
rastësisht ne nje nga keto grupe dhe që paraqesnin
grumbullime te moderuara anteriore në mandibul.
Njeri prej grupeve u trajtua me një terapi ortodontike
tradicionale(fixed standard edgewise) ndersa tek grupi
tjeter e njejta terapi ortodontike asistohet nga një
kortikotomi. (fixed strandard edgewise+corticotomy).
Ajo qe duhet të theksohet eshte se vihet re një reduktim
i ndjeshëm i kohëzgjatjes së përgjithshme të trajtimit
ortodontik në grupin e dytë (Grupi 1: 49 ± 12. 3 javë,
Grupi 2: 17. 5 ± 2. 8 javë). Teknika kirurgjikale e përdorur,
në rastin e fundit, është ajo e propozuar nga Wilcko,
e modifikuar me anë të eliminimit të kortikotomise
horizontale subapikale.

Studime te shumta te raportuara në literaturë dhe te marrë
në analizë nga ky studim, demonstrojnë efektivitetin
e teknikës së distraksionit osteogjenik dento-alveolar
asistuar nga kortikotomia në reduktimin e kohëzgjatjes
totale te trajtimit dhe në lehtësimin e tërheqjes se
elementeve kanine, pas avulsionit të premolarit të parë.
Metoda më e përdorur kirurgjikale është ajo e propozuar
nga Kisnisci dhe të tjerët. Një autor i vetëm përdor një
teknikë të modifikuar. Studimet e përzgjedhura përfshijnë
pacientët e rritur me malokluzion te klasës I dhe II,
grumbullime anteriore të moderuara ose të rënda dhe
një over-jet te rritur. Në një studim klinik te randomizuar,
Kharkar et al. morën ne trajtim dy grupe, secili i përbërë
nga 6 pacientë, me anë të dy teknikave të ndryshme:
njeri grup u trajtua me distraksion periodontal (PD) dhe
grupi tjetër u trajtua me distraksion dento-alveolar, në
mënyrë që pas trajtimit të arrihej ne një krahasim. Dy
metodat ndryshojnë analizuar shkallën e invazivitetit te
teknikës kirurgjikale: tek i pari (PD), porcioni i kockës se
aktivizuar me anë të kortikotomise është ekskluzivisht i
përfaqësuar nga alveola post-ekstraktive e premolarit
të katërt; ndersa nga ana tjetër, tek grupi i dyte (DD),
vihet re aktivizimi i kockës alveolare rrethuese te rrënjës
se kaninit dhe eleminimin e çdo interference kockore
te ndodhur midis kaninit dhe alveoles post-ekstraktive
te premolarit te pare. Studimi tregon superioritetin e
teknikës së dytë për sa i përket kohëzgjatjes së trajtimit:
koha e nevojshme për distalizim ishte 19. 5 ± 1. 70 ditë
për PD dhe 12. 5 ± 0. 50 ditë për DD. Long et al. kritikojnë
studimin e sugjeruar të Kharkar se, duke patur parasysh
aplikimin e distraksionit në kohë të ndryshme, në të dy
grupet, nëpermjet dy teknikave të analizës në fjalë, ato
nuk mund të konsiderohen të krahasueshme. Sidoqoftë,
reduktimi i kohës së ndërhyrjes arrihet duke përdorur
të dyja metodat të cilat, megjithatë, janë të sigurta nga
pikëpamja klinike dhe nuk kanë efekte të rëndësishme të
dëmshme.
Aboul-Ela et al. raportojne në literaturë një studim klinik
te randomizuar, i cili kryhet sipas metodës spit-mouth,
ata vlerësojnë efikasitetin e kortikotomise në 13 pacientë
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adulte, për tërheqjen ortodontike te kanineve, asistuar
nga “ implantimi i një mini-vide ortodontike dhe avulsioni
paraprak i premolareve të parë. Klasat e trajtuara sipas
metodave ortodontike konvencionale përfaqësonin
grupin e kontrollit. Rezultatet e studimit dëshmojnë
për një dallim të rëndësishëm statistikor ndërmjet dy
grupeve. Ndërhyrja e kortikotomisë ishte e dobishme në
aspektin e kohës dhe shkallës së distalizimit. Gjithmonë
për të treguar superioritetin e kësaj fundit, në tërheqjen
e elementeve kanine, Sumit Yadav kryen një studim të
mëtejshëm klinik te randomizuar, trajtimin e dy grupve,
secili i përbërë nga 6 pacientë, respektivisht njërin grup
me një terapi tradicionale ortodontike dhe grupin tjetër,
me një terapi ortodontike te ndihmuar nga kortikotomia.
Në grupin e parë distalizimi i kaninit është marrë në 164.
83 ditë, me zhvendosje prej 1. 5 mm në muaj; në grupin
e dytë, e njëjta u arrit në 9. 66 ditë, me një zhvendosje
prej 0. 8 mm në ditë. Analiza e rezultateve tregon se
kohëzgjatja e terapisë është reduktuar ndjeshëm në
grupin e trajtuar nga asistimi i kortikotomisë me terapine
tradicionale.

mundshme ndaj kirurgjise ortognatike.
Bertelè et al. kane kryer një studim që synon vlerësimin
e ndryshimeve në strukturën skeletike vertikale, në
raport me mënyrën terapeutike të përdorur dhe moshën
e pacientëve. Si rezultat, ndryshimet strukturore
të shkaktuara nga zgjerimi i shpejtë i ndihmuar nga
kortikotomia nuk ndryshojnë shumë nga ato të fituara
me zgjerimin ortopedik në pacientët që janë në proces
rritjeje. Nga ana tjetër, është e qartë se zgjerimi
ortopedik i praktikuar në pacientët e rritur shoqërohet
me ndryshime të mëdha morfo-strukturore, theksime të
konsiderueshme në kompleksin kranio-facial dhe nevojën
për përshtatje më të qëndrueshme të indeve. Një tjetër
aplikim interesant i kortikotomisë vihet re në zgjerimet
ortopedike maksilare, në trajtimin e kafshimeve te
kryqezuara unilaterale. Hassan et al. duke u mbeshtetur
në supozimin se përdorimi i zgjeruesit palatal nënkupton
realizimin e një efekti si në anën e interesit, ashtu edhe
në anën e kundërt, arrijnë në përfundimin se zgjerimi
palatal i ndihmuar kirurgjikalisht nga kortikotomia lejon
trajtimin në mënyrë efektive te kafshimeve te kryqëzuara
unilaterale, duke shmangur zgjerimin ortognatik(SARPE)
dhe zvogëluar ndjeshëm kohëzgjatjen e terapisë.
Raportohet se si ekzekutimi i kortikotomise bukale dhe
palatinale në njëren ane dhe kortikotomise ekskluzivisht
bukale në anën e kundërt, mundeson trajtimin e
kafshimit te kryqezuar bilateral me gravitet te ndryshem.
Byloff et al. paraqiti një studim që synon të analizojë
ndryshimet skeletike dhe dentare të prodhuara nga
zgjerimi i kirurgjikal i palatumit (SARPE) në 14 pacientë
të moshës 18 deri në 41 vjeç. Është konstatuar se kjo
metodë shkakton një rotacion lateral të dy gjysmave të
qiellëzës, dhe një translacion minimal horizontal.
Intruzioni molar dhe korrigjim i kafshimit te hapur
Nga analiza e literaturës së zgjedhur, vihet ne dukje
se terapia tradicionale ortodontike e asistuar nga
ndërhyrja e kortikotomise, gjen perdorim ne intruzionin
e elementeve molare dhe në korrigjimin e kafshimit te
hapur. Mostafa et al. kane përshkruar një metodë për
të maksimimalizuar përgjigjen e indeve në pacientët me
kafshim te hapur anterior: duke aplikuar përdorimin e
një teknikë kirurgjikale të ngjashme me atë të propozuar
nga Wilcko, por të kufizuar në anën vestibulare, është
arritur te perfitohet nje rezultat i kënaqshëm klinik në një
kohe mesatare prej 6 javësh nga fillimi i terapisë, dhe me
tolerancë të mirë nga pacientët. Akay et al. raportojnë
një studim të kryer mbi 10 pacientë ortodontike, me
moshë mesatare prej 20 vjet dhe që paraqesin kafshim
te hapur anterior të moderuar ose të rëndë, në të cilët
përdorimi i një terapie te kombinuar mes kortikotomise
dhe ankorazhit skeletik ka mundesuar një intruzion të
konsiderueshëm të elementëve dentarë posteriore,
protruzion mandibular dhe korrigjimin e kafshimit te
hapur. Oliveira et al. raportojnë një rast të intruzionit
molar te aplikuar ne dy paciente, në të cilin ndërhyrja
nëpërmjet përdorimit të ndërhyrjes së kortikotomisë
ka rezultuar ne nje intruzion prej 4 mm në 2. 5 muaj në
pacientin e parë dhe 3-4 mm në 4 muaj në pacientin e
dytë. Se fundmi Hwang et al. raportojnë dy raste ku është

Fig. 10 Paraqitje skematike e kortikotomise mini-invazive
sipas Dibart.
Stimulon erupsionin ne arkade të elementeve të
inkluduar
Një autor i vetëm raporton, në një studim paraprak,
përdorimin e kortikotomisë si një ndihmë në rikuperimin
kirurgjikal-ortodontik të elementëve kaninë me inkluzion
palatal. Gjashtë pacientëve me inkluzion bilateral,
palatinal, te kanineve sipas modelit split-mouth, u
janë trajtuar dy kuadrantët maksilarë, te ndare ne dy
grupe. Përkatësisht njeri grup i trajtuar me një teknikë
konvencionale ortodontike kirurgjikale dhe grupi tjeter,
me po të njëjten teknike, por të asistuar nga kortikotomia.
Në grupin e trajtuar duke përdorur metodën e fundit ka
pasur një reduktim prej 28-33% në kohëzgjatjen totale të
terapisë.
Stimulon ekspansionin ortodontik
Në literaturën e trajtuar në analizë, disa autorë raportojnë
përdorimin e kortikotomisë si një ndihmë për zgjerimet
ortopedike në pacientët e rritur dhe si një alternativë e
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përftuar një intruzion i rëndësishëm i elementeve molare
nëpërmjet kortikotomise duke përdorur njëkohësisht
edhe dispozitive magnetike me kohë të plotë dhe një
traksion shtesë ekstra-oral vertikal, aktiv vetëm gjatë
natës.
Asiston ose zëvendëson kirurgjinë ortognatike
Indikacioni për ndërhyrjen e kortikotomisë mund të
shtrihet më tej në bashkeveprim me procedurat e
kirurgjisë ortognatike. Kjo ndërhyrje, në raste klinike më
pak të rënda, ka rezultuar e dobishme për të zëvendësuar
teknikat shumë më invazive kirurgjikale. Në klasat e III
skeletike, para terapisë ortognatike, ortodonti procedon
me dekompesimin dentar nëpërmjet përdorimit të
mekanikes ortodontike te kryer me aparatin fiks, ai
pozicionon dhëmbët në mënyrë ideale mbi bazen kockore,
duke eleminuar pikërisht ato kompensime natyrore te
ndodhura (të tilla si proinklinimi i inciziveve superiore,
lingualizimi i inciziveve inferiore, për të kompensuar
diskrepancen sagitale, torkun radikolo-palatal te
molareve te sipërm dhe radikolo-vestibular te molareve
te poshtem, apo për të kompensuar diskrepancen
trasversale ) që elementet dentare kanë tendencë për të
marrë si kompensim për diskrepancen skeletike. Duket se
metodat tradicionale të dekompensimit në pacientët me
prognatizem mandibular, shkaktojnë recesion gingivar,
humbjen e kockës dhe fenestracione. Ahn et al. dhe
Kim et al. raportojnë në literaturë dy studime klinike
në të cilat, përmes një teknike ortodontike te asistuar
kirurgjikalisht nga kortikotomia, dhe njëkohësisht të
trajtimit rigjenerues GBR për të mbushur defektet e
kockore të shkaktuara nga dekompensimi, është arritur te
perftohet nje lëvizje e shpejtë në pozicionin e paracaktuar
në të gjitha elementet dentare të përfshira, duke ruajtur
trashësinë e kockore dhe duke shmangur efektet anësore.
Në analizën e literatures te marre ne shqyrtim, është
provuar edhe vlefshmëria e trajtimit ortodontik ndihmuar
kirurgjikalisht nga kortikotomia në zgjidhjen e rasteve te
protruzionit te nofullave. Në trajtimin e kësaj anomalie
egzistojnë dy lloje të ndërhyrjes: e para konsiston ne
avulsionin e premolarit te parë, e ndjekur nga terapia
tradicionale ortodontike, dhe e dyta, në të cilën terapia
ortodontike është e lidhur me atë ortognatike. Në të
dy rastet, një kohëzgjatje e zgjatur e trajtimit është e
pashmangshme. Osteotomia segmentale anteriore
kompenson kufijtë e terapisë ortodontike konvencionale,
duke zvogëluar kohëzgjatjen e saj; Megjithatë, përveçse
kërkon anestezi të përgjithshme, kjo teknikë ka efekte
anësore të rëndësishme: rrezikun e nekrozës së kockave
dhe humbjen e vitalitetit të elementëve dentare të
përfshirë. Chung et al. kane futur një metodë të re te
trajtimit ortodontik te ndihmuar nga kortikotomia,
të quajtur “Speedy Orthodontics”, e cila mundëson
reduktimin e kohës se nevojshme për retraksionin e
nofullës përmes përdorimit të njësive te ankorimit
skeletik dhe forcave ortopedike. Kjo metodë siguron
izolimin, me anë te kortikotomise, te një blloku kockor
që përbëhet nga gjashtë dhëmbë të përparmë dhe të
aplikimit, në të, të forcave ortopedike te medha, të afta
për të nxitur traksionin e plotë në 3-6 muaj. Në kontrast
me kortikotomite maksilare, ato mandibulare, te lidhura
me traksionin ortognatik, janë më të kufizuara: kocka

spongioze është e limituar, kocka kortikale është më
dense dhe një traksion lingual është i nevojshëm. Në këto
raste, osteotomia segmentare mandibulare anteriore
mundet të konsiderohet si një alternativë e vlefshme. Se
fundmi, Lino et al. raportojnë përdorimin e mini-pllakave
te titanit ne trajtimin ortodontik, te ndihmuar nga
kirurgjia, në zgjidhjen e rasteve të përmendura më lart.

Indikacione të tjera
Spena et al. raportojnë një rast të distalizimit të molarit të
përftuar me anë të trajtimit ortodontik, i cili ndihmohet
kirurgjikalisht nga kortikotomia, e shoqëruar me një
terapi rigjeneruese GBR që synon mbushjen e defekteve
të pranishme kockore. Së fundmi, Keser et al. evidentojnë
vlefshmërinë e ndërhyrjes kortikotomike, të kryer,
duke përdorur metodën mini- invazive “Piezocision”, si
asistuese e trajtimit ortodontik “Invisalign”.

Diskutime
Avantazhet dhe komplikacionet e mundshme
Analiza e artikujve të zgjedhur tregon se incidenca dhe
graviteti i komplikacioneve, që rrjedhin nga zbatimi i
teknikave kryesore të asistuara kirurgjike ortodontike,
lidhen kryesisht me shkallën e invazivitetit të operacionit
te kryer dhe kohëzgjatja e përgjithshme e trajtimit
ortodontik.
Prandaj është e saktë të thuhet se ndërhyrja e kortikotomisë
shkakton më pak morbiditet dhe i ekspozon pacientet
ndaj një frekuence të reduktuar të efekteve negative,
anesore, krahasuar me procedurat ortodontike të
asistuara nga osteotomia. Pjesa më e madhe e literaturës
e konsideron këtë ndërhyrje të sigurt, efektive dhe shumë
të parashikueshme, të shoqëruar me një reduktim të
kohëzgjatjes së terapisë dhe të përshtatshme, në disa
raste, për të zëvendësuar kirurgjine ortognatike dhe, në
të njëjtën kohë, tregon mungesën e komplikacioneve
klinike dhe radiografike, të tilla si: frakture apo reszorbim
radikular, humbja e vitalitetit dhe ankiloze e elementeve
dentare të përfshire, formimin e dehishencave të indeve
të forta dhe të buta. Shoreibah et al. evidentuan se
pacientët e trajtuar me terapi ortodontike tradicionale
ekspozohen ndaj një shkalle më të madhe të rezorbimit
apikal në krahasim me ata që trajtohen me terapi
ortodontike te ndihmuar nga kortikotomia. Ky rezultat,
me sa duket, i atribuohet kohëzgjatjes më të shkurtër të
terapisë. Ozturk et al. pohojnë se ne qofte se osteotomia
palatinale mediane dhe procedura e kortikotomise,
kryhet në një distancë prej të paktën 5 mm nga apekset e
rrënjëve të elementeve dentare përfshira, nuk shkaktojnë
efekte negative në lidhje me vaskularizimin endodontik.
Sumit Yadav pohon se pacientët në të cilet traksioni i
elementeve kanine është kryer me anë të distraksionit
osteogjenik, manifestojnë një shkallë më të ulët të
humbjes periodontale në krahasim me ata të trajtuar me
anë të ortodontise konvencionale. Aboul-Ela et al. nuk
hasin ndonjë ndryshim të rëndësishëm në indeksin pllakë,
thellësi xhepi, shkallën e recesionit gingival dhe humbjes
se inserimit në pacientët e trajtuar me tërheqjen e
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kaninit të asistuar nga kortikotomia. Në anën tjetër, është
raportuar në literaturë shfaqja e hematomes sub-kutane
të fytyrës dhe qafës si rezultat i kortikotomive intensive,
dhimbje dhe hemorragji për disa dite, edemë minimale
apo të moderuar post-operatore dhe rritje në Indeksin
Gingival të kuadranteve te operuar. Një autor i vetëm
sugjeron që materiali i graftit kockor mund të shkaktojë
ndryshime në estetikën faciale dhe kompromentim të
stabilitetit të rezultatit përfundimtar. Neyt et al. kryejnë
një studim që ka për qëllim përmirësimin e teknikës
trans-palatale të distraksionit duke analizuar vështirësitë
e hasura gjatë aplikimeve të saj; rezulton se në 9 nga 57
pacientët e trajtuar janë regjistruar një ose më shumë
komplikacione që i atribuohen procedurave kirurgjike:
ulcera palatale, epistaksis, infeksione dhe hematoma.
Parestezia e nervit infraorbital u zbulua në një pacient të
vetëm, i cili i ishte nenshtruar një kortikotomie intensive.

Përfundime
Ndërhyrja e kortikotomise dento-alveolare duhet
konsideruar si një teknikë e sigurte, efektive dhe
e parashikueshme kirurgjikale, me një shkallë të
ndryshueshme të invazivitetit në lidhje me gravitetin
e malokluzionit te trajtuar, llojin e lëvizjes dentare te
dëshiruar dhe teknikes kirurgjikale te përdorur. Në
kombinim me trajtimin ortodontik, ka treguar të jetë e
zbatueshme në kushte të ndryshme klinike, duke lejuar,
në të rriturit, tejkalimin e kufizimeve kryesore të vetë
trajtimit, të tilla si: mungesa e faktorit të rritjes, reduktimi
i lëvizshmërinë se dhëmbëve, komplikimet e mundshme
periodontale dhe kohëzgjatjen e zgjatur te terapisë.
Mekanizmi i veprimit themelor te kortikotomise dentoalveolare përbëhet nga induksioni, nepermjet nje prerje
kockore(osteotomie), të një gjendjeje të osteopenise
fokale te rastit, të aftë për të përshpejtuar zhvendosjen
dentare nepermjet aplikimit te mekanikes ortodontike.
Një analizë e literatures se zgjedhur tregoi se indikacionet
kryesore për kortikotomine dento-alveolare janë: zgjidhja
e rasteve të grumbullimeve anteriore dentare, traksionin
kanin pas avulsionit te premolarit te parë, rikuperimin
ne arkade të elementeve të inkluduar, ndihmese për
ekspansionin ortodontik, intruzioni molar dhe korrigjimi i
kafshimit të hapur, shoqërimi ose zëvendësimi i kirurgjisë
ortognatike.
Numri i vogël i botimeve në lidhje me këtë temë, e bën
të domosdoshme kryerjen e testeve të reja klinike të
rastësishme për pacientët, me qëllim të konfirmimit
të përparësive të trajtimit ortodontik të asistuar nga
kortikotomia, duke vlerësuar rezultatet afatgjata.

Kundërindikimet dhe kufizimet
Të gjitha kondicionet klinike që përfaqësojnë një
kundërindikim absolut ndaj kirurgjisë orale duhet të
konsiderohen si të tilla në lidhje me kortikotominë.
Analiza e literaturës së shqyrtuar tregon se pacientët
me sëmundje parodontale aktive, recesionet gingivare
ose infeksionet me gojë nuk duhet të konsiderohen
si kandidatë të mirë për këtë lloj interventi. Terapia e
zgjatur e bazuar në kortikosteroide, NSAID ose frenues
të prostaglandineve është një kundërndikim relativ.
Kortikotomia është e kundërindikuar edhe për pacientët
që marrin barna bisfosfonate.
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Abstract

zhvillim përfshirë këtu edhe vendin tone. Ky çrregullim
metabolik gluicidik sjell mjaft përkeqësime në organizëm
duke prekur organe të ndryshme të trupit përfshirë
edhe ato vitalet. Shumica e pacienteve të prekur nga ky
çrregullim metabolik gluicidik nuk janë të informuar mbi
rëndësinë e:
•
mbajtjen e dietës të përcaktuar nga specialisti,
•
aktiviteti fizik për të mbajtur nivelin e glicemisë
në vlerat e duhura,
•
marrja në mënyrë të rregullt e medikamenteve
të rekomanduara nga mjeku,
•
kontrollit rutinë tek mjeku si dhe kontrollin
e nivelit të glicmisë çdo 3 ose 6 muaj (analiza e
hemoglobinës së glukozuar), kontrollit të lipidogramës
etj.

Diabetes Mellitus has always been an interesting topic
for me because I have family members affected by this
pathology and that is why I took this study. Diabetes
Mellitus called otherwise and Syndrome X because it has
not been discovered yet the factor causing this pathology
has spread throughout the world, both in developed
and developing countries including our country. This
metabolic glucose disorder causes many deteriorations
in the body by affecting various body organs including
those vitalities. Most patients affected by this metabolic
glucose disorder are not aware of the importance of:
•
diet maintenance prescribed by the specialist,
•
physicalactivity to keep the level of glycemia at
the right values,
•
Taking regular medication recommended by
your doctor,
•
routine control at the doctor of glycemia
level control every 3 or 6 months (glucose hemoglobin
analysis), lipidogram control etc.
My research is more focused on the strategy and basics
of Diabetes Mellitus treatment, tracking data related
to the impact of this disorder in our society, as well as
many recommendations to keep control of this disease.
The method followed in this study is the review of cases
presented at the Regional Hospital of Vlora City. For the
realization of this study, it was done the examination of
the cards with the Diabetes Mellitus diagnosis provided
by the Department of Pathology of the Regional Hospital
of Vlora City for the years 2014, 2015, 2016. The data
obtained from these cards are further distributed by age,
sex and age.
Key words: Diabetes Mellitus, pancreas, insulin,
hyperglycemia, hypoglycemia.

Studimi im është i fokusuar më tepër tek strategjia dhe
bazat farmakologjike të trajtimit të Diabetit Mellitus,
përcjellja e të dhënave lidhur me ndikimin e këtij
çrregullimi në shoqërinë tone si dhe rekomandime të
ndryshme për të mbajtur në kontroll këtë patologji.
Metoda e ndjekur në këtë studim është shqyrtimi i rasteve
të paraqitura në Spitalin Rajonal të Qytetit të Vlorës. Për
realizimin e këtij studimi është bërë shqyrtimi i kartelave
me diagnozën Diabetit Mellitus të siguruara nga Reparti i
Patologjisë të Spitalit Rajonal të Qytetit të Vlorës për vitet
2014, 2015, 2016. Të dhënat e përftuara nga këto kartela
janë shpërndarë më tej sipas viteve, gjinisë dhe moshës.
Fjalë kyçe: Diabeti Mellitus, pankreas, insulina,
hiperglicemia, hipoglicemia

Hyrje
Diabeti përkufizohet si një gjendje hiperglicemie
kronike që vjen si pasojë e bashkëpunimit të faktorëve
ambientalë dhe gjenetikë. Gjithashtu është një sindromë
metabolike kronike me bazë gjenetike që karakterizohet
me insufiçiencë relative apo absolute të insulinës dhe
manifestohet me hiperglicemi, glukozuri, çrregullim
të metabolizmit të proteinave, të yndyrnave, ujit,
elektrolitëve dhe jep ndërlikime vaskulare dhe nervore
që mund të jenë akute ose kronike. Ky çrregullim
metabolikë është përhapur në mbarë globin me shpejtësi
marramendëse këto 20 vitet e fundit duke përfshirë këtu
edhe vendin tonë. Për këtë arsye e ndërmora këtë studim

Abstrakt
Diabeti Mellitus ose ndryshe Sindromi X ka qenë për mua
një temë gjithmonë interesante duke pasur në familje
persona të prekur nga kjo patologji dhe kjo është arsyeja
përse e mora këtë studim. Diabeti Mellitus i quajtur
ndryshe dhe Sindromi X për arsye se nuk është zbuluar
ende faktori që e shkakton këtë patologji është përhapur
në të gjithë botën si në vendet e zhvilluara dhe ato në
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duke shqyrtuar kartelat e pacientëve të prekur nga ky
çrregullim metabolik këto tre vitet e fundit. Klasifikimi i
të dhënave të siguruara nga kartelat është bërë në bazë
të viteve, gjinisë dhe moshës.

Në Tabelën 2 është paraqitur klasifikimi i pacientëve
sipas gjinisë. Sipas paraqitjes grafike në Grafikun 2 shihet
qartë se nga viti në vit meshkujt vazhdojnë të jenë më të
rrezikuarit nga kjo patologji.

Numri I pacientëve me Diabet Mellitus në vitet 2014,
2015, 2016

Klasifikimi i pacientëve sipas moshës

Numri I
pacientëve

2014

VITI
2015

2016

1530

1681

4546

MOSHA

Përqindja e
pacienteve

Tabela 1

30 -38
vjeç

45-49
vjeç

50- 57
vjeç

mbi 60
vjeç

13%

15%

33 %

39%

Tabela 3

Grafik 1
Grafik 3

Në Tabelën 1 është paraqitur klasifikimi i pacientëve
sipas viteve. Sipas paraqitjes grafike në Grafikun 1 shihet
qartë që numri i pacientëve me këtë diagnozë është rritur
nga viti në vit

Në Tabelën 3 është paraqitur në përqindje klasifikimi I
pacientëve sipas moshës. Sipas paraqitjes grafike në
Grafikun 3 shihet qartë se më të rrezikuar për tu prekur
nga kjo patologji janë pacientët me moshë mbi 60 vjeç
39%, 33% pacientët me moshë 50-57 vjeç, 15% pacientët
me moshë 45-49 vjeç dhe 13% pacientët me moshë 3038 vjeç.

Klasifikimi I pacientëve sipas gjinisë
Gjinia
Femra 48%
Meshkuj 52%

2014
734
797

VITI
2015
807
874

2016
2182
2364

Në qytetin e Vlorës, Diabeti Mellitus është mjaft
i përhapur duke prekur moshat nga 30-60 vjeç.
Rrezikshmëria e shfaqjes së kësaj patologjie në meshkuj
vjen duke u rritur çdo vit në krahasim me femrat. Për këtë
arsye këta pacientë duhen edukuar me një stil jetese i cili
do të çonte në përmirësimin e shëndetit të tyre.
Klasifikimi1
Diabeti Mellitus klasifikohet në:
1. Diabeti Mellitus tip 1(insulinovartës)
2. Diabeti Mellitus tip2 (joinsulinovartës)
3. Diabeti në shtatëzani(Diabeti Gestacional)

Tabela 2

Grafik 2

1 Temë Diplome “Diabeti Melitus Tip 1 he Kujdesi Infermieror”
Robert Fusha, Universiteti i Tiranës, Mjekësi e Përgjithshme
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në individët e rinj, por mund të ndodhë në çdo çast të
jetës dhe karakterizohet nga shkatërrimi autoimunë
I qelizave β-beta të ishullit të Langreasit në pankreas
të ndërmjetësuar nga limfocitet T. Ky lloj diabeti është
diagnostikuar para moshës 30-vjeç. Diabeti tip 1 ose
diabeti insulinovartës mund të ndodhë edhe në moshë
të vjetër për shkak të dëmtimit të pankreasit nga alkoli,
sëmundjeve apo heqjes së pankreasit me operacion.
Diabeti tipi 1 idiopatik (me shkaqe të njohura): shkatërrimi
i qelizave β-beta për arsye të panjohura prek kryesisht të
rinjtë afrikan dhe aziatikët që jetojnë në zona të mëdha
urbane, më pak se format e tjera. Ky lloj diabeti zakonisht
paraqitet me shenja tipike dhe simptoma të diabetit
tip 2 ose diabet jo-insulinovartës. Historia natyrore dhe
patogjeneza e diabetit idiopatik tip 1 është e panjohur për
shkak se shumica e studimeve mbi këta pacient janë bërë
menjëherë pas diagnozës. Edhe pse patogjeneza e kësaj
sëmundje është e panjohur, ajo mund të jetë e lidhur
me lipotoxicitetin, toxiciteti i glukozës ose transkriptimi i
faktorëve të perfshirë në energjinë e metabolizmit.

Veprimiiinsulinës në organizëm të shëndetshëm dhe në
Diabetin Mellitus 1 dhe 2
Diabeti në shtatëzani: Insulina është e pranishme por
nuk arrin të funksionojë mirë, shfaqet gjatë shtatzanisë,
në subjekte që janë të predispozuar, kthehet në normë
pas lindjes. Diabetii shtatzanisë (Gestational Diabetes) në
përgjithësi është i butë, dhe zakonisht shtrohet me dietë
të përshtatshme dhe ushtrime.
Diabeti tipi 1 (Diabet insulinovartës)2
Shkatërrimi i qelizave beta zakonisht çon në mangësi
absolute të insulinës nëpërmjet proçesit:
a.
Imunologjik
b.
Idiopatik
Diabeti tip 1 përmban vetëm 5-10% të të gjitha formave.
Njerëzit më diabet tip 1 kërkojnë trajtim të përditshëm
me insulin për të mbështetur jetën.
Në diabetin tip 1 proçesi i sëmundjes është më i rëndë se
në diabetin tip 2 dhe fillimi është zakonisht në fëmijëri.
Qelizat beta të pankreasit që prodhojnë insulinën janë
shkatërruar gradualisht. Pa insulinë, për tët transportuar
dhe futur glukozën në qeliza, nivelet e glukozës në gjak
bëhen tepër të larta dhe jep një gjendje në organizëm të
njohur si hyperglicemi, sepse trupi nuk mund të përdori
sheqerin dhe për rrjedhojë ajo përhapet n ëurinë dhe
humbet. Diabeti tip 1 ose diabeti insulinovartës është i
lidhur me pranin e HLA-ve (human leucocites pankreas)
të gjeneve të kromozomit.

Diabeti Mellitus tipi 2 (Diabet jo-insulinovartës)3
Diabeti Mellitus tipi 2 (njohur gjithashtu si diabetijoinsulinovartës) është një çrregullim metabolik afatgjatë
që karakterizohet nga niveli i lartë i glicemisë në gjak,
rezistencës ndaj insulinës, dhe mungesa relative e
insulinës. Simptoma të përbashkëta përfshijnë etjen
e shtuar, urinimine shpeshtë, dhe humbje peshe e
pashpjegueshme. Simptomat mund të përfshijnë
ndjenjën e lodhjes dhe plagë që nuk shërohen. Shpesh
simptomat vijnë më ngadalë. Komplikimet afatgjata nga
niveli i lartë i sheqerit në gjak janë sëmundje të zemrës,
goditje, retinopati diabetike e cila mund të rezultojë në
verbëri, dëmtim i veshkave, dhe qarkullimin e pakët të
gjakut në gjymtyrë të cilat mund të çojnë në gjymtime.

Funksionii pankreasit në Diabetin Mellitus tipi 2
Diabetii tipit 2 ndodh kryesisht për shkak të obezitetit
dhe jetës sedentare. Disa njerëz janë gjenetikisht më të
rrezikuar se të tjerët. Diabetii tipit 2 përbën rreth 90% të
rasteve të diabetit, me të tjera 10% kryesisht me diabet
mellitus tip 1 dhe diabetit gestacional.

FunksioniI pankreasit në organizmin e shëndetshëm dhe
në Diabetin Mellitus tipi 1
Diabeti mellitus tip 1 autoimun: Ky lloj diabeti
shkaktohet nga shkatërrimi autoimun I qelizave beta
dhe mungesa absolute e insulinës. Ajo ndodhë kryesisht

3 Temë Diplome “Diabeti Melitus Tip 1 dhe Kujdesi Infermieror”
Robert FushaUniversiteti i Tiranës, Mjekësi e Përgjithshme

2 Ibid
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me aktivitet tirozinë-kinazik. Efektet e insulinës në
metabolizmin e karbohidrateve janë specifike në inde
dhe organe të ndryshme:
Në muskul: Insulina ndihmon në metabolizmin e glukozës
në muskul. Pjesën më të madhe të ditës muskuli përdor
si material energjitik acidet yndyrore. Një nga arsyet më
të rëndësishme është se në qetësi membrana muskulore
është lehtësisht e përshkueshme për glukozën, me
përjashtim të rasteve kur nxitet nga insulina. Insulina e
rrit transportin e glukozës rreth 15 herë.
Në mëlçi: Insulina rrit depozitimin e glukozës që thithet
nga zorra në mëlçi.
Në qeliza të tjera: Truri mund të kap glukozën në prani
ose jo të insulinës mbasi glukoza është burimi i vetëm
energjitik për të.

Diagnoza4
Përcaktimi i diagnozës së diabetit mellitus tip 1 bëhet në
bazë të shenjave klinike, ekzaminimeve laboratorike si
dhe përcaktimi i vlerës së glukozës në gjak.
Një individ mund të diagnostikohet si diabetik nëse
plotëson njërin nga kriteret e mëposhtme:
1.
Simptoma klinike të diabetit me një glicemi të
rastit të paktën 200mg/dl
2.
Glicemia esëll baraz ose mbi 150 mg/l
Glicemia 2 orë pas ngarkesës me glukozë mbi 180 mg/dl.
Normal

PreDiabetik

Diabetik

Glicemia esell
(mg/dl)

<110
mg/dl

90-130

< 90 o >
150

Glicemia 2-ore
pas buke(mg/dl)

< 120

110-150

< 110 o >
180

<6

<7

>8

Parametrat

HbA1c (4 - 6%)

Vlerat e glicemisë në personat e shëndetshëm, prediabetik dhe diabetik
Strategjia dhe bazat farmakologjike të trajtimit të
Diabetit Mellitus.
Nga pikëpamja fizpatologjike Diabeti Mellitus ose
sëmundja e sheqerit karakterizohet nga rritja e
përqendrimit të glukozës në gjak mbi normë. Një gjë e
tillë mund të vijë nga pamjaftueshmëria funksionale e
mekanizmit hiperglicemiant apo nga kombinimi i tyre.

MekanizmiI veprimit të insulinës
Forma farmaceutike: injeksionose inhalacion6.
Farmakokinetika7. Insulina ka strukture polipeptidike
dhe nëse jepet nga goja shkatërrohet në traktin
gastrointestinal.
Intravenoz mund të jepet vetëm insulina e rregullt
(kristaline, e zakonshme).
E dhënë subkutan rreth 60% eleminohet me veshka dhe
40% nga hepari. Gysmejeta e insulinës është rreth 3-5
minuta. Insulina humane ka vetiimunogjene më të pakta
se ajo e derrit. Në varësi të shpejtësisë së shfaqjes dhe
kohëzgjatjes së efektit kemiinsulina shumë të shpejta, të
shpejta, të ndërmjetme dhe të ngadalta.

Farmakologjia e Insulinës5
Insulina është përfaqësuesi i klasës së antidiabetikëve.
Insulina dhe analogët e saj ulin nivelin e glukozës në
gjak duke nxitur futjen e saj në qeliza (veçanërisht në
qelizat muskulore dhe adipose (dhjamore), duke frenuar
prodhimin e glukozës nga hepari. Ajo gjithashtu frenon
lipolizën, proteolizën dhe nxit sintezën e proteinave.

Insulinat shumë të shpejta8.
Insulinat shumë të shpejta (Lispro). – përthithet brenda
pak minutave pas injektimit subkutan. Kohëzgjatja e
veprimit 3-4 orë.

Formula e hormonit insulinë
Mekanizmii veprimit:
Insulina është një hormon me aktivitet anabolik. Insulina
prodhohet nga qeliza të veçanta të ishujve pankreatikë,
dhe vepron nëpërmjet disa receptorëve specifikë
6 Boçari, G; Deda, L; Hoxha, A; Grabocka, E; Kakariqi,
Farmakologjia, Tiranë, 2010, Botimet Kumi, fq. 655
7 Ibid
8 Ibid

4 Temë Diplome “Diabeti Melitus Tip 1 dhe Kujdesi Infermieror”
Robert FushaUniversiteti i Tiranës, Mjekësi e Përgjithshme
5 Boçari, G; Deda, L; Hoxha, A; Grabocka, E; Kakariqi,
Farmakologjia, Tiranë, 2010, Botimet Kumi, fq. 655
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Insulina Lispro
Insulinat e shpejta9.
Insulina të përgatitura duke u precipituar me zink dhe me
pas të tretura në ujë duke formuar insulinat e rregullta.
Kohëzgjatja 5-8 orë.

Insulina Glarginë
Hipoglicemiantët oralë12
Karakteristikat kryesore fizpatologjike të dibetit tipi 2
(joinsulinovartës) janë rezistenca ndaj insulinës dhe
pakësimi i sekretimit të insulinës. Rezistenca ndaj
insulinës vërehet në muskujt skeletikë, mëlçi dhe indin
adipoz, të cilët janë dhe organet kryesore “target” për
veprimin e insulinës. Rezistenca insulinike në muskujt e
skeletit është përgjegjëse për hipergliceminë pas marrjes
së ushqimit (postpandriale), ndërsa rezistenca insulinike
në hepar është përgjegjëse për hipergliceminë në
gjendjen esëll. Fillimisht rezistenca isulinike kompesohet
nga hiperinsulinemia dhe toleranca ndaj glukozës mbetet
e ruajtur, por më vonë, ndërsa rezistenca insulinike
në hepar përparon dhe kompensimi i qelizave beta
përkeqësohet dhe shfaqet hiperglicemia. Kontrolli i
përgjithshëm metabolik i pacientëve me diabet tipi
2, pakësimi i hiperglicemisë në gjendjen esëll dhe/
ose hiperglicemisë pas marrjes së ushqimit mund
të realizohet me ndihmën e një ose disa grupeve që
veprojnë me mekanizmat si më poshtë:
Frenimi farmakologjik të zbërthimit të
karbohidrateve në glukozë në nivel intestinal (frenuesit
e alfa-glukozidazës).
Nxitjes së sekretimit të mëtejshëm të insulinës
nga qelizat beta (sulfaniluretë dhe meglitinidet)
Frenimit të prodhimit hepatik të glukozës dhe
rritjes së metabolizmit të glukozës në muskujt e skeletit
(biguanidet- metformina, tiazolidinedionet)
Grupi i ri me efekte të ngjashme me inkretinat e
aparatit tretës.

Insulina e rregullt
Insulinat e ndërmjetme10.
Në qoftë se insulinë-zinkun do ta kombinojmë me
protaminën (një proteinë me natyrë bazike) në sasi të
caktuara përftohet insulin INH Isophane. Kohëzgjatja e
veprimit 18-24 orë.

Derivatet e Sulfaniluresë13
Përfaqësues: Glibenklamidi,
Doza ditore: 1. 25-20 mg.
Kohëzgjatja e veprimit: 10-24 orë.
Efekti anësor: Hypoglicemia(më i shpeshtë).

Insulina Isophane
Insulinat e ngadalta11.
Këto lloj insulinash përftohen nga bashkimi i insulinës me
protaminën në gjendje amorfe (protamine zink insulin)
apo nga precipitimi i insulinës në formë kristalesh të
mëdha të pasura me zink (insulin ultratente). Rritja e
dozës së insulinës çon në rritje të intesitetit të veprimit
si dhe në zgjatje të kohës së efektit. Kohëzgjatja e
veprimit24 orë.

Glibenklamide Formula kimike e Glibenklamide
12
Boçari, G; Deda, L; Hoxha, A; Grabocka, E; Kakariqi,
Farmakologjia, Tiranë, 2010, Botimet Kumi, fq. 664
13
Boçari, G; Deda, L; Hoxha, A; Grabocka, E; Kakariqi,
Farmakologjia, Tiranë, 2010, Botimet Kumi, fq. 665

9
ibid
10
Boçari, G; Deda, L; Hoxha, A; Grabocka, E; Kakariqi,
Farmakologjia, Tiranë, 2010, Botimet Kumi, fq. 656
11
ibid
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Tiazolidinedionet (Glitazonet)14
Përfaqësues kryesor: Rosiglitazoni.
Doza ditore: 2-8 mg.
Kohëzgjatja e veprimit: 12-24 orë.
Efekt anësor: Shtim në peshë.

Repaglinide Formula kimike e Repaglinide
Inkretinat18
Nxisin çlirimin e isulinës nga qelizat β (beta) të
pankreasit, inhibojnë çlirimin e glukagonit dhe zbrasjen
e stomakut. Përfaqësues kryesor është Exenatide (Byeta)
dhe Sitagliptinë (Januvia). Të dy këta medikamente janë
patentë. Exenatide jepet me injeksion ndërsa Sitagliptina
në rrugë orale.

Rosiglitazone Formula kimike e Rosiglitazone
Frenuesit e Alfa-Glukozidazës15
Përfaqësues kryesor: Akarboza.
Doza ditore: 75-300 mg,
Kohëzgjatja e veprimit: 8 orë.
Efekt anësor: Flatulencë.

Akarboza Formula kimike e Akarbozës

Exetanide dhe formula kimike

Biguanidet
Përfaqësues kryesor: Metformina.
Doza ditore: 1-3 g
Kohëzgjatja e veprimit: 10-12 orë.
Efekt anësor: Çrregullime gastrointestinale.
16

Metforminë Formula kimike e Metforminës
Meglitinidet17
Përfaqësues kryesor: Repaglinidi.
Doza ditore: 0. 5-16 mg,
Kohëzgjatja e veprimit: 6-12 orë.
Efekt anësor: Hypoglicemi, reaksione mbindjeshmërie
etj.

14 Boçari, G; Deda, L; Hoxha, A; Grabocka, E;
Farmakologjia, Tiranë, 2010, Botimet Kumi. fq. 668
15 Boçari, G; Deda, L; Hoxha, A; Grabocka, E;
Farmakologjia, Tiranë, 2010, Botimet Kumi,
fq. 669
16 Boçari, G; Deda, L; Hoxha, A; Grabocka, E;
Farmakologjia, Tiranë, 2010, Botimet Kumi, fq. 667
17 Boçari, G; Deda, L; Hoxha, A; Grabocka, E;
Farmakologjia, Tiranë, 2010, Botimet Kumi, fq 668

Sitagliptinë Formula kimike e Sitagliptinë
Këshilla mbi ushqyerjen e një diabetiku19
Diabeti Mellitus është një çrregullim metabolik i cili
karakterizohet nga niveli i lartë i glicemisë në gjak. Më
parë është menduar se glicemia e lartë në gjak do të
kontrollohej nëpërmjet konsumimit nga ana e personave
me diabetik të një game të kufizuar ushqimesh.
Por studimet e fundit tregojnë të kundërtën e këtij
mendimi. Personat me Diabet Mellitus duhet të
ndryshojnë mënyrën e tyre të jetesës I cili duhet orientuar
jo drejt kufizimit të ushqimit por drejt menaxhimit
të mënyrës së të ushqyerit ku rol të rëndësishëm luan
përcaktimi I rregullt I vakteve dhe sasisë së ushqimit që
do të merren në to.

Kakariqi,
Kakariqi,
Kakariqi,

18
Boçari, G; Deda, L; Hoxha, A; Grabocka, E; Kakariqi,
Farmakologjia, Tiranë, 2010, Botimet Kumi, fq. 671
19
https: //kalleshicenter. com/dieta-per-diabetiketdieta-tregues-te-ulet-glicemik/ (marrë në dt. 20. 11. 2017)

Kakariqi,
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Vaktet ushqimore

Duhet të kufizohet konsumimi i kripërave për të
kontrolluar tensionin arterial dhe proteinat për të
mbrojtur veshkat.
Këshillohet që sasia e yndyrës mund të sigurohet
nëpërmjet konsumimit të vajit të pastër vegjetal dhe vajit
të ullirit.

Një person diabetik duhet të konsumojë 3 vakte të
rregullta dhe 2-3 vakte të ndërmjetme.
Vaktet kryesore është e rëndësishme që të konsumohen
gjithmonë në të njëjtin orar duke shmangur oraret e gjata
pa ngrënë.
Në vaktet e ndërmjetme këshillohen të konsumohen
ushqime me fibra, vitamina dhe kripëra minerale.

Frutat
Këshillohet ngrënia e frutave por jo në masë të madhe
pasi në përmbajtje të tyre ka nivele të larta sheqeri.
Preferohet të përdoren fruta të cilat kanë në përmbajtje
të tyre elementin kimik Selen pasi ai është mjaft I mire në
uljen e rrezikut të çrregullimeve metabolike të glukozës
rrjedhimisht edhe të diabetit.
Seleni gjendet tek frutat të cilat kanë në përmbajtje të
tyre vitaminë E dhe C si: portokalle, mandarina etj.

Perimet
Zarzavatet dhe perimet janë armiqtë më të mire që
frenojnë problemet që sjell diabeti në organizëm. Dieta
ushqimore duhet të ketë në përmbajtje të saj sasi të
bollshme ditore të perimeve dhe zarzavateve jeshile.
Idealja është që perimet të përdoren të gatuara në vaktet
e drekës dhe darkës, pasi nxehtësia që përdoret në gatim i
shkatërron vlerat ushqimore të perimeve dhe zarzavateve
si: antioksidantët, vitaminat, kripërat minerale dhe fibrat
të cilat luftojnë radikalet e lira që pengojnë qarkullimin
e lëndëve ushqimore nëpërmjet gjakut për në organet
jetësore.

Ushqyerja në Diabetin Mellitus

Dieta
Një dietë e mirë për personat që vuajnë nga diabeti është
që në një vakt përqindja e përbërësve kryesor ushqimor
duhet të orientohet drejt një skeme të tillë ku: 40% të
jenë karbohidrate, 40% të jenë proteina dhe 20% të jenë
yndyrna të mira.
Karbohidratet që konsumohen në sasi të madhe duhet
të jenë ato me bazë bimore pra fruktozë dhe sheqernat
e shpejta si laktoza (sheqeri i qumështit) dhe ne sasi të
pakët karbohidratet me bazë shtazore.
Proteinat janë përbërësit ushqimor të cilët rekomandohen
që të përdoren në mënyrë të bollshme si proteinat
bimore nga patatja dhe drithërat dhe proteinat shtazore.

Bishtajoret
Në dietën ushqimore të diabetikëve duhet të jenë të
pranishme 2-3 herë në javë bishtajoret.
Bishtajoret si: bizelet, thjerrëzat dhe fasulet janë mjaft
të rëndësishme në përdorim për arsye se ato përmbajnë
fibra të tretshme të cilat ndihmojnë në mbajtjen në
kontroll të niveli të sheqerit në gjak.
Sasitë ashtu dhe vlerat kalorike kanë shumë rëndësi në
ushqyerjen e një diabetiku.

Yndyrnat dhe kripërat
Konsumimi i yndyrnave është mjaft i rëndësishëm
kryesisht i yndyrnave me bazë bimore. Kombinimi i
këtyre elementëve dhe mund të ndihmojë në largimin e
problemeve dhe mbajtjen në kontroll të sëmundjes.
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SEKSIONI I SHKENCAVE NATYRORE DHE SHOQËRORE
Pasqyrimi i emërtimeve të pathjeshta në fjalorë të shqipes

Dr. Përparim Fakaj

Abstract

të shqipes si dhe në fjalorët dialektorë.
Vetë konceptet togfjalësh terminologjik me lidhje
relativisht të lirë, togfjalësh terminologjik, togfjalësh i
qëndrueshëm terminologjik, emërtim i pathjeshtë apo
term i pathjeshtë, etj. , do të kushtëzojnë dhe vendin,
mënyrën dhe teknikën e paraqitjes së tyre leksikografike
në fjalorët shpjegues. Themelore për terminologun
dhe veçanërisht për leksikografin është që togfjalëshat
terminologjikë duhen të emërtojnë vetëm një koncept.
Fjalë kyçe: emërtim i pathjeshtë, term, koncept, teknikë,
fjalor shpjegues, sistem.

Over the course of the last decades, the Albanian
language has recognized new mercurials in its lexical
and semantic subsystem, enriching it considerably. This
enrichment has somewhat reflected in the national
explanatory dictionaries, which were published at the
end of the twentieth century and the beginning of the
21st century. But one of the main areas (not to say the
least), where the most powerful development of our
language appears, directly related to the enrichment of
standard Albanian is terminology.
In our paper we have made the subject of analysis of
terminological terms or as they are called imprecise
names, who have found extensive coverage in the
Albanian dictionaries and dialect dictionaries.
The terminology terminology concepts with relatively
inexpensive links, terminological phrases, definable
terminological phrases, unambiguous names or
terminology, etc. , will also condition the place, the way
and the technique of their lexicographic representation
in the explanatory dictionaries. Fundamental to the
terminology and especially to the lexicographer is that
terminological phrases should only name one concept.
Keywords: wordless, term, concept, technique,
explanatory dictionary, system.

***
Gjatë dhjetëvjeçarëve të fundit gjuha shqipe ka njohur
zhivllime të reja në nënsistemin e saj leksikor dhe
semantik, duke e pasuruar ndjeshëm atë. Ky pasurim
ka gjetur deri diku pasqyrim në fjalorët shpjegues
kombëtarë, që u botuan në fund të shekullit XX dhe në
fillim të shekullit XXI.
Nëse vështrojmë sot gjuhën e medias së shkruar, por
edhe botimet, që u përkasin fushave të ndryshme,
sidomos të shkencës, të teknikës, të artit, të drejtësisë,
të ekonomisë, etj. , do të vërejmë se gjuha shqipe po
krijon me shpejtësi njësi të reja leksikore e semantike për
të përballuar vërshimin e nocioneve të reja. Këto njësi
mund të vështrohen në këndvështrime të ndryshme.
Por, objekt analize dhe përgjithësimi mund të bëhen
edhe grupe paradigmatike të ndryshme fjalësh. Kjo do të
thotë se leksiku i shqipes standarde mund të vështrohet
në disa kahe: mund të vështrohen shtresat leksikore që e
përbëjnë dhe të studiohen funksionet që kryejnë ato në
gjithë sistemin e gjuhës; mund të zbulohen proceset e
zhvillimit të brendshëm dhe lëvizjet që ndodhin, mund të
studiohen lidhjet e fjalëve dhe të grupimit të fjalëve, etj.
Studime të tilla që mund të vendosen në rrafshin e
semantikës strukturore, ndërthurin elementë dhe
metoda të semantikës sinkronike dhe të asaj diakronike.
Por, një nga fushat kryesore (për të mos thënë më
kryesorja), ku shfaqet zhvillimi më i fuqishëm i gjuhës
sonë, që lidhet drejtpërdrejt me pasurimin e shqipes

Abstrakt
Gjatë dhjetëvjeçarëve të fundit gjuha shqipe ka njohur
zhvillime të reja në nënsistemin e saj leksikor dhe
semantik, duke e pasuruar ndjeshëm atë. Ky pasurim
ka gjetur deri diku pasqyrim në fjalorët shpjegues
kombëtarë, që u botuan në fund të shekullit XX dhe në
fillim të shekullit XXI. Por, një nga fushat kryesore (për
të mos thënë më kryesorja), ku shfaqet zhvillimi më
i fuqishëm i gjuhës sonë, që lidhet drejtpërdrejt me
pasurimin e shqipes standarde është terminologjia.
Në punimin tonë kemi bërë objekt analize togfjalëshat
terminologjikë ose siç quhen emërtime të pathjeshta. , të
cilët kanë gjetur pasqyrim të gjerë në fjalorët shpjegues
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standarde është terminologjia.
Sipas sferës së përdorimit leksiku i shqipes ndahet në dy
grupe të mëdha:
a. Leksiku i përgjithshëm, që përmbledh fjalët e
zakonshme të gjuhës së përditshme, fjalë që përdoren në
të gjitha fushat e jetës shoqërore.
b. Leksiku special, që përfshin fjalët profesionale dhe
terminologjinë. Në fushat e ndryshme të veprimtarisë
njerëzore, sipas mjeshtërive, ndeshim shtresa fjalësh,
që njihen dhe përdoren vetëm nga grupe të caktuara
njerëzish, nga punonjës dhe specialistë që merren me një
punë të caktuar.
Kështu, janë specifike për pilotët fjalët: bombardues,
gjuajtës, pilotazh, skuadrilje, etj, ; për blegtorinë fjalët:
syskë, kërrabë, kërrutë, mëzoj, etj. ; për bujkun: lehë,
lesoj, tëharr, ugar, etj. ; për studentin: auditor, katedër,
provim, leksion, etj.
Profesionalizma janë edhe termat e nevojshëm për një
profesion. Vetë termat paraqiten si profesionalizma,
derisa nuk janë shtrirë në përdorim të përgjithshëm.
Termi emërton një send ose një koncept në një fushë të
caktuar të diturisë a teknikës dhe çdo shkencë ose fushë
prodhimi ka termat e vet, që krijon një sistem dhe që i
shërbejnë për të shprehur konceptet e veta.
Në studimet dhe në literaturën gjuhësore bashkëkohore,
si dhe në literaturën për terminologjinë ka përkufizime të
ndryshme për termin dhe terminologjinë.
Së pari, bie në sy se termi përkufizohet si njësi leksikogramatikore, që i përgjigjet një nocioni të caktuar në
sistemin e nocioneve.
a. Termi është fjalë ose togfjalësh, shenja gjuhësore e
të cilit ka të bëjë me nocionin përgjegjës në sistemin e
nocioneve të një fushe të shkencës ose të teknikës.
b. Termi është fjalë ose togfjalësh i një sfere speciale të
përdorimit që është emërtim i një nocioni shkencor dhe
ka përkufizim.
c. Termi është fjalë ose togfjalësh që i shërben
komunikimit të njerëzve që i bashkon një specialitet i
përbashkët ose profesion.
Në botimet shkencore në vendin tonë pranohet se termi
është një fjalë e posaçme që emërton një nocion a një
send në një fushë të caktuar, të shkencës, të teknikës a të
prodhimit ose të një veprimtarie tjetër të kufizuar. Kurse
tërësia e termave të një fushe të caktuar, ose tërësia e
termave të posaçëm të ngulitur (që kanë zënë vend në
një lëmë të shkencës a teknikës quhet terminologji. 1
J. Thomai, që është një nga leksikologët, që është marrë
edhe me terminologjinë gjuhësore pranon se “Termi
emërton një send ose një koncept në një fushë të caktuar
të diturisë dhe të teknikës. 2
R. Memushaj thotë për termin se “Leksiku terminologjik
përfshin fjalët që përdoren vetëm në një fushë të caktuar
të shkencës, të teknikës, të prodhimit, të artit, të jetës

shoqërore etj. 3
H. Pasho, pasi analizon gjerësisht konceptin shkencor
për termat, pranon se “Termi është një njësi leksikogramatikore me përdorim të veçantë që funksionon në një
sistem të caktuar terminologjik, brenda terminologjisë së
një fushe të caktuar”. 4
Në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe, Tiranë, 1980 termi
përkufizohet si “Emërtim i përcaktuar mirë dhe i përpiktë
i një nocioni të një fushe të shkencës, të teknikës, të artit,
të jetës shoqërore etj. , që shprehet me një fjalë ose me
një togfjalësh; fjalë ose togfjalësh, që shpreh një nocion të
caktuar dhe që përdoret nga një grup i veçantë njerëzish
të një profesioni. Term shkencor (teknik, ushtarak). Term
ndërkombëtar. Term i filozofisë (i boatanikës, i fizikës,
i kimisë, i gjuhësisë, i mjekësisë, i muzikës). Përdor një
term. Kuptimi i termit. 5
Së dyti, disa autorë e përkufizojnë termin jo si njësi
leksikore, por si njësi e një sistemi terminologjik. Po
parashtrojmë dy përkufizimet më të përdorur në
literaturën shkencore terminologjike:6
a. Termi është njësi e sistemit terminologjik që emërtom
një nocion dhe vendin e tij në sistem krahas nocioneve
të tjera.
b. Termi është pjesë e një sistemi të caktuar që emërton
një nocion në sistemin e nocioneve të një shkence ose të
një fushe prodhimi.
Sipas studieses H.
Pasho, “në të dy grupet e
përkufizimeve, pavarësisht nga sasia e të dhënave, nga
vëllimi i njohurive që jepen në përkufizimin e termit, tri
tipare janë të dukshme:
a. Përfaqëson fjalë ose togfjalësh (shprehje me më
shumë se një fjalë emërtuese).
b. Emërton një nocion të caktuar shkencor ose teknik
c. Tregon vendin e këtij nocioni në sistemin e nocioneve.
7

Në fjalorët dialektorë ka shumë terma njëfjalësh dhe dy a
më shumë fjalësh. Për këta të fundit ka shumë diskutime:
Studiuesi V. Memisha, duke u mbështetur në punimet e
ndryshme për termat thekson se “Termi përfaqëson një
fjalë ose togfjalësh që emërton një nocion të caktuar në
sistemin e nocioneve të një fushe të dijes, të shkencës, e të
teknikës dhe, si njësi leksiko-gramatikore me përdorim të
veçantë, funksionon brenda terminologjisë së një fushe,
ndaj së shumti ai pasqyrohet leksikografisht në fjalorët
terminologjikë. Megjithatë termat togfjalësha kanë zënë
vend dhe në fjalorët shpjegues, punime leksikografike
kolektive dhe me karakter kodifikues e normative të
shqipes. Fjalorët me lëndën terminologjike togfjalëshore
që sjellin, bëhen pasqyrues të gjendjes së terminologjisë
3 Memushaj,R., Hyrje në gjuhësi, Tiranë, 2002, f. 270
4 Pasho, H., Terminologjia e ekonomisë në gjuhën shqipe nga
Rilindja deri në vetet ’80 të shek XX., Tiranë, 2005, f. 16
5 Fjalor i gjuhës së sotme shqipe, Tiranë, 2006.
6 Pasho, H., Terminologjia e ekonomisë në gjuhën shqipe nga
Rilindja deri në vetet ’80 të shek XX., Tiranë, 2005, f. 9-26
7 Pasho,H., Terminologjia e ekonmisë në gjuhën shqipe nga
Rilindja deri në vetet ’80 të shek XX , Tiranë, 2005, f. 11

1
Udhëzues për përpunimin e terminologjisë teknikoshkencore, Tiranë, 1983, f.5-6
2 Thomai, J., Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2006, f. 270

42

AKADEMIA E STUDIMEVE Të
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 5, Vëllimi 1, 2017, ISSN 2411-5592

në një periudhë të caktuar kohe, të zhvillimit të saj e të
prirjeve të këtij zhvillimi”8.
A. Kostallari, te “Parimet themelore për hartimin
“Fjalorit të gjuhës së sotme shqipe”, shprehet se në fjalor
do të përfshihen sa më gjerë ato bashkëlidhje (togje) të
qëndrueshme të fjalëve që përbëjnë njësi gjuhësore të
pavarura” dhe te një nga katër prej këtyre togjeve (që i
quan frazeologjizma gjuhësorë) përfshihen “emërtimet
e pathjeshta e termat e pathjeshtë, të cilët sot kanë një
përhapje shumë të gjerë në gjuhën e shkruar e të folur.
Tek këto emërtime e terma jo të thjeshtë vihet re që njëri
ose tjetri element e ka humbur karakterin e tij themelor
dhe në tërësi emërtimi është rikuptimësuar; ky tipar i
afron këto emërtime deri diku me idiomat. Të tilla janë
kënd i gjallë, kuti postare zorra e verbër, thundër mushke,
lule dhensh, kandil deti, nusja e lalës, kashta e kumtrit
etj. ”
A. Kostallari pranon konceptin se ata duhet të jenë njësi
gjuhësore të pavarura si dhe termat emërtim i thjeshtë
edhe term i pathjeshtë, pa bërë dallimin ndërmjet tyre,
kurse J. Thomai te frazeologjia me vlerë emërore pranon
emërtimin term i pathjeshtë. Tek njësitë frazeologjike
me vlerë emërore pranon si frazeologji edhe “disa terma
të pathjeshtë të bimësisë, të kafshëve, të gjeografisë, të
astronomisë, të historisë etj. , që ndërtohen me emra
e mbiemra dhe që i shënojnë sendet nëpërmjet një
emërtimi tjetër, në mënyrë të figurshme. Të tilla janë
disa emërtime bimësh: gjuhë lope, gjurmë mushke, bisht
lepuri etj. ; disa emërtime kafshësh, si: nusja e lalës, kali i
qyqes, lakuriqi i natës etj. ; disa emërtimesh yjësish Udha
e Qumështit, Kashta e Kumarit etj. ; në anatomi molla e
Adamit (fikthi) etj. ; në kimi gur kali etj. ”
H. Pasho pranon emërtimin togfjalësh terminologjik,
9
kurse A. Duro përdor dhe emërtimin togfjalësh
terminologjik dhe emërtimin togfjalësh i qëndrueshëm
terminologjik. 10 Bie në sy se në këto dy grupime, Kostallari
dhe Thomai japin emërtime që lidhen me leksikologjinë
dhe leksikografinë shpjeguese, kurse H. Pasho dhe A.
Duro me terminologjinë dhe terminografinë.
Madje, A. Duro tek togfjalëshat e qëndrueshëm
terminologjikë, dallon disa shkallëzime, të cilat
kushtëzohen si nga karakteri i lidhjes së gjymtyrëve,
ashtu edhe nga prejardhja e tyre. Madje, nisur nga kjo,
sipas tij mund të dallohen katër nëntipa kryesorë, që nga
togfjalësha të qëndrueshëm terminologjikë, që i shënojnë
sendet nëpërmjet një emërtimi tjetër në mënyrë të
figurshme të tipit nusja e lalës, Udha e Qumështit,
Arusha e Madhe etj. , deri te togfjalësha terminologjikë
me lidhje relativisht të dobëta të elementeve përbërëse,
si vijë qendrore, vlerë mesatare (mat. ), punë e forcave të
rëndesës (mek. ) etj.
Vetë konceptet togfjalësh terminologjik me lidhje

relativisht të lirë, togfjalësh terminologjik, togfjalësh i
qëndrueshëm terminologjik, emërtim i pathjeshtë apo
term i pathjeshtë, etj. , do të kushtëzojnë dhe vendin,
mënyrën dhe teknikën e paraqitjes së tyre leksikografike
në fjalorët shpjegues. Themelore për terminologun
dhe veçanërisht për leksikografin është që togfjalëshat
terminologjikë duhen të emërtojnë vetëm një koncept.
2. Koncepti i një termi togfjalësh duhet vështruar dhe
në rrafshin strukturor. Në terminologji gjejmë dy lloj
termash togfjalësha: terma togfjalësha të thjeshtë (me
dy fjalë shënuese) dhe termat togfjalësha të zgjeruar.
A. Duro shprehet se termat njëfjalësh e termat
dyfjalësh duhet të përbëjnë korpusin real të çdo fjalori
terminologjik, ndërsa termat mbi dyfjalësh, sidomos
ata trefjalësh duhet të përfshihen në masë të kufizuar.
Ai është i mendimit se një term mbi dyfjalësh mund të
përfshihet në një fjalor terminologjik përmes dy termave
togfjalëshorë, në të cilat mund të zbërthehet ai. P. sh. ,
dinamikë e një pike materiale me masë të ndryshueshme
(mek. ) mund të paraqitet si dinamikë e një pike
materiale dhe masë e ndryshueshme”11. Madje ky autor
me të drejtë i mëshon faktit se koncepti për togfjalëshin
e zgjeruar terminologjik me disa bërthama i zgjeron
shumë kufijtë e togfjalëshave terminologjikë dhe çon
në përzierjen e kufijve të togfjalëshave terminologjikë
të qëndrueshëm me togfjalëshat e lirë në nivelin e
shprehjeve terminologjike ose të gjysmëpërkufizimeve.
Pohojmë këtu se në Gramatikën e gjuhës shqipe (sintaksa)
pranohet se togfjalëshi mund të ketë më shumë se dy
përbërës, ndaj është e kuptueshme që në terminologji,
si në çdo fushë tjetër, do të ketë përjashtime. Por
njësimi semantik, shënimi i një koncepti, siç u tha më
lart, duhet të jetë kriteri që organizon dhe strukturën
e këtyre termave togfjalësha. Në fjalorët shpjegues të
shqipes kanë zënë vend më shumë termat togfjalësha të
thjeshtë dhe më pak ata me më shumë se dy përbërës,
pavarësisht nëse termat dalin si nënzëra leksikografikë
apo në grupin e frazeologjisë, në strukturën kuptimore të
fjalës me shpjegim apo si thënie ilustruese etj.
3. Ashtu si për termat fjalë edhe për termat togfjalësha,
kriteri i përzgjedhjes për t’u përfshirë në fjalorët shpjegues
kushtëzohet ma shkalla e njohjes dhe e përhapjes së
tyre në ligjërimin e përgjithshëm, duhet të jenë pjesë e
terminologjisë që ka fituar përdorim të përgjithshëm.
Nëse janë terma që lidhen me terminologjinë tepër
speciale, e cila përdoret nga një rreth i ngushtë
specialistësh, nuk duhet të përfshihet në ta”12.
4. Pasqyrimi i termave togfjalësh në një fjalor shpjegues
joterminologjik lidhet dhe me tipin e fjalorit, me synimet
e tij, me vëllimin dhe me destinacionin e veprës”13. Ne
kemi nxjerrë lëndë ilustruese nga 4 fjalorë të shqipes:
11 Duro, A., Termi dhe fjala në gjuhën shqipe, Tiranë, 2009, f.
172-173
12 Feka, Th., Vëzhgime mbi leksikun terminologjik, në “Fjalorin
e gjuhës së sotme shqipe” (1980), SF, 2, 1986, f. 119
13 Shih më gjerë:Feka, Th., Vëzhgime mbi leksikun terminologjik,
në “Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe” (1980), SF, 2, 1986, f. 119

8 Memisha, V., Termat togfjalësha në fjalorët shpjegues të
shqipes, Tiranë, 2009
9 Pasho, H., Terminologjia e ekonomisë në gjuhën shqipe nga
Rilindja deri në vetet ’80 të shek XX, Tiranë, 2005, f. 122
10 Duro, A., Termi dhe fjala në gjuhën shqipe, Tiranë, 2009, f. 36
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nga Fjalori i gjuhës shqipe (1954), nga Fjalori i gjuhës
së sotme shqipe (1980), nga Fjalori i shqipes së sotme
(1984 / 2002) dhe nga Fjalori i gjuhës shqipe (2006), të
cilët dallojnë nga njeri-tjetri, ndaj pasqyrimi i termave
togfjalësha, krahas përbashkësive, ka dhe veçanti.
5. Por, si kriter themelor për përfshirjen e një termi
në një fjalor shpjegues merret roli i tij shoqëror dhe jo
rëndësia që ai ka në sistemin e nocioneve të kësaj apo të
asaj dege të shkencës a të teknikës”14
A. Duro thotë se brenda togfjalëshave të qëndrueshëm
terminologjikë vihen re shkallëzime të caktuara, të cilat
kushtëzohen si nga karakteri i lidhjes së gjymtyrëve, ashtu
edhe nga prejardhja e tyre. Nga kjo pikëpamje mund të
dallohen këta nëntipa kryesorë:
a. Togfjalësha të qëndrueshëm terminologjikë që i
shënojnë sendet nëpërmjet një emërtimi tjetër në
mënyrë të figurshme. Të tilla janë disa emërtime kafshësh
(nusja e lalës, kali i qyqes), emërtime yjësish (Udha e
Qumështit, Arusha e Madhe), bisht dallëndysheje, bisht
qeni, qafë pate (mek. ). Për shkak të ruajtjes nga ana
e këtyre togfjalëshave terminologjikë të karakterit të
figurshëm ata shquhen ndërmjet gjithë togfjalëshave
të qëndrueshëm terminologjikë për shkallën më të
lartë të idiomatizmit. Për këtë arsye këta togfjalësha
të qëndrueshëm në terminologjitë e ndryshme kanë
përhapje të vogël.
b. Togfjalësha të qëndrueshëm terminologjikë që
dallohen për një shkallë të lartë ngurosjeje për shkak
të vlerës së tyre teknike dhe përdorimit të gjerë në
shkencat bazë, ose, përkundrazi, për shkak të përdorimit
specifik të kufizuar në fusha të veçanta. Disa prej këtyre
togfjalëshave në Fjalorin e vitit 1980 jepen edhe me
përkufizime përkatëse, si: çelës automatik, kënd i drejtë,
kënd i ngushtë (gjeom. ) kënd i rënies, pikë e vdekur, (fiz.)
etj.
c. Togfjalësha të qëndrueshëm terminologjikë që
shquhen për aftësi të madhe kombinuese të gjymtyrëve
përbërëse, si: rrënjë katrore, rrënjë kubike, rrënjë
algjebrike (mat. ) etj.
d. Togfjalësha terminologjikë me lidhje relativisht të
dobëta të elementeve përbërëse: analizë dinamike e
mekanizmit, brazim me anë të djathta, (mat. ) etj.
Togfjalëshat terminologjik janë pjesë përbërëse e
rëndësishme e leksikut terminologjik. Në një fjalor
shpjegues joterminologjik ose ndryshe në një fjalor
filologjikë, sipas studiuesit A. Duro, përveç leksikut
të përgjithshëm kemi edhe leksik terminologjik.
Por “krahasuar me leksikun e përgjithshëm leksiku
terminologjik në tërësinë e tij shërben për të shprehur
konceptet e pafundme të fushave të shumte të dijes,
prandaj ai paraqitet i pafundëm si sasi”15.

Terminologjia si mjet i shprehjes dhe i pasqyrimit të
nocioneve shkencore dhe teknike, formohet në lidhje të
drejtpërdrejt me zhvillimin e shkencës dhe teknikës, me
zhvillimin e kulturës materiale dhe shpirtërore të popullit.
Fusha e terminologjisë ka qenë shumë e ngarkuar me
terma të huaj, prandaj dhe puna për pastrimin dhe
pasurimin e saj me terma të brumit të shqipes ka filluar
që gjatë Rilindjes kombëtare e vazhdon edhe sot. Ky
pasurim i terminologjisë së gjuhës shqipe, krahas rrugëve
të tjera, mund të bëhet dhe me fjalët e panjohura deri
më sot që gjenden në të folmet dhe dialektet e shqipes,
pasi shumë njësi të visarit popullor janë bërë e po bëhen
terma. Shqipja kur ka termat e saj, nuk ka arsye pse të
huazojë nga gjuhët e tjera.
Në fjalorët dialektorë gjejmë një numër të madh
shpjegimesh që mund të shpjegohen dhe të
interpretohen si terma brenda sistemeve të ndryshme
terminologjike. Por në këtë lëndë leksikore nuk gjejmë
sisteme terminologjike si i parashtron A. Duro, apo
në fjalorët terminologjik të ditëve tona të botuar nga
Instituti i Gjuhësisë.
Pasuritë e visarit leksikor të gjuhës popullore janë të
mëdha e të begatshme, prandaj ekzistojnë të gjitha
mundësitë që edhe fusha e terminologjisë të pastrohet
e të pasurohet me fjalë të shqipes, sepse ato kuptohen
më mirë, përvetësohen më lehtë nga folësit, nguliten në
kujtesë duke lënë gjurmë të thella në të.
Shumë njësi të ligjërimit popullor mund të
termiologjizohen e të përdoren si njësi emërtuese
në një fushë të caktuar. Këto njësi jo vetëm mund të
bëhen terma, por edhe të shërbejnë si terma prodhuese
për zgjerimin e sistemeve terminologjike. Ky është një
tjetër burim për pasurimin e leksikut në tërësi e atij
terminologjik në veçanti.
Para Luftës së Dytë botërore u botuan rreth 70 fjalorë
dhe fjalorthë, por vetëm dy prej tyre ishin shpjegues,
edhe pse ishin dialektorë.
Përmendim këtu “Fjalorthin e Ri” i Nikollë Gazullit
(1941), me rreth 5000 fjalë të rralla të përdorura në Veri
të Shqipërisë, i cili është një nga fjalorët më të mirë të
botuar të kësaj periudhe. Si gjuhëtar dhe si leksikograf
ai ka meritën se për herë të parë ai fut edhe elementët e
një fjalori terminologjik duke dhënë për shumë emërtime
bimësh, etj. edhe emërtimin në latinishte. P. sh. :
Dëlli e bardhë (Mr. s. f dëlli e butë (M. M) me krecë qi
s’thèrin. Juniperus communis. 2. dëlli e egër: Juniperus
oxicedrus.
Ferrë gomari (SP) 1. Cardus nutans, mâ mirë tosk.
rrëfeshk-u. 2. ferrëkuqe-ja (SHK. M. M. DK. PK. MR.
) paliurus australis 3. ferrëlashtë-a: rosa rubiginosa
(bogulat e saja quhen: mandaferra) ferrë + lashtë (qi del
herët, qi shpejton me bî, m’u shtue) 4. ferrëkambëpate,
a, ferrëpate: Sonchius.
Emërtime të pathjeshta janë me dhjetëra te Fjalori i P.
Tases:
Ka-u sh. : ka sysk – shif: sysk.

14 Kostallari, A., Parimet themelore për hartimin e “Fjalorit
të gjuhës së sotme shqipe”, në “Studime mbi leksikun dhe
formimin e fjalëve në gjuhën shqipe”, II, Tiranë, 1972, f. 22
15 Duro, A., Termi dhe fjala në gjuhën shqipe, Tiranë, 2009, f.
129
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sh. : ka kazel – shif: kazel.
sh. : ka kuqal – shif: kuqal.
sh. : ka larash – shif: larash.
sh. : ka shegan – shif: shegan.
sh. : ka verdhan – shif: verdhan.
Kalë: sh. : kalë balash – shif: balash.
sh. : kalë dorí – shif: dorí.
sh. : kalë kër – shif: kër.
sh. : ja hipi kalit – shif: ujë, vijë.

Në “Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe” (1980), në
rubrikën “Shpjegime për përdorimin e fjalorit”, në zërin
“Ndërtimi i fjalorit” shkruhet: Në krye të rreshtit veç
fjalëve të mëvetësishme vihen disa njësi të tjera e trajta
fjalësh:
ç) Emërtimet e pathjeshta që përdoren si terma (sidomos
emërtimet nga bota bimore e shtazore); p. sh. :
BAR BLETE bot. Bimë barishtore njëvjeçare. . . . .
LULE SHQIPONJE bot. Luleshqiponjë
YLL DETI zool. Kafshë deti. . .
Këto emërtime jepen pas fjalës kryesore me shkronja
të mëdha të pjerrëta dhe shpjegohen këtu, kurse te
gjymtyra tjetër shpjegohen në fund të paragrafit të
frazeologjisë me shkronja të zeza të rralluara dhe me
referim te gjymtyra kryesore”18
Edhe në FGJSSH (1980) kemi të njëjtën teknikë
leksikografike për paraqitjen e tyre, por nga FGJSH (1954)
ka rritje të ndjeshme të termave togfjalësha jo vetëm
brenda një zëri (p. sh. emërtime të pathjeshta me fjalën
bar në FGJSH (1954) kemi vetëm 17, kurse në FGJSSH
(1980) kemi 110), por dhe në zëra të rinj terminologjikë.
BAR ARGJENDI bot, shih KEPUTJ/E, ~A.
BAR I ARIUT bot. shih KRAHNJER, ~I.
BAR BALSAMI bot. shih BALC, ~I.
Në Fjalorin e shqipes së sotme (1984/2002) këta terma
paraqiten me të njëjtat teknika. Në parathënien e tij
thuhet se “ Veç fjalëve të mëvetësishme, në krye të
rreshtit vihen edhe disa njësi a trajta të tjera fjalësh:
Emërtimet e pathjeshta, që përdoren si terma ( sidomos
emërtimet nga bota bimore e shtazore); p. sh. :
BAR BRESHKE bot. Një lloj bari. . . . .
LULE DHENSH bot. Luledele.
Këto emërtime janë me shkronja mëdha të pjerrëta dhe
shpjegohen pas fjalës kryesore këtu.
Në Fjalorin e gjuhës shqipe (2006) termat togfjalësha të
këtij tipi nuk pasqyrohen më si nënzëra leksikografikë.
Në hyrjen e fjalorit pranohet kjo zgjidhje: “Emërtimet e
pathjeshta të bimëve, kafshëve, etj. , bashkohen në një
kuptim, me shënimin bot. dhe me formulën: “gjymtyrë e
parë e emërtimeve të pathjeshta për disa bimë (kafshë. .
. ) të tilla”. Prandaj jepen radhazi emërtimet e pathjeshta
me shpjegime të shkurtra”19.
Termat togfjalësha në fjalorët e fundit shpjegues
joterminologjikë janë parë në shërbim të fjalës, duke u
varur prej saj në mënyrë të drejtpërdrejtë a të tërthortë.
Këtu mënyrat e pasqyrimit janë disa, kurse hapësirat e
pasqyrimit sasior janë të shumta e të larmishme.
Në vitin 2006, krahas botimit të shumë fjalorëve
dialektorë, Mehmet Elezi boton Fjalor i gjuhës shqipe. Në
këtë fjalor ka me qindra e qindra emërtime të pathjeshta
me vlerë emërore.
Po japim më poshtë nga Fjalori i gjuhës shqipe i M. Elezit,
si më i ploti dhe më i miri fjalor dialektor i hartuar dhe i
botuar deri tani tek ne, grupin me dardhë i cili përfshin

Pasqyrimi i emërtimeve në pathjeshta në fjalorët
shpjegues kombëtarë
Duke vëzhguar gjendjen e këtyre termave togfjalësha nga
fjalori në fjalor spikatin dy dukuri kryesore:
a. Pavarësisht nga tipi dhe madhësia e fjalorit, bie
në sy pasurimi me njësi të reja, pasurim që ndjek
zhvillimet e shoqërisë shqiptare. Fjalorët shpjegues
bëhen sendërtues edhe të zhvillimit kohor të leksikut të
sistemeve terminologjike.
b. Pasqyrimi nuk është përpjesëtimor e njëdrejtimësh,
sepse si në rrafshin numerik, ashtu dhe në përmbajtjen
kuptimore të termave, diku kemi pasurim, diku rrudhje,
që kushtëzohen nga faktorë të ndryshëm gjuhësorë dhe
jashtëgjuhësorë.
Kështu, në “Fjalorin e gjuhës shqipe” (1954), fjalor i tipit
të vogël dhe e para vepër kolektive në leksikografinë
njëgjuhëshe, siç është vërejtur, termat togfjalësh nuk
janë pasqyruar në masën e duhur. Në parathënien e tij
parashtrohet se “ në terminologjinë shkencore e teknike
u shtinë skajet më të përdorur duke lënë jashtë ata që
kishin karakter special dhe profesional të ngushtë”16.
Por, siç vëren prof. A. Kostallari “Në çerdhet e fjalorit
nuk janë futur shumë togje të qëndrueshme fjalësh që
kanë një unitet organik kuptimi dhe përdoren gjerësisht,
si: aeroplan gjuajtës, marrëdhënie në prodhim, fuqi
punëtore, etj. Fjalët dhe togjet dhe togjet e fjalëve që
mungojnë në “Fjalorin e gjuhës shqipe” janë me mijëra”17
Megjithatë, në “Fjalorin e gjuhës shqipe” (1954), gjejmë
emërtime të pathjeshta, si: BAR BLETE, BAR SHENGJERGJI,
LULE SHQERRE, etj. Këta terma togfjalësha jepen dhe me
emërtimet në latinisht: BAR PEZMI (Achillea millefolium);
LULE SHEMITRI (Chrysantemum coronarium), etj.
Në fjalorët shpjegues të viteve të fundit, termat
togfjalësha kanë zënë vend më të plotë dhe më sistemor,
sepse fjalorët u hartuan mbi bazën e një kartoteke më
të pasur të leksikut të shqipes, të ngritur mbi materialet
e mbledhura nga gjithë burimet. Gjithashtu, u hartuan
me dhjetëra fjalorë terminologjikë, si dhe u zgjidhën në
mënyrë të kënaqshme, përmes studimeve të mirëfillta,
shumë dukuri që lidheshin me konceptin e termit, me
kufijtë dhe me funksionin e tij.
16 Fjalor i gjuhës shqipe, Tiranë, 1954, f.III
17
Kostallari, A., Në rrugën e hartimit të fjalorit
normative të shqipes së sotme, në “Studime mbi leksikun dhe
formimin e fjalëve në gjuhën shqipe”, II, 1972, f.85
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Si përfundim mund të themi se shtimi gjithnjë e më
i madh i termave togfjalësh, krahas atyre njëfjalësh,
përbën një dukuri mjaft të përhapur në gjuhën standarde
shqipe, sikurse edhe në çdo gjuhë tjetër. Këto formime të
përbëra terminologjike realizohen nga vetitë potenciale
të fjalës shqipe, e cila ka një aftësi të madhe për t’u
zhvilluar, si nga ana kuptimore, ashtu edhe nga ana e
lidhjeve të saj kombinuese. Togje të tilla të qëndrueshme
krijohen jo vetëm në terminologjitë e ndryshme, por
edhe në mbarë gjuhën.
Kjo do të thotë se, sikundër edhe në gjuhën e
përgjithshme, ku bazën e zhvillimit semantik e përbën
fjala, edhe në terminologji bazën e çdo formimi e përbën
termi njëfjalësh. Prandaj ai është parësor nga të gjitha
pikëpamjet para togfjalëshit terminologjik.
Krijimi i togfjalëshave terminologjikë në terminologjitë e
ndryshme lidhet në mënyrë të pashkëputur me zhvillimin
në thellësi e në gjerësi të mendimit shkencor, me
zbërthimin e pafundmë e me klasifikimin e vazhdueshëm
të objekteve e koncepteve shkencore në tipa e nëntipa.

87 emërtime:
Dardhë ahmetçe bot. Shih ahmetçe.
Dardhë ambëlcore bot. Shih ambëlcore.
Dardhë bajre bot. Shih bajrë.
Dardhë bardake bot. Shih bardake.
Dardhë begçe bot. Shih begçe.
Dardhë bisheve bot. Dardhë e egër, hahet e frreskët,
bëhet shurup ose turshi.
Dardhë bishnje bot. Shih bishnje.
Dardhë bishtgjatë bot. Shih bishtgjatë.
Dardhë bishtoke bot. Shih bishtoke.
Dardhë blete bot. Shih blete.
Dardhë bobe bot. Shih bobe.
Dardhë bugaraçe bot. Shih bugaraçe.
Dardhë bunarçe bot. Shih bunarçe.
Dardhë buzëgjatë bot. Shih buzëgjatë.
Dardhë divjaçkë bot. Shih divjaçkë.
Dardhë dugçe bot. Shih dugçe.
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Roli i turizmit në rritjen ekonomike dhe sfidat e zhvillimit

Dr. Dafina Nazaj
Kolegji Universitar “Reald”

Abstract

to culture and community development.
Key words: tourism, tourist, resource management,
natural and cultural heritage, legislation.

Tourism is a complex group of industries, including
accommodation, recreation and entertainment, food and
beverage services, transportation and travel services. It is
one of the economic activities with the greatest potential
to generate development and employment. Demand for
tourism is a derived demand, so its development depends
on political, economic, social and environmental factors,
where the disruption of these factors decreases the
demand for tourism. Tourism is a highly demand-driven
economic activity, and we can say it is driven by demand.
Consequently, it influences many of the external factors
influencing such consumer behavior, such as disposable
income, free time or vacancy, technology, demography,
and so on.
The development of sustainable tourism requires a
strategic approach of central and local institutions,
which will give access to tourism policies, research,
management and knowledge, promotion of tourism
products and tourism brand development strategies. The
purpose of this article is to make a historic treatment of
tourism development and benefits from the development
of this sector, addressing challenges along its path of
development over the years. Tourism is an industry with
a positive and negative impact on natural and cultural
heritage. The negative impact of tourism is inevitable,
as long as natural heritage is offered for consumption as
a means of recreation or leisure use. The positive effects
on natural and cultural heritage can be long-lasting when
we consider its impact on its enrichment through the
promotion of creative and cultural diversity. Tourism
also has a direct impact on balancing values between
different host societies and environments that intertwine
and naturally exchange during tourist experiences. In
order for the positive impact to be reciprocal, policies
and attitudes based on a rational understanding of
complex relations between tourists and culture should
be implemented, in the light of legal regulations and
international conventions, declarations and definitions of
international bodies, such as: EU, UNESCO , etc. tailored

Abstrakt
Turizmi është një grup kompleks i industrive, duke
përfshirë akomodimin, rekreacionin dhe argëtimin,
shërbimet e ushqimit dhe pijeve, transportin dhe
shërbimet e udhëtimit. Ai është një nga aktivitetet
ekonomike me potencialin më të madh për të gjeneruar
zhvillim dhe punësim. Kërkesa për turizëm është një
kërkese e derivuar, pra zhvillimi i tij varet nga faktorët
politikë, ekonomikë, socialë dhe mjedisorë, ku prishja
sadopak e këtyre faktorëve ul edhe kërkesën për turizëm.
Turizmi është një aktivitet ekonomik shumë i ndikuar nga
kërkesa, madje mund të themi se udhëhiqet nga kërkesa.
Për pasojë ai ndikohet mjaft nga faktorët e jashtëm që
influencojnë sjelljen konsumatore të tillë, si: të ardhurat
e disponueshme, koha e lire ose në dispozicion për
pushime, teknologjia, demografia, etj. Zhvillimi i një
turizmi të qëndrueshëm kërkon një qasje strategjike të
institucioneve qëndrore dhe vendore, i cili e do tu jap
akses politikave të turizmit, hulumtimit, menaxhimit
të njohurive, promovimit të produkteve turistike dhe
strategjive të zhvillimit të markës të turizmit. Qëllimi i këtij
artikulli është të bëjmë një trajtim historik të zhvillimit të
turizmit dhe përfitimeve nga zhvillimi i këtij sektori duke
ballfaquar edhe me sfidat përgjatë rrugës të zhvillimit të
tij në vite. Turizmi është një industri me impakt pozitiv
dhe negativ mbi trashëgimninë natyrore dhe kulturore.
Impakti negativ i turizmit është i paevitueshëm, sa kohë
që trashëgimia natyrore ofrohet për konsum si mjet
argëtimi apo konsumi të kohës së lirë. Efektet pozitive
mbi trashëgiminë natyrore dhe kulturore mund të jenë
afatgjata kur marrim në konsideratë ndikimin e tij mbi
pasurimin e saj, nëpërmjet nxitjes së diversitetit krijues
dhe kulturor. Gjithashtu, turizmi ka një ndikim të
drejtpërdrejtë në balancimin e vlerave midis shoqërive
dhe mjediseve të ndryshëm pritës që gërshetohen dhe
shkëmbehen natyrshëm gjatë eksperiencave turistike.
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Në mënyrë që impakti pozitiv të jetë reciprok duhet që të
zbatohen politika dhe qëndrime të bazuara në një kuptim
racional të marrëdhënieve komplekse mes turistëve dhe
kulturës, nën dritën e rregullimeve ligjore e konventave
ndërkombëtare, deklaratave dhe përcaktimeve të
organizmave ndërkombëtarë, si: BE, UNWTO, etj. të
përshtatura për kulturën dhe zhvillimin e komuniteteve.
Fjalët kyçe: turizëm, turist, menaxhim i burimeve,
Trashëgimni natyrore dhe kulturore, legjislacion.

të reja. Hekurudhat gjithashtu krijuan lëvizshmëri më të
madhe dhe me kosto më të ulët. Hekurudha e parë në
Angli u hap në 1825, në Francë në 1828, në Gjermani në
1835, në Zvicër në 1844 dhe në Itali në 1839. Turneu
i parë hekurudhor u bë në vitin 1845 (Thomas Cook,
2014), ndërsa turneu i parë me automobil u bë 1886,
e cila shërbeu edhe për të bërë reklamën e udhëtimit
me makina Mercedes Benz (Auer, 2006). Megjithatë,
përdorimi dhe popullarizimi i rrugëve dhe destinacioneve
turistike filloi disi më vonë me futjen e hekurudhave
malore. Hekurudha e parë malore në Evropë u hap
në 1871. Navigimi me avull filloi në Skoci më 1812, në
Gjermani në vitin 1820 dhe në Zvicër në vitin 1823. Në
vitin 1895 u krijua shoqata “Miqtë e Natyrës” në Vjenë.
Udhëtimet me linjë hekurudhore dhe me anije filluan të
bëheshin trendi kryesor i udhëtarëve. Turizmi masiv bëri
një” Bum” në shekullin e 19-të. Thomas Cook (1808-1892),
është shpikësi dhe pionieri i turizmit masiv komercial
me konceptet moderne të organizimit të kohës së lirë.
Pushimet e organizuara të grupit që ofronin një një çmim
gjithëpërfshirës dhe që ulnin kostot e udhëtarëve ishin
një inovacion i viteve 1840. Fluturimet e para komerciale
filluan nga Londra, Anglia, Johanesburgu, Afrika e Jugut
dhe Columbia në vitin 1952.
Gjithashtu, në fillim të shekullit të nëntëmbëdhjetë
industria e turizmi filloi të merrte formë si një industri
ndërkombëtare. Por për pjesën më të madhe, ajo ishte e
shtrenjtë dhe e kufizuar në një numër të vogël vendesh.
Zhvillimi i turizmit në shekullin e 20-të mund të ndahet
në disa periudha. Periudha e parë është 1915-1945 ku
kemi periudhën e stanjacionit të turizmit për shkak të
dëmeve që shkaktoi lufta e parë dhe e dytë botërore.
Një rritje e konsiderueshme e turizmit u vu re pas viteve
1960. Gjithsesi, përpara viteve 1960 kemi një rritje të
disponueshmërisë të kohës së lirë dhe prirje të klientëve
për udhëtime të gjata, të cilat rritën edhe nevojën për
paketa turistike (Papatheodorou, et al. , 2016). Kulmi
i turizmit europian filloi në vitet 1960 me zhvillimin e
turizmit masiv. Operatorët e udhëtimeve komerciale
dhe kompanitë e udhëtimit e transformuan natyrën
e konkurrencës përmes ofertave gjithnjë e më të lira,
duke futur destinacione dhe mënyra të reja të pushimit.
Këto ishin udhëtime për mbledhjen e informacionit
të nxitura nga interesat profesionale dhe motivimet
ekonomike. Përgjatë zhvillimit të tij turizmi prodhoi
strukturat dhe sistemet sekondare të tij, si: agjencitë e
udhëtimit dhe organizatat turistike. Rol të rëndësishëm
luajti dhe “turizmi social”, i cili ishtë dizenjuar për pjesën
e popullsisë me të ardhura të ulëta. Në fund të shekullit
të 19-të. Zhvillimet teknologjike sollën rezultatet e tyre
edhe në sektorin e turizmit. Një sukses të madh patën
udhëtimet ajrore me Airlines, e cila është vlerësuar si një
nga më të suksesshmit në Evropë për shkak të kostove
të ulëta të udhëtimit. Një moment tjetër i rëndësishëm
është hapja e tunelit hekurudhor (i ndërtuar nën ujërat e
Kanalit të Anglisë), i cili lidh ishullin e Britanisë së Madhe

Historiku i industrisë së turizmit
Biznesi i turizmit ka filluar rreth 2000 vjet më parë dhe
përfshin udhëtimin e brendshëm ose jashtë vendit për
biznes, kohë të lirë ose për qëllime të tjera. Historikisht
turizmi ishte rezervuar për mbretër dhe klasat e larta.
Romakët e pasur kërkonin relaksim në vendpushimet
bregdetare në Jug ose kalonin kohën në plazhet e
Egjiptit dhe Greqisë. Roma klasike gjithashtu i dha
shtysë udhëtimit dhe formave të veçanta të pushimeve.
Udhëtimi i festave u bë gjithnjë e më i rëndësishëm
për shkak të zhvillimit të infrastrukturës. Rreth 300
vjet para Krishtit ekzistonte një rrjet rrugor me 90. 000
kilometra rrugë të mëdha dhe 200. 000 kilometra rrugë
të vogla rurale, të cilat lehtësonin jo vetëm transportin e
ushtarëve dhe mallrave, por edhe udhëtimin privat. Në
shekullin e parë pas Krishtit, ekzistonte një ekonomi e
vërtetë turistike, e cila organizonte udhëtime, siguronte
informacion dhe i trajtonte pjesëmarrësit me strehim
dhe ushqim. Bota klasike nuk kishte vetëm “festën e
larjes”, por gjithashtu zhvilloi një formë të hershme të
“tërheqjes së shëndetit të verës” në banjot termale dhe
vende luksoze të vizituara nga qytetarët e pasur urbanë
gjatë muajve të nxehtë. Në mesjetë ndryshoi koncepti
i turizmit, sepse shumë shoqëri inkurajuan praktikën e
pelegrinazhit fetar. Kështu, turizmi nuk ngeli monopol
vetëm i klasave të pasura, por udhëtimet përfshinë
tregtarë, studentë, ushtarë, pelegrinë, udhëtarë, lypës
dhe grabitës. Nga shekulli i dymbëdhjetë mori rëndësi
të veçantë lëvizja e dijetarëve dhe lëvizja në institucionet
e njohura arsimore, si: Francë (Paris, Montpellier), Angli
(Oxford) dhe Itali (Bologna).
Gjithashtu, nga mesi i shekullit të 14-të filluan udhëtimet
me synime gjahu dhe artizanati në shtete të ndryshme.
Një formë e hershme dhe pararendëse e turizmit
modern ishte turneu i madh i ndërmarrë nga fisnikët e
rinj midis shekujve 16 dhe 18. Zhvillimi historik i turizmit
është ndarë në pesë periudha: periudha e Revolucionit
Para-Industrial (para 1840), mosha e hekurudhës, e
automobilave, e aeroplanëve dhe mosha e anijes së
lundrimit. Agjencia e parë e udhëtimit u themelua në
vitin 1758, kur Richard Cox u bë agjent zyrtar i udhëtimit
të Forcave të Armatosura Mbretërore Britanike (Cox &
Kings, 2014). Ndërsa, në Evropë në fillim të shekullit të
19-të, hapja e sistemit të transportit të Evropës Qendrore
përmirësoi lëvizshmërinë e turistëve dhe krijoi tendenca
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me Francën kontinentale në vitin1996.
Një risi tjetër e zhvillimit të kësaj industrie ishte
planifikimi i pushimeve Online nga kompania Expedia në
1998, futja e linjave të shpejta ajrore (Airbus- A380), (që
mori fluturimin e parë në 2005 dhe hyri në shërbimin e
saj të parë fillestar komercial në 2007) si dhe bashkimi i
kompanive Thomson Holidays dhe First Choice në vitin
2007 (si një nga dy operatorët më të mëdhenj turistikë).
Dekadat e fundit formimi i një industrie turizmi të
konsoliduar është ndikuar shumë nga numri i industrive
të krijuara në mbarë botën. Shitësit e rinj në këtë fushë
po ofrojnë sasi shumë të mira të paketave të cilat janë
klientë të orientuar për të sjellë më shumë biznese nga
tregu. Duhet të theksojmë se biznesi i turizmit nuk
përfshin vetëm shërbimet e udhëtimit, por menaxhon
gjithçka për klientët dhe ndryshimet vazhdojnë të
funksionojnë sipas kërkesës së klientëve (Medlik, 2012).
Në Shqipëri sektori i turizmit deri në vitin 1990 nuk është
trajtuar si një sektor i rëndësishëm ekonomik, por si një
sektor ideologjik dhe propagandistik. Gjatë periudhës
1985-1990 vërehet një rritje të ngadaltë e sektorit. Kalimi
i Shqipërisë nga ekonomia e centralizuar në ekonominë e
tregut të lirë solli edhe rritjen e të ardhurave të familjeve
shqiptare, e cila solli edhe rritjen e kërkesës për turizëm
dhe rekreacion. Numri i turistëvë në vite përktësisht ka
qenë: në vitin 1980 ka qenë 3. 778, në 1990 ka qenë 29.
997 dhe në vitin 1993 ka qenë 37. 000 turistë. Lëvizjet
më të shpeshta të shqiptarëve për turizëm janë vendet
e rajonit, si: Greqia , Italia, Turqia, etj, ndërsa turistët që
frekuentojnë më shumë destinacionet turistike shqiptare
janë nga Greqia, italia, Mali i Zi, etj, por edhe vendet më
të largëta, si: Azia, Amerika, etj. Dekadën e fundit turizmi
shqiptar ndodhet në një fazë ridimensionimi. Masat që
po merren aktualisht, synojnë ta shndërrojnë atë në një
sektor konkurrues në rajon, përballë vendeve me traditë
në këtë drejtim, siç : Mali i Zi, Kroacia, Greqia, apo Italia
sepse Shqipëria ofron mundësi shumë atraktive për
investitorët e huaj, të cilët janë të mirëpritur për t’u bërë
pjesë e këtij transformimi pozitiv të vendit.
Strategjia e Zhvillimit të Turizmit 2014–2020, adreson
nevojën imediate të Shqipërisë për të siguruar një
pozicion të konsoliduar në tregun kombëtar, rajonal
dhe ndërkombëtar. Risia që sjell është: garantimi i
zhvillimit të kësaj industrie, bashkëpunim horizontal
dhe vertikal me aktorët e sektorit, ndërtimi dhe forcimi i
partneritetit publik-privat, përfshirja e universiteteve në
kërkimit shkencor, si dhe përfshirja e shoqërisë civile dhe
mediave. Kjo strategji synon që Shqipëria të shndërrohet
në një destinacion turistik rajonal, e konkretizuar me
30 destinacione në të gjithë vendin, respektivisht nga
10 në tre drejtime bazë në turizmin natyror, kulturor e
bregdetar. Për një promovim më të mirë të Shqipërisë
dhe potencialeve të saj, ajo ka prezantuar se fundmi
edhe Imazhin më të Ri Turistik “Branding Albania”.
Gjithashtu, për të përmirësuar pozicionin e në tregun
konkurrues ndërkombëtar të turizmit, Shqipëria në

mars 2014 nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi në
fushën e turizmit me Organizatën Botërore të Turizmit të
Kombeve të Bashkuara (UNWTO), në kuadër të zhvillimit
të qëndrueshëm të turizmit në Shqipëri.

Të ardhurat ekonomike nga sektori i turizmit
Industria e turizmit është bërë një nga indikatorët më
të mëdhenj të rritjes ekonomike në mbarë botën. Që
nga vitii 2007 - 2016 Industria e turizmit në nivel global
ka patur një rritje prej 4-5%. Rajonet me rritjen më të
lartë të turizmit janë: Amerika, Evropa me 45%, Azia dhe
Paqësori me 28%, Amerika Veriore dhe Jugore 19%, Lindja
e Mesme 4% (UNWTO, 2012). Kontributi i turizmit në
GDP botërore vlerësohet me rreth 6%, ndërsa kontributi i
turizmit në punësim është rreth 9% e numrit të vlefshëm
të vendeve të punës në botë (një punonjës në çdo 11 të
punësuar). Nga viti 2014 lideri global i Expedia u zgjerua
për të përfshirë markat si “Hotels. com”, “Hotwire Group”
dhe “Expedia CruiseShip Centers”, duke fituar të ardhura
mbi 4. 7 milionë dollarë (Expedia Inc. , 2013). Sipas
vlerësimeve të bëra nga Komisioni Europian, turizmi
prodhon më shumë se 5% të GDP së BE-së. Numri total
i të punësuarve në industrinë e turizmit brenda BE -së
vlerësohet afërsisht 12-14 milion. Vendet e vogla dhe ato
në zhvillim kanë një peshë të turizmit rreth deri në 25%.
Kriza financiare e viteve 2008-2013 u reflektua edhe te
të ardhurat e turizmit dhe numrin e vizitorëve. Kështu,
numri i turistëve në vitin 2012 ishte 285 miljonë, në 2013
ishte 1087 milion, në vitin 2014 ishte afërsisht 515 milion
vizitorë, në vitin 2016 numri i vizitorëve arriti 1300 miljon.
Të ardhurat e përgjithshme të gjeneruar nga sektori
i turizmit në ekonominë globale janë: në vitin 2011
përkatësisht 11 triljon US$, në vitin 2013 përkatësisht 1.
4 trilion US$ me një mesatare ditore prej 3. 8 miliard US$.
Eksportet e turzimit zënë afërsisht 30% të eksporteve
botërore të sektorit të shërbimeve tregëtare dhe 6% të
eksportit të përgjithëshëm të mallrave e shërbimeve.
Sipas rajoneve të dyja Amerikat sigurojnë një rritje me
3%, Europa me 5%, Azia dhe Paqësori me 6% dhe Afrika
me 5%. I vetmi rajon me rritjen më të ulët është Lindja e
Mesme me 0.2%.
Ndërkaq, Europa mbetet destinacioni më i vizituar me
rreth 51. 8% të arritjeve turistike. Sipas të dhënave të
UNWTO disa rajone rezultojnë një rritje më të madhe, si:
Afrika e Veriut me 11%, Azia Jugore me 10% dhe Europa
Qendrore dhe Lindore me 8%. Parashikimet e rritjes të
këtij sekrori janë mbi 5% përgjatë periudhës 2013-2016.
Të ardhurat nga turizmi shënuan rritje edhe në vendet
Europën Qendrore dhe Lindore, si edhe në Europën
Jugore dhe Mesdhetare përkatësisht me 8%. Europa
zë pjesën më të madhe të të ardhurave nga turizmi me
45% të të ardhurave globale ose rreth 333 biljonë Euro
që vlerësohet me rritje 5% duke filluar që nga 2013.
Destinacionet me kontribut më të mëdh turistik në rajon
janë: Greqia me 10%, Turqia me 9%, Portugalia me 9%,
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Kroacia me 9%, Spanja me 8% dhe Italia me 6%. Ndërsa në
Shqipëri zolimi i gjatë dhe i vështirë gjatë sistemit monist
ka sjellë pasojat e tij edhe në sektorin e turizmit ashtu si
në sektorët e tjerë të ekonomisë. Kështu rritja e turizmit
në vitin 1962 u rrit me 28% duke krahasuar me vitin 1960,
në vitin 1980 me 58%, 1987 me 65% dhe në vitin 1992 me
70. 8%. Vetëm pas viteve 1990 industria e turizmit filloi
të shikohej si një nga indikatorët më të rëndësishëm të
rritjes ekonomike dhe të punësimit. Kontributi i turizmit
në GDP llogaritet nga 2-10%, bazuar në vendin që i është
dhënë turizmit si industri në strategjitë e zhvillimit të
sektorëve të ndryshëm. Shqipëria ka qenë një nga vendet
me një rritje të shpejtë të industrisë së turizmit krahasuar
me mesataren e kontinentit duke performuar një rritje
mesatare vjetore prej 41% në të ardhurat vjetore nga
eksporti turistik gjatë periudhës 1995-2009. Turizmi ka
performuar keq për periudhën 2009-2014 me një rritje
mesatre - 6%. Përkatësisht, në vitin 2009 me një rritje
(-12%), dhe në vitin 2013 me - 11% në vitin 2014 rritja
ka qenë - 14% .
Numri i vizitorëve shqiptarë me destinacion jashtë vendit
ka pasur një tendencë të rritje positive nga 1995-2014
me përjashtim të viteve 2010 dhe 2012. Të ardhurat
nga sektori i turizmit nga 1995-2012 janë rritur me 24%.
Kontributi direkt i turizmit në GDP për 2013 ka qenë 4.
8% , ndërsa për periudhën vitin 2014 -2016 kontributi
ka qenë 4. 5%. Kontributi total i turizmit përfshirë edhe
ndikimin që ai ka sjellë në sektorë të tjerë të ekonomisë
është 16. 7%. Turizmi realizoi 23. 2% të totalit të
eksporteve shqipëtare për 2013, 25. 6% në 2014, 24.
9% në 2015 dhe 27% në 2016. Kontributi total direkt në
punësim respektivisht 4. 3% dhe 15. 2% të punësimit në
Shqipëri. Numri total i të punësuarve direkt në turizëm
në vitin 2013 ishte mbi 41000 punonjës, në 2014 ishte
mbi 43600 punonjës, në 2015 ishte rreth 44300 punonjës
dhe në 2016 ishte rreth 45000 punonjës. Ndërkaq, pritet
një rritje në punësim 4% dhe 5% për vitet në vazhdim.
Në totalin e punësimeve, punësimet e nxitura nga turizmi
zenë rreth 17. 6% kundrejt 28. 4% që zenë punësimet
direkte.

udhëtojmë pikërisht për konsum të kohës së lirë apo
edhe për argëtim (Robinson dhe Phipps, 2004). Qëllimet
politike dhe planifikuese nuk përballen më vetëm me
ndikimet e turizmit mbi aspekte të ndryshme të kulturës
dhe mjedisit, por akoma më gjërësisht, sepse ato luajnë
një rol proaktiv, përmes të cilit turizmi është integruar me
qëllime dhe instrumente të tjera zhvillimi në mënyrë që
të prodhojë dhe lëvrojë të ardhura të qëndrueshme në
respekt të një mjedisi natyror dhe kulturor që zhvillohet
në mënyrë të qëndrueshme (Rauschelbach, Schafer dhe
Steck, 2002). Përveç kësaj, lëvizja e njerëzve në vende
jashtë jetës së tyre rutinë është një mundësi dhe një
element bazë për të përcaktuar dhe kryer aktivitetin
turistik. Këto vende ofrojnë një sërë mundësish që ne
të dalim lirisht nga rutina e përditëshme dhe të jetojmë
realitete të ndryshme (Shields 1991). Këto realitete të
cilat shpesh i përcaktojmë si kultura të ndryshme në të
cilat ne marrim pjesë ose përballemi, janë elementë të
rëndësishëm të aktivitetit të vizitorit dhe janë pjesë e
rëndësishme e mjaft prej formave të produktit turistik.
Ajo si element i rëndësishëm i konsumit turistik iu ka
lejuar shumë shoqërive në vendet, ku zhvillohet turizmi
të kenë gjithashtu një zhvillim social, politik dhe ligjor.
Nën këndvështrimin e turistëve si konsumatorë, kultura
i referohet si njerëzve, ashtu edhe karaktersitikave të
zakonëshme sociale të tyre, traditave dhe modeleve
të përditëshme të sjelljes, që i identifikojnë ata
si të ndryshëm karahasuar me të tjerët, si edhe
karaktersitikave përfaqësuese tipike dhe të veçanta të
aktiviteteve dhe veprave krijuese dhe artistike të tyre.
Turizmi gjithashtu, shërben si një mjet për diversifikim
ekonomik, duke krijuar gjithnjë mundësi të reja, të
ndryshme, të pakompromentuara e të papërdorura për
komunitete lokale të ndryshme dhe ekonomi të reja në
tregun ndërkombëtar. Politikat kombëtare të turizmit
duhet të fokusohen, në: planifikimin dhe bashkërendimin
institucional, lidhshmërinë dhe infrastrukturukturën,
regjistrimin, kualitetin dhe akreditimin e shërbimeve
turistike, lehtësimin dhe planifikimin e investimeve,
lehtësimin e udhëtimit, promovimin efektiv, sigurinë,
inovacionin, konkurrueshmërinë dhe zhvillimin e
produkteve turistike. Në këtë kontekst turizmi krijon
mundësi për zhvillim specifik për vende të ndryshme
dhe është një mekanizëm nxitës mjaft i rëndësishëm
i zhvillimit ekonomik dhe integrimit të produkteve
turistike në tregjet globalë. Por zhvillimi i turizmit mund
të sjellë edhe pasoja negative mbi mjedisin, si: ujin, ajrin,
mjediset e mbrojtura, etj. (Dawson, 2004). Përballja me
efektet negative të turizmit kërkon domosdoshmërisht
konsolidimin e sistemeve të menaxhimit e monitorimit
të potencialeve turistike dhe zbatimin e politikave të
zhvillimit të qëndrueshëm për ndërthurje të politikave të
rritjes ekonomike me ato të mbrojtjes së mjedisit.

Përfitime të tjera nga sektori i turizmit
Turizmi nuk mund të vlerësohet vetëm nga përfitmi
ekonomik që gjeneron. Ai nuk është thjesht një aktivitet
që zë fill dhe ushtrohet në kohën e lirë edhe pse kjo është
një nga arsyet kryesore që nxisin individët të arrijnë
nëpër destinacione turistike. Ai bazohet thellësisht në
parimet bazë të shkëmbimit mes njerëzve të vlerës që
prodhohet dhe konsumohet gjatë këtij shkëmbimi, dhe
është njëherazi eksperiencë. Si i tillë ai luan një rol jetik
në atë që na mundëson të kuptojmë vetveten si ofertues
dhe konsumatorë njëherazi, të kuptojmë marrëdhëniet
shumë dimensionale midis qytetërimit dhe individëve
nga njera anë dhe botës materiale dhe jomateriale të
cilën ne zotërojmë dhe konsumojmë, apo në të cilën
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Konkluzione e rekomandime

promovimit vendas dhe ndërkombëtar të destinacioneve
turistike. Rekomandimet e të ardhmes duhet të jenë:

Stimulimi i inovacionit me synim krijimin e një
rrjeti bashkëpunues për kërkim dhe zhvillim në turizëm,
në mënyrë që të mobilizojë kapacitetin kërkimor
të universiteteve në fushën e turizmit, me fokus në
qëndrueshmërinë dhe konkurrencën e sektorit.

Shoqëritë dhe shoqatat e turizmit, organizatat
rajonale dhe ofruesit e teknologjisë duhet të bëjnë
promovimin e destinacioneve turistike nëpërmjet krijimit
të Websiteve të tyre në internet.

Bashkpunim dhe konsultime horizontale
dhe vertikale të aktorëve, të cilat duhet të përfshijnë
bashkpunimet ndërqeveritare dhe bashkëpunimin publik
- privat.

Kultivimi i një qëndrimi pozitiv dhe inkurajimi
i popullatës lokale që të vizitojë destinacionet turistike
vendase, të rrisë pjesëmarrjen në aktivitete globale,
të bashkpunojë me organizatat rajonale dhe lokale të
turizmit si dhe të përmirësojë programet e turizmit.

Stimulimi i investimeve të mëdha për sigurimin
e infrastrukturës të domosdoshme, me synim kryesor
rritjen e kërkesës.

Hartimi i një strategjie për transportin urban
në përgjithësi dhe atë turistik në veçanti, duke respektuar
standartet moderne lidhur me kushtet e cilësisë dhe
ruajtjen e mjedisit.

Sektori i turizmit përfaqëson një nga industritë më
të mëdha të eksportit të shërbimeve për shumicën e
vendeve dhe lidhet me shumë fusha të veprimtarisë
ekonomike duke përfshirë: udhëtimin, blerjen,
akomodimin, ngjarjet dhe arsimin. Gjithashtu, turizmi
është një nga aktivitetet ekonomike me potencialin më
të madh për rritje në vitet e ardhshme, me kapacitet
të rëndësishëm për të gjeneruar zhvillim dhe punësim.
Nga analiza e mësipërme shikojmë se Rajoni i Mesdheut
ka reflektuar një rritje mesatare përgjatë viteve, ndërsa
Shqipëria ka performuar një rritje mesatare vjetore
prej 41% në të ardhurat vjetore nga eksporti. Nga ana
tjetër, industria e turizmit në vendin tonë ka njohur një
zhvillim me luhatje gjate viteve 2008-2013 e cila lidhet
me strukturën e paqëndrueshme makroekonomike në
rajon. Zhvillimi i një turizmi të qëndrueshëm kërkon
përmirësimin dhe qëndrueshmërinë e aktiviteteve
turistike dhe promovimin e tregjeve të burimeve të
ndryshme prioritare. Kjo kërkon detyrimisht një” qasje
tërësore” të të gjitha strukturave në mbështetje të
aktiviteteve mikritëse turistike. Qëndrueshmëria e
sektorit duhet të lidhet me arritjen e qëllimeve kryesore,
si: zhvillimi dhe kategorizimi i infrastrukturës së turizmit,
promovimi i trajnimit të burimeve njerëzore, përkrahja e
investimeve në sektorin e turizmit dhe bashkërendimi i
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Vështrim historik mbi të drejtat dhe liritë themelore të njeriut

MSc. Lorela Shatri, MSc. Orgent Nazaj, MSc. Juliana Çupa

Abstrakt

“Të gjithë janë të barabartë në ligj dhe përpara ligjit.
Askush nuk mund të diskriminohet për shkak të seksit,
racës, etnisë, bindjes politike, përkatësisë prindërore ose
për çdo lloj rrethane tjetër personale”
Kushtetuta shqiptare, 1998

Termi liri dhe të drejta janë një term i lashtë, historik.
Në Romën Antike termi libertas lidhej me konceptin e
sovranitetit të popullit dhe me Respublica.
Koncepti i të drejtave themelore të njeriut në përgjithësi,
ka qenë më i ndjeshmi, më i ndërlikuari e madje më i
kundërshtueshmi. Në periudha të ndryshme historike e
në regjime të ndryshme politike, njerezit janë ndier të lirë
e zotërues të të drejtave në menyra të ndryshme. P. sh. ,
në poliset greke si dhe në Romë në periudhen paraklasike
romake, liritë konsistonin në ushtrimin e drejtpërdrejtë
të pushtetit kolektiv, ose në ushtrimin e drejtpërdrejtë të
sovranitetit, kurse për liri të individit nuk mund të flitej.
Individi ishte krejtesisht i nënshtruar ndaj komunitetit
shoqëror, i cili kontrollonte dhe drejtonte të gjithë
aktivitetin privat të tij.
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut si një institucion
juridik u zhvilluan ne baze te konceptit filozofik te
ketij institucioni. Koncepti filozofik u lind ne gjirin e
sistemit feudal me veprat e filozofëve borgjezë të cilët
mbështetnin teorinë e të drejtës natyrore.
Katalogu i te drejtave dhe lirive tё njeriut ёshtё i plotё nё
Kushtetutёn e Republikёs sё Shqipёrisё dhe pёrmblidhet
nё tre krerё e 39 nene. Neni 18 saktёson parimin
universal : Tё gjithё janё tё barabartё pёrpara ligjit.
Kreu 2 i Kushtetutёs garanton lirinё dhe tё drejtat vetjake
disa prej tё cilave janё: liria e shprehjes, liria e shtypit,
e drejta e informimit, liria e fese dhe besimit, e drejta
pёr tё mos iu nёnshtruar torturёs, dёnimit apo trajtimit
cnjerёzor, mizor dhe poshtёrues, liria pёr tё lёvizur lirisht
etj.
Fjalë kyce: liri, e drejtë kushtetuese, të drejta vetjake,
kushtetutë, shtypi, feja, pushtet, torturë.

Abstract
The term freedom and fair are an ancient, historical
term. In ancient Rome the term libertas was related to
the concept of sovereignty of the people and Respublica.
The concept of basic human rights in general has been
more sensitive, more complicated, and even more
controversial. In different historical periods and in
different political regimes, people have felt free and
possessing rights in different ways. For example, in
Greek politics and Rome in the Roman pre-clasic period,
the liberties consisted in the direct exercise of collective
power, or in the direct exercise of sovereignty, while
the freedom of the individual could not be spoken. The
individual was totally subject to the social community,
who controlled and directed all his private activity.
Fundamental human rights and freedoms as a juridical
institution were developed based on the philosophical
concept of this institution. The philosophical concept
was born in the bosom of the feudal system with the
works of bourgeois philosophers who supported the
theory of natural law.
The catalog of human rights and freedoms is complete in
the Constitution of the Republic Albania and is comprised
in three chapters of 39 articles. Article 18 specifies the
universal principle: All are equal before the law.
Chapter 2 of the Constitution guarantees freedom and
personal rights, some of which are: the freedom of
freedom of expression, freedom of the press, the right
to information, freedom of religion and belief, the right
not to be subjected to torture, punishment or cruel, cruel
and degrading treatment, freedom to move freely,
Key words: freedom, constitutional right, personal rights,
constitution, press, religion, power, torture.

***
Termi liri dhe të drejta janë një term i lashtë, historik.
Në Romën Antike termi libertas lidhej me konceptin e
sovranitetit të popullit dhe me Respublica.
Koncepti i të drejtave themelore të njeriut në përgjithësi,
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ka qenë më i ndjeshmi, më i ndërlikuari e madje më i
kundërshtueshmi. Në periudha të ndryshme historike e
në regjime të ndryshme politike, njerëzit janë ndier të lirë
e zotërues të të drejtave në mënyra të ndryshme. P. sh. ,
në poliset greke si dhe në Romë në periudhën paraklasike
romake, liritë konsistonin në ushtrimin e drejtpërdrejtë
të pushtetit kolektiv, ose në ushtrimin e drejtpërdrejtë të
sovranitetit, kurse për liri të individit nuk mund të flitej.
Individi ishte krejtesisht i nënshtruar ndaj komunitetit
shoqëror, I cili kontrollonte dhe drejtonte të gjithë
aktivitetin privat të tij. Filozofi i shquar francez, Benjamin
Constant, në një diskutim të tij me titull: “Diskutim mbi
lirite e antikëve të krahasuara me ato të modernëve”,
mbajtur me 1819 ne Paris, theksonte: “Lirite e antikëve
konsistonin në pjesëmarrjen aktive e të qëndrueshme në
pushtetin kolektiv. Pjesëmarrjen e te gjithë qytetareve në
pushtetin social të atdheut të tyre, ata e quanin liri, kurse
për modernët qëllim mbetet sigurimi i kënaqësisë së tyre
private, prandaj, ata quajnë liri garancitë që ujepen nga
institucionet për këtë qëllim”. Si përfundim, mund të
thuhet se, liritë e antikëve konceptoheshin ndryshe nga
liritë e modernëve. Këta të fundit, i shihnin ato si një
sferë të autonomisë së qytetarëve përballë pushteteve
publike. Pra, në periudhën moderne, koncepti i lirisë u
lidh ngushtë edhe me konceptin e autonomisë.
Të dyja konceptet, si liria dhe autonomia, shprehin idenë
e një marrëdhënieje.
Je i lirë ose autonom derisa të lejojnë ndikimet e jashtme.
Kështu, ke mundësi të shprehesh, të zgjedhësh, të
seleksionosh interesat e tua dhe të përcaktosh mënyrat
e procedurat e përshtatshme për të përmbushur këto
interesa të seleksionuara. Pra, liria dhe autonomia
janë koncepte relacioni, marrëdhënieje që duhet të
përcaktohen nga rendi juridik, të cilave iu përkasim. Ato
nuk ekzistojnë absolutisht për personat. Ato i gjejnë
përmasat dhe kufijtë e tyre lidhur edhe me lirinë e
autonominë e subjekteve të tjera dhe nga ana tjetër,
lidhur me interesin e përgjithshëm të të gjithë shoqërisë.
Të gjitha këto refelektohen dhe pasqyrohen nga e drejta.
Ky përbën edhe aspektin formal të të dyja koncepteve, të
lirisë dhe autonomisë.
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut si një institucion
juridik u zhvilluan ne baze te konceptit filozofik te këtij
institucioni. Koncepti filozofik u lind ne gjirin e sistemit
feudal me veprat e filozofëve borgjezë të cilët mbështetnin
teorinë e të drejtës natyrore. Sipas kësaj të fundit, njeriu
lind i lirë dhe me të drejta të caktuara natyrore. Ato të
drejta nuk ia ka dhuruar askush por I takojnë, sepse është
një qenie njerëzore. Ato konsistojnë ne ushtrimin e lirë
të aktivitetit fizik, intelektual e moral. Edhe kur hyn në
bashkësinë politike, njeriu i ruan këto të drejta, sepse
ato jane të lidhura ngushtë me të dhe të pandara e të
patjetërsueshme. Edhe shteti detyrohet t’i respektojë
këto të drejta. Ai nuk mund t’i heqë ose t’i shkelë ato,
të cilat, megjithatë, nuk jane absolute e të pakufishme.
Në radhë të parë, ato kufizohen nga vete liritë e tjetrit.

Edhe shteti me aktet e tij mund t’i kufizojë këto të drejta
për hir të interesave publike të përgjithshme, por këtë
mund ta bëjë vetëm populli me përfaqësuesit e tij ose
në mënyrë të drejtpërdrejtë. Elemente të veçanta të
së drejtës natyrore hasim qysh në periudhën e Greqisë
së lashtë. Por, kjo teori mori formën e saj konkrete në
periudhën moderne. Themelues i saj konsiderohet Hugo
Grotius (1583-1645).
Katalogu i te drejtave dhe lirive tё njeriut ёshtё i plotё nё
Kushtetutёn e Republikёs sё Shqipёrisё dhe pёrmblidhet
nё tre krerё e 39 nene. Neni 18 saktёson parimin
universal : Tё gjithё janё tё barabartё pёrpara ligjit.
Kreu 2 i Kushtetutёs garanton lirinё dhe tё drejtat
vetjake disa prej tё cilave janё: liria e shprehjes, liria e
shtypit, e drejta e informimit, liria e fese dhe besimit,
e drejta pёr tё mos iu nёnshtruar torturёs, dёnimit
apo trajtimit cnjerёzor, mizor dhe poshtёrues, liria pёr
tё lёvizur lirisht etj. Njё sёrё nenesh nё Kreun e II-tё
tё Kushtetutёs japin garanci pёr mbrojtjen e lirisё sё
individit, e nё mёnyrё tё vecantё garantimin e tё drejtave
tё tij gjatё procesit hetimor dhe gjyqёsor kundёr tij. Neni
27 i Kushtetutёs nё mёnyrё esplicite saktёson se : “Askujt
nuk mund t’i hiqet liria pёrvecse nё rastet dhe sipas
procedurave tё parashikuara me ligj. Liria e personit nuk
mund tё kufizohet pёrvecse kur ёshtё dёnuar me burgim
nga gjykata kompetente, pёr moszbatim tё vendimeve tё
gjykatёs apo tё ndonjё detyrimi tjetёr tё caktuar nё ligj,
kur ka dyshime tё arsyeshme se ka kryer njё vepёr penale
ose pёr tё parandaluar kryerjen prej tij tё njё vepre
penale, pёr hyrje tё paligjshme nё kufirin shtetёror apo
kur ёshtё bartёs dhe pёrhapёs i sёmundjeve ngjitёse, i
paaftё mendёrisht dhe i rrezikshёm pёr shoqёrinё”.

Garancitë Kushtetuese për të pandehurin në një
proces penal
Nё mёnyrё tё vecantё nenet 28-35 shprehen pёr
garancitё qё duhet tё japё shteti dhe tё drejtat qё shteti
nuk duhet tё shkelё gjatё procesit tё hetimit dhe tё
gjykimit tё njё personi. Mes tyre mund tё pёrmendim
tё drejta pothuajse universale si ajo: e prezumimit tё
pafajёsisё deri nё njё vendim tё dhёnё nga gjykata; e
drejta pёr t’u njohur me akuzёn dhe provat kundёr; e
drejta pёr tё pasur njё avokat; e drejta pёr t’u dёgjuar
pёrpara gjykimit, e drejta pёr tё mos dёshmuar kundёr
vetvetes apo familjes sё vet, e drejta pёr tё mos u dёnuar
dhe rigjykuar pёr tё njёjtёn vepёr penale, e drejta pёr tё
mos u ekstraduar nga shteti yt me pёrjashtim tё rasteve
kur ekziston njё marrëveshje ndёrkombёtare dhe nё
bazё tё njё vendimi gjyqёsor. …”
-I pandehuri ka të drejtë të dijë përsa akuzohet dhe të
ketë kohë të mjaftueshme në dispozicion për të përgatitur
mbrojtjen e tij.
-I pandehuri ka të drejtë të jetë aktiv në procesin e gjetjes
dhe marrjes së provave- pra ai ka të drejtë “t’u bëjë pyetje
dëshmitarëve të pranishëm dhe të kërkoj paraqitjen e
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dëshmitarëve okularë, të ekspertëve dhe personave të
tjerë , të cilët mund të sqarojnë faktet”.
-I pandehuri gëzon të drejtën e mbrojtjes me avokatgjatë një procesi penal gjithkush ka të drejtë të mbrohet
vetë ose nëpërmjet një përfaqësuesi të tij, të komunikojë
lirisht me të dhe t’i sigurohet mbrojtja falas kur ai zgjedh
një nga avokatet e vënë në dispozicion nga shteti. Në
rastet e ndalimit ose të arrestimit në flagrancë, takimi
me avokatin duhet të bëhet menjëherë pas ndalimit ose
arrestimit.
Të pandehurit që është i mitur duhet t’i sigurohet ndihma
juridike dhe psikologjike, në praninë e prindit apo të
personave të tjerë të kërkuar nga vetë i mituri dhe të
pranuar nga organi i procedues.
Kushtetuta e Shqipёrisё garanton tё drejtёn e pronёs
(neni 41) dhe fitimit tё saj sipas mёnyrave tё pёrcaktuara
nё Kodin Civil tё Republikёs sё Shqipёrisё

ekonomike sociale dhe atyre kulturore. Mes tyre do tё
veçonim tё drejtёn pёr tё zgjedhur punёn, e drejta pёr
t’u organizuar nё greva, e drejta e sigurimeve shoqёrore
nё pleqёri, e drejta pёr t’u martuar dhe pёr tё ngritur
familje, e drejta e barabartё pёr kujdes shёndetёsor , e
drejta pёr t’u arsimuar falas etj.
Në nenin 57 e drejta për t’u arsimuar paraqitet si një e
drejtë themelore e shtetasve. Shteti vete nuk mund t’i
mohojë askujt të drejtën për arsim dhe as të drejtën për
të shfrytëzuar të gjitha mundësitë për arsimim që ai vetë
ka ofruar. Arsimi 8 vjeçar është falas dhe i detyrueshëm,
ndërsa arsimi i mesëm është falas.
Prindërit janë të detyruar të sigurojnë të gjitha kushtet
e domosdoshme për arsimimin e fëmijëve të tyre.
“Prindërit kanë përgjegjësinë kruesore për një nivel jetesë
që siguron zhvillimin fizik, mendor, shpirtëror, moral dhe
shoqëror të fëmijës” (neni 27 i Konventës ndërkombëtare
për të drejtat e fëmijës, miratuar nga Asambleja e
Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 1989,
ratifikuar nga Shqipëria me 1992).
Ligji, madje, parashikon sanksione për prindërit që
nuk plotësojnë detyrimet e tyre për të çuar fëmijët në
shkollë. Legjislacioni shqiptar nuk njeh vetëm detyrimin
e këtij lloji të prindërve për fëmijët e mitur edhe për ata
të cilët nuk kanë mbushur moshën 18 vjeç, por edhe për
fëmijët të cilët ndjekin shkollën e lartë.
Mund të themi se detyrimi ushqimore nga fëmijës
vazhdon për prinderin e divorcuar derisa fëmija të ketë
mbaruar shkollën e lartë.
Kushtetuta shqiptare nuk harron të konfirmojë edhe të
drejtat për arsimim të pakicave kombëtare që jetojnë në
territorin e Republikës së Shqipërisë. Ata kanë të drejtë
të “mësojnë dhe të mësohen në gjuhën e tyre amtare”
Shumё interesante janё nenet 53 dhe 54 tё Kushtetutёs
ku sanksionohet mbrojtja e vecantё e shtetit ndaj
martesёs dhe familjes. Neni 54 garanton tё drejta tё
barabarta mes fёmijёve tё lindur nga martesa dhe atyre
qё janё lindur jashtё martese si dhe saktёson se çdo
fёmijё ka tё drejtё tё jetё i mbrojtur nga dhuna, nga
keqtrajtimi, shfrytёzimi dhe pёrdorimi i tij pёr punё nё
njё moshё tё mitur.
Martesa konsiderohet si baza themelore e familjes.
Por në nenet e Kushtetutës që rregullojnë familjen nuk
përcaktohet shprehimisht barazia mes bashkëshortëvve,
siç ndodh në shumë kushtetuta të tjera evropiane, të cilat
në mënyrë të veçantë pas Luftës së II Botërore e panë të
nevojshme ta sanskiononin në mënyrë të shprehur një
gjë të tillë. Por natyrisht që në vendin tone është Kodi
Familjes ai që parashikon barazinë morale dhe juridike
mes bashkëshortëve.
Kushtetuta e Shqipërisë parashikon dhe të drejta dhe
privilegje për kategori të posaçme familjare siç janë:
gratë shtatzanë, fëmijët, nënat etj.

Të drejtat politike
-Njё vend tё rёndёsishёm zёnё liritё dhe tё drejtat politike
tё shtetasve shqiptarё, tё parashtruara nё Kreun III tё
Kushtetutёs mes tё cilave: e drejta pёr tё votuar nёse ke
mbushur moshёn 18 vjeç, liria e organzimit, tubimeve,
protestave paqёsore etj. Nga neni 45 i Kushtetutës buron
se vota e zgjedhësit shqiptar ka disa tipare:
a-vota është e barabartë-pra sanksionohet parimi një
njëri një votë. Përjashtohet mundësia për të qenë i
rregjistruar në më shumë se një listë zgjedhore dhe
eleminohet vota plural.
b-vota e zgjedhësit shqiptar është e drejtpërdrejtë-kjo
i jep zgjedhësit një legjistimitet më të fortë sesa nga
votimet jo të drejtpërdrejta.
c-vota është e fshehtë-kjo do të thotë që askush nuk
duhet të njohë zgjedhjen që bën një zgjedhës i caktuar,
përveç rasteve kur ai ndihmohet nga familjarët apo
kujdestari i tij për të votuar.
Fshehtësia e votës bën që të shmangen presionet që
mund të ushtrohen mbi zgjedhësin.
d-vota është e lirë-vota e lirë është ajo që jepet nëpërmjet
një votimi të lirë, pa presione.
e-vota është vetjake- ndalohet votimi familjar, që në fakt
përbën ende një shqetësim real në Shqipëri.
Shtetasit shqiptarë kanë të drejtë të marrin pjesë dhe
të angazhohen pranë strukturave të partive politike
të krijuara sipas ligjit në vend. Ata kanë të drejtë të
kandidohen për t’u zgjedhur kur përmbushin kriteret e
parashikuara në ligj për këtë hap. Shtetasit shqiptare
mund të organizojnë protesta paqësore dhe tubime në
të cilat të kërkojnë realizimin e të drejtave të tyre politike
dhe ekonomike. Kushtetuta njeh të drejtën e grevave.

Liritë dhe të drejtat ekonomike, sociale dhe
kulturore
Kreu IV I Kushtetutёs i dedikohet lirive dhe tё drejtave
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Të drejtat dhe liritë vetjake

Si konkluzion, themi se dënimi me vdekje nuk është
pranuar si i lejueshëm nga Kushtetuta shqiptare e
vitit 1998. Megjithate, këtë interpretim e ka bërë
përfundimisht Gjykata Kushtetuese shqiptare, si organi
i vetëm kompetent që bën interpretimin përfundimtar
të Kushtetutës. Ajo i ka shpallur antikushtetues të
gjitha dispozitat e Kodit penal shqiptar qe sanksiononin
denimin me vdekje ne kohe paqeje.
Kur flasim për të drejtën e jetës shtrohet pyetja se kur
fillon jeta? Nëse do të nënkuptohet edhe fetusi apo jo
kur flitet për personin. Kjo lidhet me një problem tjetër
të rëndësishëm i cili është shtruar për diskutim sot,
problemin e abortit. A duhet të lejohet nga ligji aborti?
Këtu problem ka qenë i diskutueshëm në shtete te
ndryshme. Gjykata europiane ka treguar se, e drejta e
fetusit për të jetuar nuk është një e drejtë absolute. Kjo
Gjykatë nuk është në kundërshtim me abortin për motive
shendetësore, veçanërisht nëse vazhdimi i shtatzanisë do
të vinte në rrezik jetën e nënës. Praktika shqiptare pranon
si moment të fillimit të jetës, momentin e shkëputjes
së fetusit nga barku i nënës, ndërkohë që ligji shqiptar
e lejon abortin për shkaqe të justifikuara, me qëllim që
të garantohet shëndeti i nënës dhe lindja e fëmijëve të
shëndetshëm.
Vdekja nuk quhet e shkaktuar në kundërshtim me këtë
nen, në rast se është shkaktuar si rezultat I përdorimit
të forcës, kur kjo e fundit, ka qenë absolutisht e
domosdoshme. Përdorimi i forces është legjitimuar
në rastet kur bëhet i domosdoshëm në një arrestim te
rregullt, ose në përpjekjet për të penguar arratisjen e një
njeriu ligjërisht të burgosur, ose per kundershtimin e nje
kryengritjeje te armatosur. Ne ke’to raste, perdorimi i
forces kryhet ne perputhje me ligjet.

E drejta për jetën (neni 21). E drejta për të jetuar është e
drejta e parë themelore e njeriut, gëzimi i së cilës, përbën
kusht edhe për gëzimin e të gjitha të drejtave te tjera. Ajo
klasifikohet në grupin e atyre të drejtave të pandashme e
të patjetërsueshme që lidhen ngushtë me njeriun si qënie
natyrore. E sanksionuar në Kushtetutën tonë, në krye të
katalogut të të drejtave të njeriut dhe qytetarit, shpreh
faktin se këtë të drejtë nuk na e ka dhuruar ligjvënësi,
as Qeveria. Ajo, dhe një varg të drejtash të tjera janë të
drejta natyrore me të cilat ne lindim. Në asnjë rast, asnjë
ligj, nuk mund të na privojë nga këto të drejta.
Në nenin 21 të Kushtetutës theksohet “Jeta e personit
mbrohet me ligj”. Kjo dispozitë shpreh garancinë për
të drejtën e jetës dhe nuk shprehet për kufizimet e saj,
duke vënë në dukje rëndësinë që paraqit mbrojtja e
saj. Sidoqoftë, neni 21 duhet të shihet i lidhur ngushtë
edhe me nenin 17 të Kushtetutës, i cili shpreh kushtet
për kufizimin e të drejtave. Kështu mund të kuptohet
përmbajtja e tij dhe mund të arrijmë në disa konkluzione:
Së pari, kjo dispozitë do të thotë se shteti duhet të
adoptojë të gjitha masat e nevojshme për të mbikqyrur
e kontrolluar respektimin e të drejtës kushtetuese për
të jetuar. Në këtë kuadër, ligjvënësi duhet të nxjerrë
ligje me qëllim që të sigurojë mbrojtjen e jetës. P. sh. ,
vetë Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë është ligji më
i rëndësishëm që garanton të drejtën e qytetarëve. Ai
parashikon sanksione të rënda për të gjithë personat që
kryejnë krimin e vrasjes. Ato zbatohen si për personat
privatë, ashtu edhe për personat zyrtarë që e kryejnë këtë
vepër jashtë fushës së ushtrimit te funksioneve te tyre
ose, kur i kapercejne kufijte e detyrës së tyre. Gjithashtu,
organet shteterore të prokurorisë e të policisë kanë të
gjithë pushtetin e nevojshëm që të kryejne hetime e
të marrin masat e nevojshme per vendosjen e qetesise
publike. Sidoqofte, nuk është vetëm ligjvënësi ai që është
i detyruar për mbrojtjen e jetës. Të gjitha autoritetet
publike kanë një detyrim të përgjithshëm te marrin masa
për mbrojtjen e jetës së qytetarëve.
Së dyti, neni 21 shpreh qëllimin e tij për të mbrojtur
individin nga çdo privim arbitrar i jetës nga ana e shtetit
dhe nuk shprehet në lidhje me dënimin me vdekje. Në
kushtetutë ne mund të gjejmë një sërë dispozitash
burimore, të cilat në mënyrë të tërthortë na lejojnë të
kuptojme se dënimi kapital është i papranueshëm (shih
nenin 21 ne lidhje me nenin 17). Çështja e dënimit me
vdekje nga pikëpamja juridiko-kushtetuese është çështje
e kufizimit më të lartë që mund t’i bëhet të drejtës për
të jetuar. Pikërisht, në çështjet e kufizimit të të drejtave,
Kushtetuta Shqiptare ka thirrur drejtpërdrejt Konventën
Evropiane për të drejtat e Njeriut kur thekson se,
“Këto kufizime. . . në asnjë rast nuk mund të tejkalojnë
kufizimet e parashikuara në Konventën Evropiane për të
drejtat e Njeriut”. Kjo do të thotë se në këtë kontekst,
Koventa evropiane ka fuqi të barabartë me Kushtetutën.

Liria e shprehjes dhe e shtypit.
Në nenin 22 të Kushtetutës është sanksionuar nje njohje
e gjere e lirise se shprehjes. Vendosja e saj ne nje plan
te rendesishem (menjehere pas lirise per te jetuar), na
ben te kuptojme se sa e rendesishme dhe sa themelore
eshte nje liri e tille, ne nje sistem demokratik. Ne fakt, ne
nje regjim politik ne te cilin nuk njihet liria e shprehjes,
nuk mund te behet fjale per ekzistencen e demokracise.
Madje, mund te shkojme edhe me tej: demokratizimi i nje
rendi juridik eshte ne perpjestim te drejte me shkallen ne
te cilen njihet liria e shprehjes, dhe vihet ne zbatim ajo.
Pёrvec tre shkallёve tё gjyqёsorit dhe Gjykatёs
Kushtetuese, njё tjetёr garant pёr respektimin e
tё drejtave dhe lirive tё njeriut nё vendin tonё dhe
moscёnimin e tyre pёr shkak tё veprimeve apo tё mos
veorimeve tё administratёs shtetёrore ёshtё institucioni
I Avokatit tё Popullit. Ёshtё institucion i pavarur dhe qё
ёshtё krijuar pёr herё tё parё nё Shqipёri me Kushtetutёn
e vitit 1998 (aktualen). Avokati i Popullit, nё fakt ёshtё
njё model i vendeve skandinave dhe i Zvicrёs dhe ёshtё
adoptuar nga vendet e Evropёs Perёndimore.
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Një vështrim i Përgjithshëm i zhvillimit të të
drejtave të njeriut E drejta private nё Romёn e
Lashtё

Kushtet per lidhjen e martesës
Do të doja ta veçoja si element për të demostruar shkallën
e lirive dhe të drejtave të individit në Romën e Lashtë.
Që martesa të ishte e lidhur juridikisht duhet të
plotësoheshin disa kushte:
-martesa e rregullt mund të lidhej midis dy personave
që kishin ius conubii, dmth të drejtën për të lidhur
martesë. Këtë të drejtë e kishin qytetarët romakë, latinët
e vjetër, njerëzit e lidhur me profesione të ndryshme dhe
libertinët. Djalit për t’u martuar ia jepte lejen ose statusin
juridik babai i tij. Por një nga kushtet ishte edhe fakti që
mes dy njerëzve që do të lidheshin në martesë duhej të
ekzistonte vullneti reciprok. Pas martesës ndalohej lidhja
në martesë e krushqve.
Martesë të rregullt në Romën e Lashtë mund të lidhnin
vetëm personat që kishin arritur pubertetin dmth femra
të kishte mbushur moshën 12 vjeç dhe mashkulli moshën
14 vjeç dhe të kishte formën e duhur ceremoniale.
Askush nuk mund të lidhte një martesë të re mbi një
martesë ekzistuese. Por pavarësisht modelit shumë
interesant të trajtimit të martesës si institucion, të drejtat
që fitonte gruaja me martesën ishin shumë të pakta.
Gruaja ndërpriste menjëherë lidhjet me familjen e saj
dhe vihej nën varësinë e kryetarit të familjes së burrit
(paterfamilias). Të drejtat e këtij të fundit shtriheshin
ndonjëherë deri në të drejtën mbi jetën dhe vdekjen e
gruas. E vetmja e drejtë e plotë që fitonte gruaja nga
martesa ishte e drejta e trashëgimisë.
Tё huajit nё Romёn e Lashtё nuk barazoheshin me
skllevёrit dhe nuk konceptoheshin armiq. Tё drejtat e
tyre rridhnin nga traktatet (foederat) qё Roma lidhte me
komunitetet e tyre. Nuk kishin tё drejta tё barabarta me
romakёt, por u garantohej pacёnueshmёria fizike dhe
liria.

Juristёt e Romёs sё Lashtё mendonin se një rol shumë të
rëndësishëm përkrah të drejtës publike përbënte edhe e
drejta private (Ius Privatum), e cila bazohej në tre urdhёra
qё ishin tё thjeshta dhe shumё tё qarta:
a-Tё jetosh me nder
b-Tё mos i bёsh dёm tjetrit
c-Secili tё marrё atё qё i takon
E Drejta Private Romake përbëhet nga tre pjesë:
1-Ius quod personas pertinet-që përfshinte normat
juridike që rregullonin marrëdhëniet personale mes
shtetasve remake.
2-Ius quod ad res pertinet-që përfshinte rregullat e
marrëdhënieve pronësore mes personave që dilnin si
titullarë të autorizimeve pronësore si psh: rregullat e
pronës, të posedimit, të drejtat reale mbi sendet. .
3-Ius quod ad actiones pertinet: që rregullonte
mbrojtjen e të drejtave subjektive të karakterit personal
dhe pronësor (rregullat e procedurës gjyqësore, llojet
e padive, kundërshtimet e padive). Që personi fizik të
mund të jetë subjekt i së drejtës duhet mbi të gjitha që ai
të ekzistojë. Fillimi dhe fundi i një personi fizik shënohet
me aktin e lindjes dhe të vdekjes së tij. Përsa i përket
provës së lindjes, Justiniani sanksionoi që fëmija të quhet
i gjallë kur ai tregonte çdo lloj shenje jete, çdo lëvizje të
trupit dhe frymëmarrje. Nё fakt shtetasve romaku i njihej
e drejta pёr tё krijuar familje dhe pёr tё pasur pronё dhe
kjo konsiderohej si njё e drejtё natyrore. E drejta romake
trajtoi pёr herё tё parё , duke u bazuar edhe nё njohuritё
shkencore tё Hipokratit dhe tё Pitagorёs, tё drejtat e
fёmijёs ende tё palindur. “Mbrohet fëmija i konceptuar
sikur të ishte lindur”. Psh bёrja e abortit konsiderohet si
njё cёnim i rёndё i tё drejtёs sё nёnёs dhe babait,
pavarёsisht se fetusi ёshtё pjesё integrale e nёnёs.
Kushtetuta e Justinianit pёrcaktoi qartё se: I konceptuari
konsiderohet, trajtohet njёsoj si i lindur.
 Personat fizikë subjekte të të drejtës në Romën e Lashtë
ndaheshin në tre kategori:
1-Persona që gëzonin të gjitha të drejtat e garantuara me
rendin juridik, pra gëzonin status civitatis
2-Persona që gëzonin vetëm të drejtën e jetës dhe të
lirisë , pra status libertatis
3-Persona që s’kishin asnjë të drejtë , që gjendeshin në
in statu servitutis
Duhet të theksojmë se në periudha të ndryshme kanë
ndryshuar dhe kriteret për të përfituar status civitatis,
pra statusin e qytetarisë romake.
Qytetarёve romakё u njihej e drejta aktive dhe pasive
e votimit, e drejta pёr tё shёrbyer nё legjionet romake,
e drejta pёr tё lidhur martesё etj. Tё drejtat nё fushёn
politike dhe ekonomike u njiheshin vetёm qytetarёve
puro, apo klasёs sё patricёve.

Feudalizmi dhe roli i Kishёs
Nё feudalizёm njё rol tё madh nё pёrcaktimin e tё
drejtave dhe lirive tё njeriut ka luajtur feja, kryesisht
kisha. Kisha pati influencё pothuajse totale mbi tё
drejtёn e personave. Ishte kisha qёlidhte sipas rregullave
tё saj martesat duke vendosur tre parime thelbёsore:
-parimi i lirisё sё çiftit tё ardhshёm
-parimi i pazgjidhshmёrisё sё martesёs (njё parim shumё
I kontenstuar madje dhe nga mbretёr)
-parimi i detyrimeve tё pёrbashkёta dhe tё barabarta tё
dy bashkёshorteve.
Nё bazё tё kёtyre parimeve ndalohej martesa e vajzave
nёn 12 vjeç dhe djemve nёn 14 vjeç, ndalohej martesa
mes njerёzve me afёrsi gjaku, por jo mes njerёzve me rang
shoqёror tё ndryshёm (psh padronit dhe shёrbёtores).
Interesant ёshtё fakti se sipas parimit tё detyrimeve tё
pёrbashkёta tё çiftit, gruaja ёshtё plotёsisht e barabartё
me burrin dhe vendimet duhet tё merren bashkё, por
burri duhet tё drejtojё shtёpinё.
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drejta kanonike, por janë rregulla të nxjerra nga e drejta
martesore.

Parashikoheshin nga kisha dhe ndalime të cilat e
shfuqizonin martesën. Të tilla ishin paaftësia, bigamia,
incesti etj. Kurse, disa ndalime të tjera janë vetëm
pezulluese. Kur këto pengesa të vendosura nga Kisha
dhunohen, martesa mbetet e pavlefshme, çifti bie në
mëkat (pendese).
Faktori thelbësor i martesës është pëlqimi i palëve. Sipas
teorisë së Pietro Lombardos, teori që është pranuar nga
Kishat e vendeve të Evropës Perëndimore, martesa e
vërtetë bëhet nëpërmjet shkëmbimit të pëlqimit aktual
midis të martuarve. Që nga momenti kur palët puqen
për t’u martuar, martesa quhet e përmbushur dhe
shenjtërimi i saj realizohet nëpërmjet shkëmbimit të
detyrimeve përpara priftit. Kur palët shkëmbejnë thjesht
premtimin për t’u martuar në të ardhmen, është fjala
për fejese. Deri në momentin që martesa nuk është e
konsumuar, ajo mund të zgjidhet nëpërmjet një ndarjeje
të akorduar nga Papa në raste të rënda. Por, ne rastet
kur eshte e konsumuar, ajo eshte e pazgjidhshme. Po
sipas teorise se Pietro Lombardos, pëlqimi i prinderve
nuk është i nevojshem e madje u ndalohet atyre që, të
detyrojnë fëmijët për martese.
Nëse fëmijët nuk i binden refuzimit të pëlqimit nga ana e
prindërve mund të dënohen me pendese.

Liritё dhe tё drejtat e njeriut nё epokёn moderne.
Evoluimi.
Angli/Petition of Right
Nё fillim tё shekullit tё XVII (vitet 1625-1628) mbreti Karli
I i Anglisё e shpёrndahu disa herё Parlamentin për shkak
se kërkonte një pushtet absolute dhe kishte vazhdimisht
problem dhe konflikte të ashpra me legjislativin. Por
nё vitin 1628 tё dy dhomat e Parlamentit të Anglisë, nё
mёnyrё tё vecantё Dhoma e Komuneve u mblodh dhe
hartoi njё deklaratё solemne sipas tё cilës Parlamenti do
tё ishte superior ndaj Mbretit nё cёshtjen e vendosjes
sё ligjeve dhe mbreti do të mund tё ishte njё vёzhgues
i thjeshtё. Kjo deklaratë njihet në histori me emrin
Peticioni i të Drejtave ose Petition of Rights.
Njё nga pikat e tjera tё rёndёsishme tё Petition of Rights
sanksiononte se : asnjё njeri i lirё nuk mund tё privohet
nga liria apo nga pronat e tij pa njё proces tё ligjshёm;
askush nuk duhet tё japё taksa, hua, apo dhurata pa akte
tё miratuara nё rrugё parlamentare dhe askush nuk ka
detyrimin tё mbajё ushtarё nё shtёpi.
Sqarojmë se në atë kohë popullsisë i “kishte ardhur në
majë të hundës” me ushtarët e Mbretit të cilët mbaheshin
me muaj të tërë në shtëpitë e njerëzve dhe shpesh herë
nuk tregoheshin aspak korrektë me bamirësinë e tyre.
Pas rënies nga forni të Karlit tё I nё Angli vendoset
Protektorati i Kromuellit. Mё 1653 Kromuelli harton tё
vetmen kushtetutё tё shkruar tё Anglisё qё titullohej
“Instrumenti i Administrimit”.
Pas vdekjes sё Kromuellit rikthehet nё fron djali i Karlit I,
Karli II i cili rikthen në fuqi Habeas Corpus Act. Por ky ishte
thjesht një akt formal i mbretit të ri që në fakt vendosi
njё diktaturё tё egёr qё kufizoi tё drejtat e shtetasve dhe
tё vetё parlamentit. Megjithatё thelbi I Habeas Corpus
Act ishte qё çdo person i arrestuar kishte tё drejtё t’i
drejtohej njёrit prej gjyqtarёve tё lartё ku lutej qё ky i
fundit ta çonte cёshtjen nё gjyq.
Me vdekjen e Karlit tё II nё fron erdhi nё fron Jakovi II,
një mbret me pikëpamje shumë katolike. Pёr rrjedhojё
vendosja me dhune e katolicizmit solli dhe revoltёn
e popullsisё protestante. Me fitoren e revolucionit
popullor, Parlamenti nxorri aktin “Bill of Rights” nё tё cilin
riafirmoheshin tё drejtat e mёparshme tё parlamentit,
ndaloheshin gjyqet arbitrare ndaj qytetarëve. Zgjedhjet
pёr dhomёn e komuneve bёheshin tё lira dhe nuk
mblidheshin taksa arbitrare nё favor tё mbretit.
Bill of Rights (1689). Me këtë akt, u riafirmuan
juridikisht të drejtat e vjetra dhe të pakundërshtueshme
të Parlamentit, si dhe liritë e qytetarëve, si liria nga
arrestimet dhe gjykimet arbitrare, e drejta e qytetarëve
për t’i bërë peticione mbretit. Për Parlamentin
sanksionohet liria e fjalës dhe e diskutimit të deputetëve
në Parlament. Gjithashtu, sanksionohen zgjedhje të lira

Pazgjidhshmeria e marteses.
Kishës iu desh një kohë e gjatë që të mund të bënte të
triumfonte parimi i mesiperm. Madje për këtë ka dënuar
deri edhe mbreterit. Ky rregull u pranua plotësisht në
shekullin XIII. Martesa nuk mund te zgjidhet edhe ne
rastin kur njëri prej bashkëshortëve hyn në një manastir.
Edhe nëse bashkëshorti tjetër nuk e pranon kete fakt,
bashkëshorti i dorëzohet kishës . Por, martesa mund të
anulohet në vazhdim të një defekti në pëlqim, si rezultat
I ekzistencës së një ndalimi; nga ana tjetër, pranohet
ndarja (veçimi) i bashkëshortëve nga jeta e përbashkët,
por duke lënë të ekzistojë lidhja juridike dhe fetare
(separatio quoad thorum et mensam).
Martesa sjell detyrime për të dy bashkeshortet.
Besnikeria dhe asistenca midis bashkëshortëve.
Gruaja duhet te jetë plotesisht e barabartë me burrin,
të gjitha vendimet duhet të merren me vendim të
përbashkët, por burri ka drejtimin e shtëpisë. Autoriteti
martesor ekziston vetëm duke lejuar këtë lloj drejtimi.
Femijet ilegale. Funksioni ekskluziv për lindjen e
fëmijëve është ai i martesës. Fëmija i lindur jashtë
martesës ndodhet në një situatë të disfavorshme. Ai
nuk ka familje: as racë, as njerëz, as paraardhës. Nuk ka
të drejtën e trashëgimisë nga prindërit e as nuk ndjek
kushtet e tij, p. sh. , djali ilegal i një servi është i lirë.
Pjesa e tij e trashëgimit shkon në favor të senjorit ose
te mbretit. Nga pikepamja shoqerore ai nuk mund te
pranohet ne nderet ekleziastike e as në nderet qytetare.
Praktikisht, nuk ka asnjë të drejtë dhe as një vend në
shoqëri. Nuk janë këto rregulla të vendosura nga e
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për Dhomën e Komuneve. Parlamenti duhet të mblidhej
rregullisht, kurse Monarkut i ndalohej të pezullonte, të
ndryshonte, të urdhëronte zbatimin e ligjeve, pa pëlqimin
e Parlamentit. Shpallej e paligjshme nxjerrja e taksave në
favor të mbretit dhe disponimi i tyre prej tij, pa pëlqimin
e Parlamentit. Akti konsideronte të kunderligjshme
thirrjen ose mbajtjen e një ushtrie të përhershme
brenda kufijve të mbreterise, pa pëlqimin e Parlamentit.
“Akti mbi të drejtat” ndalonte nxjerrjen e fitimeve të
jashtëzakonshme, vënien e gjobave e dënimeve të rrepta
të jashtëzakonshme etj.

drejtat e shteteve të veçanta, sesa të drejtat e personave
të veçantë. Ky konkluzion mund të nxirret lehtë nese i
lexojmë ato amendamente.
Këto 10 amendamente që njihen me emrin karta e të
drejtave, The Bill of Rights, u propozuan më 25 shtator
1789, vetëm një muaj pas shpalljes së Deklaratës së
të Drejtave të njeriut dhe të qytetarit në Francë dhe u
ratifikuan në 15 dhjetor 1791. Fillimisht, amendamentet
zbatoheshin vetëm për qeverinë federative, por, sipas
amendamentit XIV, shtetet nuk mund të privonin asnjë
shtetas nga jeta, liria ose pasuria, pa zhvillimin e nje
procesi të rregullt gjyqesor.
Në përgjithësi, të dhjetë amendamentet e Kartës së të
drejtave konfirmojnë lirite qytetare e politike. Të tilla
mund të permendim lirinë e ndërgjegjes, të shtypit, të
drejtën e grumbullimit dhe të parashtrimit të kërkesave
(amendamenti I), sigurinë personale dhe ato të banesës,
dokumenteve të pasurise (amend. IV); të drejtat e
personit gjatë ndjekjes penale dhe procesit gjyqësor, për
të garantuar nje gjykim të paanshëm (amend. V, VI) etj.
Qysh ne amendamentin I, Kongresi Amerikan ndalohet
të krijojë apo të mbështesë në çfarëdo mënyre një fe
të caktuar. Ai nuk mund të nxjerrë ligje per ndalimin e
ushtrimit të fesë, të lirisë së fjalës, të lirisë së shtypit, apo
të së drejtës për t’u grumbulluar ne mënyrë paqësore.

SHBA, Kushtetuta Amerikane/ Bill of Rights
Nё Filadelfia nё 1787, doli nё jetё Kushtetuta e Shteteve
tё Bashkuara tё Amerikёs, njё nga Kushtetutat mё
rezistente dhe model nё botё. Pёrbёhet nga 7 artikuj dhe
27 amendamente.
Sanksionon nё mёnyrё tё parё, qartё parimin e ndarjes
sё pushteteve dhe zgjedhjen e organeve drejtuese me
votё. Adam Smith thoshte: Atje ku nuk ka zgjedhje tё
pёrvitshme, nuk ka liri!
Bill of Rights , paketë amendamentesh u futën nё 1791.
Nё to trajtoheshin gjerёsisht liritё dhe tё drejtat e
individёve. Mund tё pёrmendim : lirinё e ndёrgjegjes, tё
fesё, tё fjalёs sё lirё, lirinё e shtypit. Me njё amendament
tjetёr tё vitit 1868 SHBA-tё u njohen shtetasve tё tyre tё
drejtёn pёr tё pasur njё process gjyqёsor tё rregullt dhe
pёr t’u mbrojtur njёlloj pёrpara ligjit, etj.
Në Kushtetutën Amerikane të vitit 1787, futja e një
katalogu specifik të të drejtave themelore të individit,
(Bill of Rights), në formën e dhjetë amendamenteve, u
miratua përfundimisht në dhjetor të vitit 1791. Kjo gjë
u nxit kryesisht për të kënaqur dëshirat dhe shqetësimet
e “antifederalisteve”, të gjithë atyre që mendonin se, një
pushtet qëndror i fortë mund të kërcënonte jetën, lirinë
dhe pronën e individëve të veçantë. Madje, me këtë
pretekst ata refuzonin të ratifikonin edhe Kushtetutën
e re. Në të kundërt, “federalistët”, i konsideronin të
tepërta këto dispozita, të bindur se ata kishin krijuar një
faktor shumë më tepër të fortë e me më tepër rëndësi
kundër rrezikut të tiranisë dhe të abuzimeve të tjera që
mund të bënte shumica. Është i njohur
fakti se, hartuesit e aktit të Filadelfias (1787), në veçanti
Xhejms Medison, ishin të shqetësuar për garantimin e të
drejtave natyrore të njeriut, jo thjesht me deklarata mbi
letër, por nëpërmjet organizimit të pushtetit publik në
nivel territorial.
Fakti që vetë Medison u vendos në krye të lëvizjes që
lindi brenda Kongresit të Parë
Amerikan, për të pasur një Bill of Rights, manifestonte
parimet e baballarëve të Kushtetutës, të cilët
interesoheshin më tepër, për të mos u ngatërruar
pushtetet në favor të shtetit qëndror.
Ishte kjo arsyeja që 10 amendamentet e para të
Kushtetutës Amerikane sanksiononin më shumë të

Deklarata e t ë Drejtave të Njeriut në Francë
Historia e Francёs mes njё periudhe tё ngjeshur
revolucionesh dhe rivendsojesh monarkish pati jo
vёmendjen e duhur ndaj tё drejtave dhe lirive tё individit.
Njё hap I madh u bё me Deklaratёn e tё Drejtave tё
njeriut dhe tё qytetarit dhe Kushtetuta e vitit 1791. Pra
ёshtё periudha kur Franca pas revolucionit dhe vrasjes
sё Luigjit, shpallet republikё. Deklarata ndahet nё dy
kategori: artikujt qё sanskionojnё tё drejtat e individit
dhe artikujt qё sanksionojnё tё drejtat e kombit. Njё nga
pikat kryesore tё Deklaratёs ёshtё ajo qё ushtria krijohet
dhe pёrdoret nё funksion tё kombit dhe jo nё shёrbim tё
individeve tё caktuar.
Në artikullin e parë të saj deklarohet se njerëzit lindin të
lirë dhe me të drejta të barabarta. Si të drejta natyrore
të njeriut shpallen liria, pronesia, siguria dhe rezistenca
kundër shtypjes.
Liria përkufizohet si mundësi për të bërë çdo gjë që nuk
i sjell dëm tjetrit. Megjithate, Deklarata thekson se liria
mund të kufizohet, por vetëm me ligj. Ajo shpall lirinë e
shfaqjes se mendimit, me gojë dhe me shtyp, liri e cila në
rast se shpërdorohet sjell përgjegjësi juridike për rastet
e parashikuara prej ligjit. Deklarata lë në heshtje lirine e
mbledhjeve dhe atë të bashkimeve. Liria e mbledhjeve u
sanksionua më pas me Kushtetuten e vitit 1791.
Deklarata sanksionon nje varg parimesh mjaft te
rendesishme qe ngrihen kunder arbitraritetit që
sundonte në kohën e absolutizmit. Shpallet barazia e të
gjithë qytetarëve përpara ligjit dhe ligji përkufizohet si
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prone personalisht edhe bashkarisht me te tjeret, e drejta
e sigurimit shoqeror; e drejta per pune, per shendet dhe
per mireqenie personale e familjare; sigurimi ne rast
papunesie, semundjeje, invaliditeti, pleqerie etj. ; e drejta
per arsim e per te marre pjese ne jeten e perbashket
kulturore, per te gezuar artet e bukura.
Në përgjithësi, keto të drejta të afirmuara në Deklaraten
Universale, janë sanksionuar pothuaj në të gjitha
kushtetutat e shteteve demokratike qe u miratuan ne
periudhen pas Luftes II Boterore.
Madje, ne keto Kushtetuta jane parashikuar edhe
garancite e nevojshme per zbatimin e tyre ne praktike.
Megjithate, te drejtave te sanksionuara ne Deklaraten
Universale u mungojne garancite kolektive.
Në
preambulen e kesaj deklarate, ajo e përcakton veten e vet
si “ideali i përbashkët për t’u arritur nga të gjithë popujt
dhe nga te gjitha kombet. Në këtë mënyrë vlera juridike
e Deklaratës duket e kuflzuar. Kjo sepse, artikujt e saj të
sanksionuar në mënyrë solemn, konkretizohen nga vete
shtetet të cilët kanë regjime të ndryshme politike. Nese
njëri prej shteteve nuk do të njohë ose do të dhunojë
ndonjë nga artikujt e Deklaratës, kjo Deklaratë nuk i
njeh OKB-së mjete që ta detyrojë shtetin të ndryshojë
qëndrim dhe të zbatoje sanksione ndaj tij.
“Konventa Evropiane per mbrojtjen e te Drejtave te
Njeriut dhe Lirive Themelore”, u hartua nga shtetet
anetare te Keshillit te Evropes. Duhet theksuar qysh ne
fillim se, kjo Konvente eshte nje nga perpjekjet e para me
efikasitet per te siguruar garancine kolektive te disa te
drejtave te afirmuara nga Deklarata Universale.
Në përmbajtjen e Konventës vëmë re se në krahasim me
Deklaraten Universale, ajo i kushton më tepër rëndësi
mbrojtjes së të drejtave dhe lirive themelore të Njeriut,
se sa thjesht afirmimit të tyre, qoftë edhe me solemnitet.
Ajo vendos garanci për liritë negative që ishin të afirmuara
bashkarisht nga të gjitha shtetet e kohës aderues në
Këshillin e Evropës, si dhe per te drejtat sociale. Vendet
anëtare të Këshillit të Evropës, kanë miratuar më pas, më
1961, në Torino, Kartën sociale europiane, në të cilën të
drejtat sociale njihen sërish. Gjithashtu, kjo konvente,
ka njohur mjaft ndryshime e plotesime nepermjet
protokolleve qe jane miratuar ne kohe te ndryshme.

shprehje e vullnetit të përgjithshëm, duke iu përmbajtur
kështu mësimeve të Rusoit.
Në fushën e kushtetuimit të shtetit ajo shpall parimin e
rëndësishëm të sovranitetit që buron nga kombi, nevojën
e ndarjes së pushteteve duke theksuar se në shoqërinë
ku nuk është siguruar zbatimi i të drejtave dhe nuk është
bërë ndarja e pushteteve, nuk ka Kushtetutë.
Në artikullin e 7-të të saj sanksionohet paprekshmeria e
personit dhe moslejimi i vënies
përpara përgjegjësisë, arrestimit e burgosjes, me
përjashtim të rasteve të parashikuara me ligj dhe duke
respektuar format e parashikuara nga ligji.
Deklarata sanksionon dhe një fakt me shumë rëndësi
për mbarevajtjen e bashkimit shteteror, atë se fuqitë e
armatosura krijohen në interes të të gjithëve dhe jo për
interesat personale të atyre të cilëve u janë besuar (art.
12). Ky artikull drejtohet kundër praktikës së ndjekur
në monarkitë feudale, kur ushtria mbronte interesat e
monarkut.
Për caktimin e tatimeve, deklarata kërkon barazi duke
pasur parasysh gjendjen e secilit dhe pjesëmarrjen per
caktimin e tyre të përfaqësuesve të të gjithë qytetarëve.
Deklarata përbën një dokument të rëndësishëm historik
ku gjetën pasqyrim idetë e teorite me përparimtare që
frymëzuan Revolucionin Kushtetuta e vitit 1791 në Francë,
natyrisht qё ёshtё mё e konsoliduar. Ajo e shpalli Francen
monarki kushtetuese tё bazuar mbi parimin e ndarjes sё
pushteteve. Shtetasit qё kanё mbushur moshёn 25 vjeç,
qё kanё jo mё pak se njё vit nё qytet dhe kanё paguar
taksat e shtetit kanё tё drejtёn e votёs. Kushtetuta njeh
martesёn civile dhe ngarkon administratёn tё merret me
kёtё proces. Me kёtё Kushtetutё nё Francё lindi epoka
e kushtetutave.

Aktet kryesore ndërkombëtare për të mbrojtur
të drejtat e njeriut. Deklarata Universale e të
Drejtave të Njeriut (1948).
U miratua më 10 dhjetor të vitit 1948 nga Asambleja
e Pergjithshme e OKB . “Deklarata Universale e të
Drejtave të Njeriut” (me tej, Deklarata Universale) ruan
vlera te dukshme po te mbajme parasysh faktin se kjo
Deklarate eshte hartuar e miratuar nga një organizëm i
të Drejtës Ndërkombëtare në të cilin aderojnë pjesa më
e madhe e shteteve të Botës, përfaqësues të të gjitha
kontinenteve dhe per me teper, me regjime politike të
ndryshme. Deklarata afirmon të drejtat më themelore
te Njeriut. Ajo njeh dhe sanksionon parimin e barazisë
formale dhe te drejtat tradicionale si:liria personale, liria
e levizjes, e ndergjegjes dhe e besimit, liria e mbledhjes
dhe e bashkimit, e drejta per te patur banese, fshehtësia
e korrespondences, e drejta aktive dhe pasive e votimit.
Por, vlen te permendet fakti se Deklarata ka njohur
gjeresisht edhe te drejtat sociale.
Njihet e drejta e çdo qytetari per jeten, e drejta per t’u
martuar e per te krijuar nje familje, e drejta per te patur
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Analiza pushover në ndërtesa

MSc. Eng Bledar Shatri

Abstract

rrjedhim, sofistikimi i tepruar i analizave strukturore nuk
është i garantuar.
Strukturat e projektuara në zonat sizmike duhet të
plotësojnë dy kerkesa bazë:
1.
Struktura duhet të projektohet për ngarkesa
të shërbimit (gjendja e fundit kufitare dhe gjendja e
shërbimit).
2.
Struktura duhet të shmangë kolapsin gjatë
tërmetit (gjendja e fundit kufitare).
Për llogaritjet sizmike mund të përdoren analiza
strukturore elastike lineare dhe jolineare.
Në këtë temë do merremi kryesisht me analizën
strukturore statike jolineare. Një analizë statike jolineare
konsiston në nënshtrimin e një strukture ndaj forcave
gravitacionale dhe një sistemi forcash anësore, simultant
të forcave të inercisë që duke mbajtur raporte relative
ndërmjet tyre. Ato janë monotone rritëse derisa arrihet
një zhvendosje e një pike kontrolli të strukturës (qëndra
e masës e katit të fundit) e thënë ndryshe “zhvendosje
target” qe përfaqëson kërkesën nën tërmetin relativ. Me
këtë tip analize është e mundur të verifikohet kapaciteti
i struktures si në terma të rezistencës ashtu edhe në
terma të deformimit duke marrë parasysh jolinearitetin
gjeometrik dhe të materialeve. Për momentin, analizat
me racionale dhe metodat e përcaktimit të performancës
duket që janë procedurat jolineare të thjeshta që
kombinojnë analizën statike jolineare Pushover të një
modeli matematikor relativisht të thjeshtë me spektrin
e reagimit.
Fjalë kyçe: analiza statike, pushover, sjellja e strukturës

The structural response to large earthquake movements
can not be predicted accurately due to the great
inconsistencies and uncertainties of the structural
elements and parameters of the earth’s movement.
Consequently, excessive sophistication of structural
analysis is not guaranteed.
Structures designed in seismic zones should meet two
basic requirements:
1. The structure should be designed for service loads
(ultimate limit state and service state).
2. Structure should avoid collapse during the earthquake
(ultimate limit state).
Seismic calculations can be used for linear and nonlinear
elastic structural analysis.
In this topic we will mainly deal with static nonlinear
structural analysis. A nonlinear static analysis consists
of subjecting a structure to gravitational forces and
a side-effect system of simultaneous inertia forces
by maintaining relative ratios between them. They
are upwardly monotonous until a shift of a structure
checkpoint (the last floor mass space) is called a “target
displacement” that represents the demand under the
relative earthquake. With this type of analysis it is
possible to verify the capacity of the structure both in
terms of resistance and in terms of deformation taking
into account the geometric nonlinearity and materials.
At the moment, rational analysis and performancedetermination methods seem to be simple nonlinear
procedures that combine the static nonlinear Pushover
analysis of a relatively simple mathematical model with
the response spectrum.
Key words: static analyse, pushover, behavior of structure

Analiza “Pushover” (pak njohuri dhe histori)
Analiza Pushover është një procedurë statike jolineare
dhe është më e kënaqshme se ajo elastike e reduktuar
me një faktor duktiliteti.
Argumentat kryesore që janë në bazën e analizes statike
jolineare janë:
•
Analiza Pushover
•
Vlerësimi i Pikës së Performancës

Abstrakt
Reagimi strukturor për lëvizje të mëdha të tërmeteve
nuk mund të parashikohet në mënyrë të saktë për shkak
të rastësive dhe pasigurive të mëdha të elementëve
strukturor dhe parametrave të lëvizjes së tokës. Si
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Për të realizuar një reagim sizmik të një strukture reale
duhet të ndërtohet një model matematikor qëështë në
gjendje të marrë parasysh:karakteristikat gjeometrike
dhe mekanike, efektet e jolinearitetit, efektet e rendit
te dyte nese marrin njëvlerë të përfillshme dheduhet
të kemi mjete të analizës që lejojne të kapin sjelljen
jolineare dhe zhvillimin e saj në kohë.
Analizat statike jolineare në krahasim me analizat statike
lineare janë më reale dhe të besueshme.
Analiza statike jolineare përfshin dy aspekte:
1.
Përcaktimin e një varësie force-zhvendosje
(kurbë kapaciteti ose kurbë Pushover) duke përfaqësuar
nje sjellje reale monotone të strukturës për të cilën
kërkohet një analizë Pushover.
2.
Vlerësimi i zhvendosjes maksimale ose i Pikes
së Performances të arritur nga struktura në rast të një
eventi sizmik të përcaktuar nga spektri i reagimit elastik
të nxitimit.
Pra, analiza Pushover lejon përshkrimin e sjelljes së
strukturës nëpërmjet njëvarësie të thjeshtë njëpërmasore
force-zhvendosje e thënë ndryshe kurbe kapaciteti. Në
këtë mënyre analiza Pushover reduktohet në atë të
një sistemi me nje shkallë lirie (NJSHL) ekuivalent me
strukturen fillestare. Metodat statike jolineare lejojnë
përcaktimin e zhvendosjes maksimale të sistemit NJSHLekuivalent nga përcaktimi i Pikës së Performancës si
subjekt i një eventi sizmik të përshkruar nga spektri
relativ i nxitimit. Kërkesa sizmike llogaritet nga analiza
statike jolineare e strukturës e cila i nënshtrohet një
rritjeje monotone të ngarkesës anësore me një menyre
invariante shpërndarjeje derisa të arrihet një zhvendosje
e caktuar. Asnjë nga shpërndarjet aktuale të forcave
invariante nuk mund të merret për kontributin e modeve
të larta për reagimin apo rishpërndarjen e forcave
inercialepër shkak të kapitullimit të strukturës.
Për të tejkaluar këto limite:
•
Shumë studime kanë propozuar një shpërndarje
forcash adaptive që ndjekin më shumë një varësi me
kohën të forcave inerciale
•
Shumë studime janë përpjekur ta adresojnë
këtë çështje duke konsideruar vetëm modin e pare të
lëvizjes ne analizën standarte Pushover
•
Kohët e fundit është zhvilluar një procedure e
analizës modale Pushover, e cila përfshin kontributin e
disa modeve të lëvizjes
Karakteristikat kryesore të analizës statike jolineare jepen
në tabelë.

Kerkesa

Përcaktimi i një spektri të reagimit në
përputhje me veprimin sizmik të pritur

Kapaciteti

Përcaktimi i modelit matematikor me SHSHL
të strukturës dhe të ekzekutimeve relative
jolineare të një analize Pushover
-Përcaktimi i një sistemi me NJSHLekuivalent

Reagimi

-Përcaktimi i një kriteri për të konsideruar
efektet e sjelljes ciklike të strukturës
-Përcaktimi i reagimit të sistemit me NJSHLekuivalent
-Konvertimi i reagimit të sistemit me NJSHLekuivalent në atë të një sistemi me SHSHL
-Përcaktimi i objektit të performancës

Verifikimi

-Verifikimi i pranueshmërisë së reagimit global
dhe lokal

Tabela 1, Aspekte të rëndësishme të analizës statike
jolineare
Analiza Pushover është formuluar fillimisht për sisteme
me NJSHL dhe aktualisht përdoret për vlerësime të
bazuara në zhvendosje “displacement-based assessment”
në ndërtesa shumëkatëshe të rregullta dhe të parregullta
dhe për strukturat e urave.
Analiza Pushover është një procedurë statike jolineare
që përdoret për të përcaktuar sjelljen e një strukture
përballë një veprimi të caktuar (forcë apo zhvendosje)
të aplikuar. Kjo konsiston në “shtyerjen” e strukturës
deri ne kolaps ose deri kur arrin një pikë limite të
përcaktuar. “Shtyerja” arrihet duke aplikuar një forcë
apo zhvendosje rritëse monotone. Në thelb analiza
Pushover është një teknikë zgjidhjeje e ekuacioneve të
ekuilibrit statik të strukturës.
Analiza Pushover lejon përcaktimin e një varësie skalare
forcë-zhvendosje karakteristike e sistemit të studiuar, e
thënë ndryshe kurbë kapaciteti, e cila lejon kthimin e
zhvendosjes maksimale të një sistemi të caktuar nga një
veprim i jashtëm i caktuar në zhvendosjen maksimale të
një sistemi me NJSHL-ekuivalent. Pastaj në rastin e një
sistemi me NJSHL, analiza Pushover është veçanërisht
intuitive. Sistemi me NJSHL mund të idealizohet si një
masë e përqëndruar ‘m’ e mbajtur nga një element pa
masë me ngurtësi ‘k’ dhe i lidhur me një element pa
masë dhe pa ngurtësi qëështë shkaktar i zhvendosjes, siç
jepet nëfig. 3. 1
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kapaciteti të ndryshme.

Fig. 1, Skema e sistemit me një shkallë lirie (NJSHL)
Konfigurimi i deformimeve (fusha e zhvendosjeve)
të sistemit përcaktohet nga një element i vetëm, pra
zhvendosja relative e masës në lidhje me kohën (Dtzhvendosja horizontale).
Në këto raste të thjeshta (sistem me NJSHL), analiza
Pushover konsiston në aplikimin e një zhvendosjeje ‘D’
ose të një force ‘F’, e cila vjen duke u rritur në drejtim të
shkallës së lirisë. Vlera fillestare e zhvendosjes apo forcës
nuk ka rëndësi.

Fig 2, Aplikimi i analizës Pushover në një ndertesë
Zakonisht si parametra të forcës dhe zhvendosjes
përzgjidhen forca prerëse në bazë dhe zhvendosja në
qendren e gravitetit të katit të fundit të ndertesës (edhe
pse ne realitet kjo nuk ka një bazë teorike por është një
rrjedhim më i mundshëm i aplikacioneve origjinale të
kësaj teknike në pilat e urave që janë monitoruar). Por
kjo zhvendosje nuk është gjithmonë një parametër i
besueshëm.
Në një analizë Pushover të bazuar në forca apo zhvendosje
të aplikuara në strukturë në mënyrë rritëse, kemi:

Shprehjet që përcaktojnë forcën apo zhvendosjen janë:
(1. 1)
(1. 2)
Ku: d-zhvendosja e vendosur në mënyre arbitrare
f-forca e vendosur në mënyre arbitrare
α, β-faktorë që vijnë duke u rritur gradualisht nga zero
deri në vlerën përfundimtare që na lejon të
studiojmë fushën e reagimit për sistemin e konsideruar
Sjellja e sistemit është përcaktuar nga një varësi forcezhvendosje në të cilën:

(1. 5)

(1. 6)
Ku: d, f-vektorë forme
α, β-faktorë rritës

Në rastin e analizave apo forcave të aplikuara
(1. 3)
Në rastin e analizave apo zhvendosjeve të aplikuara
(1. 4)

(1. 7)

Në rastin e sistemeve me SHSHL kjo është e ngjashme me
strukturën që“shtyhet” duke aplikuar një profil forcash
apo zhvendosjesh horizontale per çdo kat, fig. 3. 2. Për
të përshkruar sjelljen e sistemit në terma të varësisë
forcë-zhvendosje është e nevojshme të zgjedhim vetëm
një force dhe vetëm një zhvendosje. Zgjedhja e këtyre
parametrave nuk është unike dhe mund të rezultojë
varësi te ndryshme forcë-zhvendosje dmth në kurba

(1. 8)
Ku:Di-zhvendosja në katin ’i’
Fi-forca në katin ‘i’
Për të përshkruar sjelljen e sistemit nëpërmjet një varësie
skalare forcë-zhvendosje (F-Δ), zgjidhen zakonisht forca
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prerëse në bazë dhe zhvendosja në majë:

Hidhet në diagram spektri i kërkeses

(1. 9)
(1. 10)
Duke marrë parasysh që objektivi është të stimulohet
reagimi dinamik i strukturës, lind pyetja: “A duhet
te bëhet analiza Pushover duke aplikuar një sistem
zhvendosjesh apo forcash ?”.
Nqs struktura do kishte një sjellje elastike-lineare atëherë
të dyja alternativat do na çonin në të njëjtat rezultate,
por prezenca e efekteve joelastike na sjell një diferencë
mes këtyre dy alteranativave.
Analiza Pushover është një mjet i fuqishëm për qëllimet
e vlerësimit. Në ditët e sotme disa nga kodet më të
reja kane futur standarte dhe guida për vlerësimin e
strukturave ekzistuese si:
•
ATC-40 (1996)
•
FEMA-273/274 (1997)
•
FEMA-356/357 (2000)
•
KANEPE (2004)
•
EC8-PART-3
•
FEMA-440 (2005)
•
ASCE41-06 (2007)

Fig 3, Kurba spektrale të kërkese dhe kapacitetit

Një vështrim i shkurtër i metodave jolineare të
thjeshta
Pushover është një analizë statike jolineare. Termi
‘statik’ nënkupton që është një metodë statike e aplikuar
për të përfaqësuar një fenomen dinamik. Termi ‘analizë’
nënkupton që një Pushover është kryer për një ndërtesë
ekzistuese dhe duhet një vlerësim i zgjidhjeve dhe
modifikimeve ekzistuese.
Në 1975, Freeman, zhvilloi një metodë të thjeshtë që
mund të konsiderohet si një paraardhës i “Metodës së
spektrit të kapacitetit-CSM” të ditëve të sotme.
Në 1981, Saiidi dhe Sozen, propozuan të bëjnë analizë
dinamike jolineare për nje sistem NJSHL-ekuivalent.
Bazuar në këtë ide, Fajfar dhe Faschinger, zhvilluan në
mes të viteve ’80 versionin e parë të “Metodës N2”.
Gjithsesi komuniteti i inxhinierëve sizmik nuk i kushtoi
shumë rëndësi metodave jolineare të thjeshta deri në
mesin e viteve ’90 kur u bë një zhvillim i tyre.
Shembuj të thjeshtë të metodave jolineare të thjeshta
janë të ashtuquajturat:
•
“Metoda e spektrit të kapacitetit-CSM”, e cila në
variante të ndryshme aplikohet në ATC-40, në manualet
Triservices’ dhe në Japanese Building Standart Low
•
Procedurat statike jolineare të aplikuara në
FEMA 273 dhe pastaj të zhvilluara në FEMA 356
•
“Metoda N2” e cila është futur ne EC8
•
“Analiza Pushover Modale”
Një metodë e ngjashme me procedurën statike jolineare
të FEMA 273 është futur në dispozitat më të fundit
NEHRP.
Shumë metoda jolineare të thjeshta janë futur në Librin
Blu SEAOC.
Të gjitha metodat kombinojnë Analizën Pushover të
modelit me SHSHL me Analizën e Spektrit të Reagimit
të sistemit me NJSHL-ekuivalent. Aplikohen spektra
elastikë dhe inelastikë me shuarje dhe periode
ekuivalente. Si një alternativë e spektrit inelastik është
zhvilluar spektri i pikës së rrjedhshmërisë.

Analizat statike jolineare janë zhvilluar gjerësisht gjatë
viteve të fundit dhe arsyeja është se kompjuterët tashme
më të fuqishëm janë të aftë të mbajnë programe të rinj.
Disa nga programet në dispozicion në ditët e sotme janë:
•
IDARC
•
DRAIN-2DX
•
INDYAS
•
SAP2000
•
STRUDL
•
STATIK
•
ETABS
•
SOFISTIK
Kjo procedurë kërkon një ekzekutim të analizës
statike jolineare të strukturës që lejon monitorimin e
kapitullimit progresiv të strukturës dhe krijimin e kurbës
së kapacitetit. Struktura është“shtyrë” me një forme
ngarkimi anësor që ndjek formën e modit kryesor të
para-kapitullimit të ndërtesës në nivele specifike të
zhvendosjes “target”, ndërkohë që injorohet ngarkesa
vertikale e tëmetit. Kurba rezultante forcë prerëse
në bazë-zhvendosje ne majë (fig. 2. 6) quhet kurbë
kapaciteti. Forcat dhe deformimet e brendshme të
llogaritur në nivelet e zhvendosjes “target” vlerësohen
në kërkesa të forcës dhe deformimeve, të cila duhet të
krahasohen me kurbën e kapacitetit në dispozicion.
Transformohet kurba Pushover (forcë prerëse në bazëzhvendosje në majë) në një kurbë kapaciteti ekuivalente
(nxitim spektral-zhvendosje spektrale)
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Me përjashtim të metodës në FEMA, këto metoda janë
formuluar në formatin nxitim-zhvendosje (AD). Në këtë
format, kapaciteti i strukturës krahasohet direkt me
kërkesën e lëvizjes së tokës në strukturë. Prezantimi grafik
bën të mundur një interpretim vizual të procedurës dhe
të varësisë mes sasive kryesore që kontrollojnë reagimin
sizmik. Kapaciteti i strukturës paraqitet me një kurbë
force-zhvendosje të marrë nga analiza statike jolineare
Pushover. Forca prerëse në bazë dhe zhvendosja në
majë konvertohen përkatësisht në nxitim spektral dhe
zhvendosje spektrale të sistemit me NJSHL-ekuivalent.
Këto vlera spektrale përcaktojnë kurbën e kapacitetit.
Përcaktimi i Spektrit të Kerkesës Sizmike përfaqëson
ndryshimin kryesor mes metodave të ndryshme. Në
të gjitha rastet, pikëprerja e kurbës së kapaciteti me
spektrin e kërkesës jep një vlerësim të kërkesës së
nxitimit inelastik (forcës) dhe kërkesës së zhvendosjes.
Janë zhvilluar edhe disa procedura të tjera premtuese,
me qëllim projektimin e kontrolluar të zhvendosjeve
(projektim në bazë të zhvendosjeve), nga Panagiotakos
dhe Fardis dhe nga Priestly dhe bashkëautorët.
Të gjitha metodat bazohen vetëm në struktura plane.
Metodat e analizës ndryshojnë në:
Thjeshtësi të aplikimit të tyre
Transparencë të bazës teorike
Qartësi të bazës teorike
Saktësi të rezultateve

nëpërmjet një koordinate të përgjithësuar ‘q(t)’ (metodë
njëmodale), ose me një kombinim linear të vektorëve
tëformës ‘Φm’ (pingule nëpërmjet tyre), amplitudë e
të cilave varion me kohën nëpërmjet koordinatave të
përgjithësuara ‘qm(t)’ (metodë multimodale).
Vektorët e formës të adaptuar në metodën njëmodale
apo multimodale mund të qendrojnë të pandryshueshme
gjatë gjithë kohës së veprimit pavarësisht nga niveli
i deformimit (metoda joadaptive) ose mund të
modifikohen në varësi të karakteristikave aktuale të
sistemit (metoda adaptive).

Kalimi nga mdof ne sdof-ekuivalent1

Tabela . Pershtatje per kalimin nga sistemi me SHSHL në
sistemin me NJSHL-ekuivalent

2)Varësia forcë-zhvendosje, karakteristike e sistemit
me NJSHL-ekuivalent përcaktohet nëpërmjet njëanalize
pushover në sistemin me SHSHL. Profili i ngarkesave të
aplikuara në metodën njëmodale ose profili i ngarkesave
të aplikuara në metodë multimodale janë proporcionale,
përmes matricave të masës [M] përkatesisht me
vektorin e formës {Φ} ose {Φm}.

Njemodale

Φ-cte per cdo t
q(t)

Adaptive
Φ(t)
q(t)

Multimodale

Φm-cte per cdo t
qm(t)

Φm(t)
qm(t)

Metoda

Analiza statike Pushover nuk ka një bazë teorike të
përcaktuar pra ka procedura të ndryshme që tëçojne
në rezultate që janë mjaft të ndryshme ndërmjet tyre,
por prapë janë shumë të përdorura dhe të pranueshme.
Supozimi bazë mbi të cilin bazohet analiza Pushover
është se reagimi i strukturës të dominohet nga një
menyrë e vetme dhe që forma e kësaj mënyre të
qëndrojë konstante gjatë gjithë kohës së reagimit.
Këto supozime nuk janë të sakta por shumë studime
kanëtreguar se këto supozime tëçojnë në vlerësime mjaft
të mira të reagimit maksimal sizmik të sistemit MDOF,
nëse reagimi i tyre dominohet nga modi i parë.
Formulimi i sistemit me NJSHL-ekuivalent nga sistemi
me SHSHL2 nuk është unik por supozimet për të gjitha
mundësitë janë:
1)Profili i zhvendosjeve të strukturës, pra tendenca e
deformimit të sistemit me SHSHL‘u’, përshkruhet me një
vektor te formës ‘Φ’, amplituda e të cilës varion me kohën

Joadaptive

Analiza Pushover mundëson studimin e një sistemi me
shumë shkallë lirie (MDOF) duke e kthyer atë në sistem
me një shkallë lirie (SDOF-ekuivalent). Prandaj metodat
e analizës për të përcaktuar reagimin maksimal të pritur
të sistemit SDOF jolinear mund të adaptohen edhe në
rastin e sistemeve MDOF jolinear. Kërkesa sizmike për
sistemin MDOF mund të ndryshojë nga ajo e sistemit
SDOF-ekuivalent për shkak të efekteve të modeve të larta
dhe të shume karakteristikave strukturore si :
-forma globale e deformimeve
-shpërndarja e rezistencës dhe ngurtesisë gjatë lartësisë
së strukturës
-teprica e sistemit strukturor
-mënyra e kolapsit në nivelin lokal dhe global
Sjellja dinamike e strukturës reale është e drejtuar nga
një bashkëveprim kompleks i shumë prej këtyre faktorëve
e mund të përcaktohet me saktësi vetëm nëpërmjet
analizave dinamike jolineare.
Nevoja e një mirëkuptimi të plotë të karakteristikave të
reagimit jolinear të sistemit MDOF dhe të instrumentave
të përafërt për lehtësimin e projektimit bëjnë tërheqës
përdorimin e analizave statike jolineare të cilat duke
ruajtur thjeshtësinë e analizave klasike statike lejojnë
studimin e reagimeve të sistemit edhe pas fazës elastike.

1 MDOF-multi degree of freedom, shqip (sistem me shume
shkalle lirie, SSHL)
SDOF ekuivalent- single degree of freedom, shqip (sistem me
nje shkalle lirie,NJSHL)
2 Perafrimet nga nje sistem me shume shkalle lirie te
ekuivalentuar ne nje sistem me shume shkalle lirie jepen
nepermjet nje aparati matematikor kompleks, te cilen nuk po e
paraqesim ne kete material.
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këto modele ngarkesash deri në zhvendosjet “target”
që janë të lidhura me nivelet specifike të performancës.
“Sollecitacioni” të brendshme dhe deformimet e
llogaritura në korrespondim me këto zhvendosje ‘target’,
janë përdorur si vlerësim i rezistencës dhe i kërkesës
për deformim që duhet krahasuar me kapacitetin
në dispozicion. Analiza mund të bëhet me një seri
analizash elastike ku pikat në të cilat rezistenca në
përkulje tejkalohet merren si çerniera në aplikimin e
ngarkesave anësore. Kurbat force-zhvendosje bilineare
apo multilineare duhet të futen në model nqs sforcimi
hardening apo softeningështë një karakteristikë e
rëndësishme e reagimit të elementëve.

•
Si rregull përdoret një model strukturor me
SHSHL. Kërkesa sizmike është e përcaktuar në kode
në formën e një spektri nxitimi pseudo-elastik ‘Sae’.
Koeficienti specifik i shuarjes merret parasysh në spektër.
•
Duke përdorur analizën Pushover, varësia
karakteristike jolineare force-zhvendosje e sistemit
me SHSHL mund të përcaktohet zakonisht si një forcë
prerëse në bazë-zhvendosje në majë. Përzgjedhja e një
shpërndarjeje të ngarkesave anësore është një hap i
rëndësishëm në analizën Pushover.
•
Në metodat e thjeshta, kërkesa sizmike
përcaktohet duke përdorur spektrin e reagimit. Pra
fillimisht struktura duhet të modelohet si një sistem me
NJSHL, për të cilin janë përdorur metoda të ndryshme.
Zakonisht supozohet që forma e zhvendosjeve është
konstante pra nuk ndyshon gjatë reagimit të strukturës
në lidhje me terrenin.
•
Në të gjitha proceset që marrin parasysh
ngurtësinë fillestare dhe/ose ndonjë sasi të duktilitetit
është i nevojshëm një idealizim bilinear i kurbës
së kapacitetit. Disa procedura bëjnë një idealizim
pavarësisht zhvendosjes së caktuar. Një përafrim i tillë,
edhe pse në përgjithësi më i saktë kërkon një proces
përsëritës kompjuterik.
•
Dy afrime bazë të ndryshme janë përdorur për
përcaktimin e zhvendosjes “target” të sistemit me NJSHLekuivalent:
1)
Supozohet një vlerë e zhvendosjes “target”.
Bazuar në një vlerë të supozuar përcaktohet perioda
elastike-ekuivalente dhe shuarja viskoze-ekuivalente
e sistemit NJSHL. Vlera e re e zhvendosjes “target”
përcaktohet nga spektri elastik për shuarje ekuivalente
si funksion i periodës ekuivalente. [Miranda dhe RuizGarcia, 2001]
2)
Bazohet në spektrin joelastik ku përdoret një
faktor reduktimi i forcave. Spektri inelastik i kërkesës
përcaktohet duke përdorur analizën dinamike jolineare
ose nga spektri tipik elastik i projektimit duke përdorur
faktorë të reduktimit të forcës (apo zhvendosjes)
•
Kërkesa për zhvendosje e sistemit me NJSHLekuivalent është transformuar në zhvendosjen maksimale
të majës së sistemit me SHSHL duke përdorur procesin e
ekuivalentimit SHSHL→NJSHL.
•
Në hapin e fundit kemi performancën e pritur
të cilën mund ta vlerësojmë nga krahasimi i kërkesave
sizmike.

Në shumë raste do të jetë e nevojshme të bëhet një
analizë duke kontrolluar zhvendosjet më mirë se sa duke
kontrolluar forcat, sepse zhvendosja ‘target’ mund të
lidhet me një ngurtësi anësore pak pozitive ose negative
për shkak të zhvillimit të mekanizmave dhe të efekteve
force-zhvendosje. Në nivel të zhvendosjes ‘target’,
forcat dhe deformimet janë krahasuar me kapacitetet e
disponueshme për vlerësimin e performancës. Shumë
problem janë të lidhura me përcaktimin e zhvendosjes
‘target’ dhe me modelimin e ngarkesave anësore siç
u pa edhe mësipërm. Shumë nga keto probleme janë
të lidhura me zbatimin e këtyre koncepteve në varësi
të rregullave specifke të modelimit të strukturës, në
përcaktimin sasior të modifikimeve të diskutuara të
kërkesë inelastike të zhvendosjes në sistemin me NJSHL.
Në kuadër të shqetësimeve të shprehura për saktësinë e
parashikimit të kërkesës, me mjetet e analizës Pushover
mund të thuhet që të njëjtat shqetësime ekzistojnë
edhe në parashikimin e disponueshmërisë. Në këtë
pikë gjykimet mund të supozohen në veçanti nqs janë të
lidhura me sasinë e deformueshmërisë.

Përdorimi i rezultateve pushover
Analiza Pushover është një metodë e preferuar për
vlerësimin e performancës sizmike të strukturave nga
pjesa më e madhe e kodeve sepse është konceptualisht
dhe kompjuterisht e thjeshtë. Ajo mundëson gjetjen
e rendit të rrjedhshmërisë dhe kolapsit të ndërtesës.
Prespektiva e analizës pushover është llogaritja e
parametrave kritikë të reagimit të imponuar të sistemit
strukturor dhe elementëve të tij sa më afër të jetë e
mundur me ato të parashikuara nga analiza dinamike
jolineare. Ajo jep informacion për shumë karakteristika
të reagimit që nuk mund të merren nga një analizë statike
elastike apo dinamike elastike. Ky informacion është:
•
Llogaritja e drifteve dhe shpërndarja e tyre gjatë
lartësisë
•
Përcaktimi I kërkesës së forcave në elementët
e brishtë, si kërkesa e forcave aksiale në kollona apo
kërkesa e momentit në nyjet tra-kollonë.

ZBATIMI I ANALIZËS PUSHOVER
Procedura konsiston në përfaqësimin e strukturës në
një model analitik 2D ose 3D që merr parasysh të gjitha
karakteristikat e rëndësishme të reagimit linear ose
jo, që aplikon ngarkesa gravitacionale të ndjekura nga
ngarkesat anësore në modele të papërcaktuara të cilat
përfaqësojnë përafërsisht forcat e inercisë të gjeneruara
në vend të masave reale dhe që e shtyjnë strukturën nën
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•
Përcaktimi I kërkesës së deformimit të
elementëve duktilë.
•
Identifikimi I pozicionit të pikave të dobëta në
strukturë (ose mënyrat potenciale të kolapsit)
•
Pasojat e dëmtimit nga forcat e elementëve
strukturor në sjelljen e sistemit strukturor.
•
Identifikimi I ndërprerjes së forcave në plan apo
lartësi që mund të çojë në karakteristika dinamike në
zonën inelastike.
•
Verifikimi I tërësisë dhe mjaftueshmërisë së
rrugës së ngarkimit.
•
Dobësitë e projektimit që mund të qëndrojnë
të fshehura në analizën elastike (si psh. Mekanizmat në
kate, kërkesa deformimi shumë të mëdha, parregullsi
në forcë dhe mbingarkim në elementët potencialisht të
dobët).

shumë e nevojshme për vlerësimin sizmik të strukturave
ekzistuese. Një analizë Pushover e kujdesshme do
të parashikojë kapacitetin në aspektet strukutrore që
kontrollojnë performancën gjatë tërmeteve të mëdha.
Për strukutrat që vibrojnë veçanërisht sipas modit të
parë të lëvizjes, analiza Pushover do të japë një vlerësim
të mirë të kërkesave për deformim lokal dhe global. Kjo
analizë do të paraqesë dobësitë e projektit që mund të
qëndrojnë të panjohura në një analizë elastike. Këto
dobesi përfshijnë mekanizma në plan, kërkesë shumë
të madhe për defomim, parregullsi të rezistencës,
mbingarkim në elementët potencialisht të dobët si
kollonat apo nyjet.
Një anë negative është se vlerësimet e deformimeve të
marra nga analiza Pushover nuk mund të jenë shumë të
sakta për strukturat ku efektet e modeve të lartë janë
të rëndësishme dhe në strukturat ku varësitë “forcë
prerëse” në kat- “zhvendosjet” në kat janë të ndjeshme
ndaj modelit të ngarkesës së aplikuar. Ky problem mund
të zbutet (lehtësohet) por nuk mund të eliminohet,
duke aplikuar më shumë se një model ngarkesash duke
përfshirë modele ngarkesash që marrin parasysh efektet
e modeve të lartë (model ngarkesash SRSS). Ndoshta
shqetësimi më i madh është që analiza Pushover mund
të zbulojë vetëm mekanizmin e parë lokal që do të
formohet gjatë tërmetit dhe që mund të mos vëjë në
dukje dobësitë e tjera që gjenerohen kur karakteristikat
dinamike të strukturës ndryshojnë pas mekanizmit të
parë lokal. Analiza Pushover mund të zbatohet për të
gjitha strukturat por mund të plotësohet më procedura
të tjera të vlerësimit nqs modet më të lartë gjykohen
të jenë të rëndësishme. Asnjë kriter i vetëm nuk mund
të krijohet për këtë kusht sepse rëndësia e efekteve të
modeve superior varet nga numri i kateve ashtu si dhe
nga pozicioni relativ i periodave modale në lidhje me
majat dhe ngritje-uljet e spektrit të projektimit.
Kandidatët si procedura të vlerësimit plotësuese janë si
më poshtë dhe të radhitura sipas preferencës:
1)
Analiza dinamike joelastike me një përfaqësues
që ndjek lëvizjet e terrenit (zakonisht e parealizueshme
në shumë raste praktike)
2)
Analiza dinamike elastike (modale) duke
përdorur spektrin e projektimit te pareduktuar dhe një
procedurë kombinimi modal të përshtatshme (SRSS,
CQC)

Përmbledhje e analizës pushover
Analiza Pushover rrjedhon në reagim elastik dhe joelastik
të konstruksionit nën tërmete që japin një model të
përshtatshëm të strukturës. Gjithsesi, analiza Pushover
është më e përshtatshme për ndërtesa të ulëta ose
mesatare ku dominon modi i parë i lëkundjes nga tërmeti.
Për ndërtesa të larta dhë të veçanta, analiza Pushover
duhet të plotësohet me procedura të tjera të vlerësimit
meqë modet e lartë mund të ndikojnë në reagimin e
strukturës. Për zbatimin e analizës Pushover procedura
është treguar më poshtë:
•
Përcaktohen karakteristikat e çernierave plastike
•
Caktohen në elementë çernierat plastike
•
Përcaktohet gjatësia e zonës së çernierave
plastike
•
Hapi I parë I ngarkimit-struktura I nënshtrohet
ngarkesave të përhershme (dead) dhe atyre të
përkohshme (live) njëkohësisht
•
Hapi I dyte I ngarkimit-përcaktohet forca sizmike
horizontale(që janë forcat anësore Fi-ne funksion të
forcës prerëse në bazë) dhe bëhet zgjedhja e kontrollit
të lëvizjes
•
Bëhet analiza Pushover (ngarkesa anësore rritet
gradualisht derisa në strukturë zhvillohet nje zhvendosje
në nivel çatie e barabartë me zhvendosjen e kontrollit të
zgjedhur paraprakisht)
•
Esportohen rezultatete lidhura me zhvillimin e
prerjes në bazë dhe lëvizjes në nivel çatie për çdo hap të
analizës të marrë nga diagram forcë prerëse-zhvendosje
të nyjes së kontrollit (kurba Pushover)
Konkluzione të analizës pushover
Analiza Pushover është dhe po zhvillohet shumë shpejt
dhe nqs zbatohet me kujdes e me një gjykim të mirë
dhe me konsideratën e duhur përshkak të limitimeve të
ndryshme, do të jetë një përmirësim i madh për procedurat
e vlerësimit elastik që përdoret. Kjo metodë paraqitet
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Stresi prindëror tek nënat e fëmijëve me vonesë mendore

MSc. Klodjana Memeti

Abstract

difficulties children sub-area. Correlation of the field of
child difficulties louer educational level is b = 28. 4.

This study is with quantitative and qualitativ nature and
his aim is to measure the impact of education level of
mother in parenting stress of mother of child with mental
retardation. Secondary objectives of the study his to
measuring the impact of educational level of mother in
parenting stress level. Thus, the study will measure the
extent to which education level of mother affect more
the parenting stress level (elementary , medium, high).
Another aim of the study is to measure if are correlative
relationship betwen educational level of these mother
and three fields of questionnaire (1 - parenting stress, 2
- dysfunction in the relationship parent-child, 3 - stress
linked to child behavior difficulties. ). The study is aplyed
in population of parents of children with disability, in
the city of Vlora. The study involved 50 individuals,
mother of children diagnosed with mental retardation
and this children frekuent the special school PLM Vlorë.
The instrument used for measurements is Abidin 1995
questionnaire, which is a measurement of prenting
stres short-form, with 36 questions of Likert squere,
three fields, and 5 scale for measure level of parenting
stress. The processing of data generated by the
completion of questionnaires was conducted with the
statistical package for social sciences IBM (SPSS 20). The
minimum scores received by testers to stress is 47 and
the maximum 147 points. Of the 50 test 72% experience
very high stress level (clinical). From the data emerged
that among the general level of parenting stress and
mother educational level there is a significant correlation
in levels, positive and valuable from the standpoint of
statistical correlation (r = 0. 341 , p<0. 001) Explanations
for the relation between stress and low educational levels
are throut made by Pearson correlation. At low stress
level the connection is better with higher educational
level (r = 0. 175). Correlation of stress fields is done
by regression and the strong links for stress field is for
middle level education b0 =30). For the second field the
relation is for secondary level of education and have b
= 8. 30. If low educational level increase , the level of

Abstrakt
Ky studim është me natyre sasiore dhe cilësore dhe
qëllimi i tij është: të masë nivelin e stresit prindëror tek
nënat e fëmijëve me vonesë mendore. Synimi dytësor i
studimit ka të bëjë me matjen e ndikimit të nivelit arsimor
në nivelin e stresit prindëror tek këto nëna . Kështu,
studimi do të masë se cili nivel arsimor i nënës ndikon
më shume në shkallën e stresit prindëror (niveli 8 vjeçar,
i mesëm, apo i lartë). Një tjetër synim i studimit është
të masë nëse ka marrëdhënie korelative ndërmjet niveli
arsimor të këtyre nënave dhe tre fushave të pyetësorit
(1- stresi prindëror, 2- mosfunksionim në marrëdhënien
prind-femije, 3- stres I lidhur me vështirësitë ne sjelljen
e fëmijës. ). Studimi është aplikuar në popullatën e
prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuara në qytetin e
Vlorës . Në studim janë përfshirë 50 nëna të fëmijëve që
janë diagnostikuar me vonesë mendore dhe këta fëmijë
frekuentojnë shkollën speciale PLM Vlorë . Instrumenti
që është përdorur për të bërë matjet është pyetësori i
Abidini 1995, I cili është një instrument matës I stresit
prindëror forma e shkurtër, I përbërë nga 36 pyetje të
shkallës Likert dhe përbëhet, nga tre fusha, dhe nga 5
shkalle matëse për nivelet e stresit prindëror. Të dhënat e
pyetësorëve u përpunuan me anë të paketës statistikore
për shkencat sociale (SPSS) . Minimum I pikëve të mara
nga testuesit për stresin është 47 dhe maksimumi 147
pikë . Nga 50 testues 72% përjetojnë nivel stresi shumë
të lartë (klinik). Nga të dhënat doli se midis nivelit të
përgjithshëm të stresit prindëror dhe nivelit arsimor të
nënave ekziston një korelacion në nivele domethënëse,
pozitiv dhe I vlefshëm nga pikëpamja statistikore (r=0.
341, p<0. 001). Shpjegimet për lidhjen midis stresit të
ulët dhe tre niveleve arsimore janë bërë nëpërmjet
korelacionit të Pearsonit. Tek niveli I stresit të ulët:
lidhja është më e mirë me nivelin arsimor të lartë (r=
0. 175). Korelacioni I fushave të stresit është bërë me

68

AKADEMIA E STUDIMEVE Të
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 5, Vëllimi 1, 2017, ISSN 2411-5592

(2011)kemi katër lloje prindërimi: lejues, autoritar,
autoritarian, dhe I shkujdesur. Këto stile janë të njëjta
dhe për prindërit e fëmijëve me vonesë mendore .
Stresi prindëror është një fenomen i rëndësishëm
psikologjik që ndodh kur përgjegjësitë e prindërit janë
vlerësuar si të teperta në burimet e dikujt, duke I lënë
individët të ndjejnë se kanë vështirësi të plotësojnë rolin
si një prind. Stresi i përvojës se prindit besohet teorikisht
të jetë një rezultat i karakteristikave të prindit ose I
karakteristikave të fëmijës, dhe mund të jetë rezultat i
ndërveprimeve prind-fëmijë. (Abidini 1990)
Stresi prinderor mund të rezultojnë nga shumë faktorë që
janë të ndarë në mënyrë tipike në tri kategori themelore
:faktorët prindërore, faktorët fëmijë dhe stressor të jetës.
Hulumtimet e mëparshme kanë identifikuar disa faktorë
prindërorë që mund të ndërhyjnë në marrëdhëniet prindfëmijë dhe për të rritur rrezikun për stresin prindëror ,
besim të ulët në aftësitë prindërore, nivel të ulët atashimi
me fëmijën, problemet e shëndetit, kufizim roli (p. sh. ,
niveli në të cilin roli i prindërve është duke kufizuar lirinë
e tyre dhe aftësinë e tyre për të ruajtur identitetin e tyre),
bashkë shorti) (Abidin, 1990). Një element I rëndësishëm
në prindërim është marrdhënia nën-fëmijë dhe duke u
bazuar në studimin e Venutit (2007) kemi që : përvojat
relacionale të marra gjatë viteve të para të jetës ndikojnë
në mënyrë të qartë në proceset mendore në të gjithë
rrjedhën e jetës (Venuti, të vitit 2007).
Marrëdhënia nënë -fëmijë tek fëmijët me vonesë
mendore varet fort, mbi të gjitha nga kufijtë e imponuar
nga sëmundja, nga lloji i ndërveprimit që prindërit janë
në gjendje për të vendosur me fëmijë e tyre, ndërveprime
të nevojshme për të siguruar inkurajimin dhe stimulimin
adekuat për të përballuar kufizimet e vendosura nga
vonesa (Pino, 2000 ).
Një numër studiuesish të tilla si ato të Beckman, 16
Burden, 17 Bradshaë dhe Laëton18 kanë gjetur se nënat
me fëmijë me vonesë mendore kishin një nivel të lartë
të stresit. Edhe studimi I bërë nga Kumar. I dhe Akhtar.
S mbi stresin e nënave të fëmijëve me vonesë mendore
vërtetuan se: nënat e këtyre fëmijëve kishin një nivel
të lartë të stresit prindëror në lidhje me vështirësit e
fëmijës të cilat manifestoheshin në rutinën e përditshme
të nënës dhe jetës familjare (Kumar I, Akhtar S. Rate of
anxiety in mothers of mentally retarded children. ( Indian
J Psychiatry. 2001;43:27)

regresion dhe lidhjet më të forta janë: fusha e parë me
nivelin e mesëm arsimor b0=37. 71. Për fushën e dytë
lidhja vërtetohet me nivelin arsimor të mesëm dhe kemi
b = 30. 8 ritet niveli ulet fusha e vështirësive nën-fëmijë.
Korelacioni i fushës së vështirësive të fëmijës doli më I
forte me nivelin arsimor tetëvjeçar b=28. 4.

Hyrje
Ky studim është me natyrë sasiore dhe është fokusuar
në studimin e stresit prindëror tek nënat e fëmijëve me
vonesë mendore. Konkretisht në matjen e nivelit të
stresit prindëror në lidhje me nivelin arsimor të këtyre
nënave. Pra, si përjetohen nivele të ndryshme të stresit
prindëror nga nënat në varësi të nivelit të tyre arsimor.
Për të evidentuar se sa ndikohet stresi prindëror i tyre
nga fakti që kane sjelle në jetë një fëmijë me vonesë
mendore.
Të evidentosh nivelit e stresit prindëror tek nënat e
këtyre fëmijëve me vonesë mendore është një gjë shumë
e rëndësishme si për nënën, për fëmijën me dobësi
mendore, për fëmijët e tjerë të familjes si dhe për të
gjithë familjen dhe mbarëvajtjen e saj. Mënyra se si nëna
koncepton veten dhe rolin e saj si prind ka një rëndësi të
veçantë për rritjen cilësore dhe edukimin e fëmijëve dhe
sidomos të fëmijëve me nevoja të veçanta.
Nëse tek nëna evidentojmë një nivel të ulet të stresit
prindëror atëherë kjo do të ndihmoj për te përjetuar
dhe trajtuar më së miri situatat edhe çështje të tjera që
lidhen më fëmijën e tyre me dobësi mendore.

Prezantimi i problemit
Stres do të thotë një varg ndryshimesh biokimike që
ndodhin dhe ndikojnë fuqishëm në çdo qelizë të trupit
tonë. (Karaj. TH. 2005/ faq 11, par 1). Sipas fiziologut
kanadez Hans Selye organizmi reagon fiziologjikisht në
të njëjtën mënyrë pavarësisht nga forma e stresorit. Ky
reagim, të cilin Selye e quan reagim jo specifik, ngaqë
është i njëjtë për të gjithë stresorët përbën thelbin e
stresit. Sipas Selyes reagimi i trupit ndaj stresorit kalon
nëpër tri faza: 1-reagimi i alarmit, 2- faza e rezistencës,
3faza e rraskapitjes, të cilat ai I quan sindroma e
përgjithshme e përshtatjes. ( Karaj. Th. 2005/faq 21).
Stresi është një pjesë normale e jetës. Në sasi të vogla,
stresi është i mirë; ai mund të na motivojë dhe të na
ndihmojë të bëhemi më produktivë. Megjithatë, një
nivel I lart stresi, ose një përgjigje e fortë ndaj stresit
mund të jetë e dëmshme . Se si ne perceptojmë një
ngjarje të stresit të provokuar dhe se si ne reagojmë ndaj
tij përcakton ndikimin e tij në shëndetin tone.
Ne mund të motivohemi dhe forcohemi nga ngjarjet
në jetën tonë, ose ne mund të shohim disa ‘ vështirësi’
dhe të përgjigjemi në një mënyrë që mund të ketë një
efekt negativ në fizikun, mendjen, dhe mirëqenien tonë
sociale. Sipas studiuesve Baumrind (1967)dhe Cherry,

Qëllimi i studimit
Qëllimi 1. I këtij studimi është të masë nivelin e stresit të
prindërve qe kanë fëmijë me vonesë mendore(përfshirë
të gjitha llojet e vonesave mendore). Të interpretoj
korelacionin e mundshëm qe mund yë ketë mes të paturit
e një fëmije me vonesë mendore dhe stresit prindëror te
nënës.
Qellim 2. tjetër i këtij studimi është edhe të masë dhe të
interpretoj lidhjen qe ka mes nivelit arsimor të nënës dhe
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Burimet e stresit

stresit prindëror që ajo përjeton. Në këtë më mënyrë
stdimi do të ndihmoj për të krijuar një ide më të qartë
rreth koralcionit që kanë këta dy faktorë me njeri-tjetrin.

Ne mund të përjetojmë stres nga katër burime themelore:
mjedisi - mjedisi mund t’ju bombardoj me kërkesat
intensive dhe konkurruese për tu rregulluar. Shembuj
të stressorëve mjedisore përfshijnë: motin, zhurmat,
grumbullim, ndotjen, trafikun, strehimin e pasigurt dhe
nën standart, dhe krimin. Stressorët Socialë: ne mund
të përjetojmë stressorë të shumtë që dalin nga kërkesat
e roleve të ndryshme sociale që ne zëmë, të tilla si prind,
bashkëshort, kujdestar, dhe punonjës. Disa shembuj
të stressorëve socialë përfshijnë: afatet, problemet
financiare, intervista pune, prezantime, mosmarrëveshjet,
kërkesat për kohën tuaj dhe vëmendjen, humbja e një
të dashuri, divorci, dhe bashkë-prindërim. Fiziologjike:
Situatat dhe rrethanat që ndikojnë në trupin tonë
mund të jenë mësuar si stressor fiziologjike. Shembuj
të stressorëve psikologjike përfshijnë: rritjen e shpejtë
të adoleshencës, menopauza, sëmundje, plakje, lindje,
aksidentet, mungesa e ushtrimit, të ushqyerit e dobët,
dhe shqetësime të gjumit. Mendime: Truri jonë
interpreton dhe percepton situatën si stresuese, të
vështirë, të dhimbshme, apo të këndshme. Disa situata
në jetë janë stress i provokuar, por janë mendimet tona
që përcaktojnë nëse ato janë një problem për ne.

Hipotezat e ngritura janë:
•
Midis stresit prindëror dhe nivelit arsimor të
nënave që kanë fëmijë me vonesë mendore ekziston një
lidhje.
•
Stresi i ulët i nënave çon në nivele të larta të
përjetimit të stresit nga këto nëna.
•
Fushat e stresit prindëror, fusha e vështirësive
në mardhënien nën- fëmijë dhe vështirësitë e fëmijës
ndikohen
nga niveli arsimor.

Rëndësia e studimit
Lind pyetja : Përse është e rëndësishme që të studjohet
stresi prindëror tek nënat e fëmijëve me vonesë
mendore?
Është e rëndësishme qe përpara se të njihemi me
vonesën mendore, si një realitet i cili na prek të
gjithëve, të kemi sa më shumë informacion dhe të japim
kontributin tonë në lidhje me stresin që përjetojnë këto
nëna që kujdesen për fëmijët e tyre me vonesë mendore
pavarësisht nga statusi që kemi përkundrejt këtij
fenomeni. Është e rëndësisshme që të japim kontributin
tonë si profesionistë dhe si qytetarë në çështjet që lidhen
me individet me vonesë mendore. Por është po kaq e
rëndësishme që këtë kontribut tja japim edhe personave,
instancave, institucioanve ku përfshihen çështjet e
vonesës mendore.
Prindërit por sidomos nënat e fëmijëve me vonesë
mendore lihen jashtë vëmendjes dhe kujdesit, prandaj
është e rëndësishme që edhe këta të jenë të mirëkuptuar,
të mbështetur në rrugën e tyrë të vështirë për edukimin
dhe rritjen e një fëmijë me vonesë mendore . Kjo është
një sfidë shumdimensionale që duhet të përballojnë këto
nëna dhe që sigurisht ndikon në imazhin e tyre për veten
si persona, si prind madje edhe si njerëz. Ky është një
reagim i anasjelltë i marrëdhënies mes nënës dhe fëmijës
(aq më tepër në rastin e dobësisë mendore), pasi gjendja
e fëmijës ndikon tek prindi dhe gjendja e prindit ndikon
tek tek fëmija.
Shumë e rëndësishme është studimi dhe matja e sferave
të tilla si: stresi, stresi prindëror, lokusi i kontrollit,
suporti, në mënyrë që të jemi të gjithë të vetëdijshëm
për gjendjen psikologjike, emocionale dhe sociale të
këtyre prindërve në veçanti të nënave, kështu që mund
ti ndihmojmë duke ndërhyrë profesionalisht. Në këtë
mënyrë mund të rrisim cilësinë e jetës së nënave por
edhe të fëmijëve të tyre ( përfshirë fëmijët me vonesë
mendore dhe fëmijët e tjerë).

Llojet e stresorëve
Situatat që konsiderohen provokues të stresit njihen
si stresorë . Stresi nuk është gjithmonë një gjë e keqe
. Stresi është thjeshtë reagimi i trupit ndaj ndryshimeve
që kërkojnë përmbushjen e kërkesave të niveleve larta.
Shumë profesionistë sugjerojnë se ka një dallim në mes
të asaj që ne e perceptojmë si stres pozitiv, dhe ankthit
që i referohet stresit negative . Në jetën e përditshme,
ne shpesh përdorim termin: ‘Stres’ për të përshkruar
situatat negative. Kjo bën që shumë njerëz të besojnë se
i gjithë stresi është i keqë, gjë e cila nuk është e vërtetë .
Stresi pozitiv ka karakteristikat e mëposhtme: motivon,
fokusohet në energji, është afatshkurtër, është element
I rëndësishëm në aftësitë tona përballuese, ndihet
emocionuese, përmirëson performance. Në të kundërt,
stresi negativ ka karakteristikat e mëposhtme: Shkakton
ankth ose shqetësim, mund të jetë i shkurtër ose
afat-gjatë, është perceptuar si jashtë aftësive tona
përballuese, ndihet pakëndshme, zvogëlon performance,
mund të çojë në probleme mendore dhe fizike.

Burimet e brendshme të stresit
Stresorët nuk janë të kufizuar gjithmonë në situata të
jashtme krijojnë që krijojnë një problem . Edhe ngjarjet
e brendshme si ndjenjat, mendimet dhe sjelljet e
përhershme mund të shkaktojnë stresin negative . Burime
të brendshme të stresit përfshinë: Frika (p. sh. , frika nga
fluturimi, lartësitë, të folurit në publik, të biseduarit me
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një factor tjetër i lidhur me stresin prindëror te nënat.
Karakteristikat e fëmijëve janë të rëndësishme për
përvojën e prindërve në rolin e tyre prindëror, dhe janë
ndër kontribuesit më me ndikim për stresin prindëror .
Një shumëllojshmëri e karakteristikave të fëmijës kanë
qenë hetuar në lidhje me marrëdhëniet e tyre me stresin
prindëror, veçanërisht me probleme të sjelljes [13].
Përveç karakteristikave të fëmijës, disa dimensione të
prindërve, familjes dhe mjedisit janë hetuar vazhdimisht
për marrëdhëniet e tyre me stresin prindëror . Disa nga
këto përfshijnë të ardhurat e familjes, arsimi prindit,
faktorët e mbështetjes sociale, dhe gjinia e prindërve.
Bazuar në modelet njohëse të sjelljes në teorinë e stresit
dhe në teorinë e stresin prindëror të Abidinit, është
e teorizuar se: konjicionet prindërore luajnë një rol të
rëndësishëm në zhvillimin e stresit prindëror. Teorikisht,
të menduarit e shtrembëruar ndikon në zhvillimin e
stresit prindëror, e cila nga ana tjetër e rrit mundësinë
që prindi ose kujdestari të angazhohen në sjelljet e
keqadaptuara prindërore. Rritja e sjelljeve keqadaptuese
prindërore çon në psikopatologji të fëmijës.
Në mënyrë të veçantë, qëllimi I këtij studimi të
Abidinit ishte për të përcaktuar: nëse stresit prindëror
ndërmjetëson marrëdhëniet mes nivelit konjitiv te
nenave dhe përkujdesit të tyre ndaj fëmijëve me
VM (faqeIV). Kuptimi i faktorëve që ndikojnë sjelljet
prindërore ka pasur një interes të madh për psikologët
dhe hulumtuesit gjat 50 viteve të fundit .
Megjithatë më pak vëmendje I është kushtuar të kuptuarit:
se si konjicionet prindërore mund të përkeqësojnë ose
përmirësojnë stresin prindëror. Përkundrazi ka dëshmi
të forta se: të menduarit e shtrembëruar luan një rol të
rëndësishëm në zhvillimin e stresit të përgjithshëm dhe
problemeve të tjera psikologjike (Lazarus Folkman, 1984;
Beck, 1976), më pak vëmendje i është kushtuar rolit që
luan konjicioni prindëror në stresin prindëror.
Niveli i stresit prindëror rezulton të jetë më i lartë në
situata ku prindi është perceptuar si më pak kompetent,
kur nuk merë mbështetjen e duhur nga mjedisi, dhe
sidomos në rastet kur fëmija në kujdesin e tyre ka
probleme të sjelljes (Deater - Deckard, 1998, Mash dhe
Johnston, 1990) .
Niveli I stresit duket se është i lidhur fort me stilet
prindërore, veçanërisht prindërit me nivel të lartë
të stresit janë në një farë mënyre ndaj kujdesit më
autoritar, më të ashpër dhe me përfshirjen më pak të
anës emocionale (Belsky, WoodWorth dhe Crinc, 1996;
McBride dhe Mills, 1994) .
Në përmbledhje, stresi prindëror përcaktohet teorikisht
si: një fenomen psikologjik që rezulton nga një çekuilibër
mes kërkesave të rolit prindëror dhe burimeve
në dispozicion të nevojshme për të përmbushur
përgjegjësinë prindërore. Atributet prindërore mund të
jenë pjesë e infrastrukturës së stresit prindëror .

të huaj në një festë), modelet e përsëritura të mendimit,
të shqetësuarit në lidhje me ngjarjet e ardhshme (p. sh. ,
duke pritur për test mjekësor, rezultatet ose ristrukturimi
i punës), pritjet perfeksioniste ose joreale.

Shenjat dhe simptomat e stresit në përgjithësi
Është e rëndësishme për të mësuar se si të njohim
kur nivelet tona të stresit janë “jashtë kontrollit”, apo
që ka një efekt të kundërt. Shenjat dhe simptomat e
stresit të mbingarkesës mund të jenë pothuajse çdo gjë
. Stresi ndikon në mendjen, trupin dhe sjelljen tonë në
shumë mënyra , dhe kushdo e përjeton stresin ndryshe.
Modelet e sjelljes të përhershëm që mund të çojë në
stres përfshijnë: Dështimi për të qënë të sigurt, Dështimi
për të vendosur dhe për të ruajtur kufijtë e shëndetshëm,
Zvarritje , ose dështim për të planifikuar përpara.

Teoria e stresit prindëror
Stresi prindëror është një fenomen i rëndësishëm
psikologjik që ndodh kur përgjegjësitë e prindërit janë
vlerësuar si të teperta në burimet e dikujt, duke I lënë
individët të ndjejnë se kanë vështirësi të plotësojnë rolin
si një prind. Stresi i përvojës se prindit besohet teorikisht
të jetë një rezultat i karakteristikave të prindit dhe/ ose
karakteristikat e fëmijës, dhe mund të jetë rezultat i
ndërveprimeve prind-fëmijë. (Abidini 1990)
Shpesh, stresi prindëror i atribuohet kujdesit për një
fëmijë që ka atribute fizike apo zhvillimore që janë
perceptuar nga prindi si të vështira për tu menaxhuar
dhe çojnë në një ndjenjë të pakënaqësisë (Abidin, 1990).
Stresi prindëror ndryshon nga stressort e familjes, pasi
ajo zhvillohet nga brenda sistemit të familjes, në krahasim
me burimet e jashtme të tilla si inflacioni ekonomik ose
papunësia. Stresi prindëror mund ta dëmtojë aftësinë
e prindërve për të përballuar stressorët dhe rezulton
në disa rezultate negative për prindërit, fëmijën dhe
familjen (McCubbin Figley, 1983).
Një shumëllojshmëri e karakteristikave të fëmijës kanë
qenë hetuar në lidhje me marrëdhëniet e tyre me stresin
prindëror, por është gjetur se sjellja problematike e
fëmijës është faktori kryesor për stresin prindëror . Veç
karakteristikave të fëmijës, disa karakteristika të prindit
janë të lidhura me stresin prindëror psh: Vet-vlerësimi (I
referohet ndjenjës se si njerëzit ndihen për veten e tyre
dhe se si ata vlerësojnë aftësitë dhe atributet e tyre,
si dhe ndjenjat e tyre të çastit të vetë-vlerës, të tilla si
krenari apo turpi [14, 15] është i lidhur tek roli i stresit
[16] dhe stresi prindëror është një lloj i rolit të stresit.
Gjithashtu duke kujtuar një stil prindërore super mbrojtës
ka qenë i lidhur me nivelet më të larta të ankthit [17] dhe
disa hetime kanë gjetur marrëdhëniet midis ankthit dhe
nivelit të ulët të kujdesit prindëror [18].
Vetë-efikasiteti prindëror (niveli i besimit të një prindi
në kryerjen e saj apo në rolin e tij si një kujdestar) është

Perceptimi i karakteristikave specifike të fëmijëve që
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lidhen me çrregullime të zhvillimit mund të shërbejnë
për të gjeneruar stresin prindëror.
Ndërveprimi
ndërmjet atributeve prindërore dhe karakteristikave të
fëmijës mund të përshpejtojnë zhvillimin e tij . Një vit
pas diagnozës është teorizuar të jetë koha ku stresi arrin
potencialin më të madh për përparimin e tij (Abidin,
1995).

Tashmë fëmija perceptohet si pjesë e familjes dhe krijon
vendin e tij dhe marrëdhëniet e tij me secilin pjesëtar
të familjes. Prindrit janë më të qetë. Ata fillojnë të
interesohen për edukimin e fëmijës së tyre, bëhen pjesë
e programeve dhe grupeve që kanë ne fokus edukimin
dhe integrimin e fëmijëve aftësi të kufizuara. Kjo është
faza ku prindërit fitojnë ekilibër.

Procesi i përshtatjes së prindërve
Proçesi i përshtatjes se prinderve pasi kan lindur
një fëmijë me vonesë mendore kalon ne pesë etapa
(Lamarche1987)
Etapa e parë e këtij procesi është gjendja e shokut që
shkaktohet tek prindërit kur mësojnë se fëmija i tyre ka
një çrregullim dhe një diagnozë. Prindërit në momentin e
parë shokohen, tronditen, kanë shpërthime emocionale,
shpërthime te forta zemërimi, ankth dhe nervozizëm.
Ata ndihen fajtorë dhe konfuzë. Nuk janë në gjendje të
kuptojnë dhe as të marrin përsipër përgjegjësitë e tyre si
prindër në mënyrë të menjëhershme.
Pas fazës së shokut, vjen faza e dytë e mohimkundërshtimit: ku prindërit priren të kundërshtojnë
diagnozën dhe vlerësimet për fëmijën. Ata konsultohen
me mjek te tjerë dhe kur marrin te njëjtën përgjigje,
reagojnë ashper kundër mjekve dhe kundër vetes se tyre.
Në këtë fazë prindi mohon totalisht problemet e fëmijës
së tij, duke përdorur kështu një mekanizëm mbrojtës ndaj
vetes, te nevojshëm për të përballuar stresin e shkaktuar
nga situata.
Pasi prindrit kan vazhduar për një kohë të gjatë të mohojë
kufizimet e fëmijës, prindrit kalojnë në një fazë të tretë
që është gjëndja e dëshperimit , passi tashmë kanë
kuptuar se fëmija i tyre ka probleme ne zhvillin e tij dhe
nuk do të jetë një fëmijë “njësoj si të tjerët”. Përjetohen
kriza të forta të reagimeve kontradiktore dyzimi midis
ankthit dhe ndjenjës së fajit. Prindi izolohet dhe kerkon
arsyjen tek vetja. Mendon se ky për të ësht një dënim
ose një ndëshkim. Gjatë kësaj faze prindi mund ta
braktisi fëmijën pasi ai nuk është fëmija i shumëpritur,
prindi mund të përjetojë kriza agresiviteti dhe turpi kur
përballen me të tjerët dhe mund të izolohen në vetvete.
Faza e katërt ka të bëjë me pranimin e vështirësive dhe
kufizimeve që fëmija i tyre mund të këtë. Ata fillojnë të
planifikojnë dhe të përshtatin jetën e tyre familjare nga e
para sidomos nëna e cila ndryshon edhe jetën e saj sociale
dhe familjare duke ju përkushtuar totalisht fëmijës me
vështirësi, dhe duke i krijuar atij rutinat e përditshme në
përputhje me kufizimet që ka fëmija. Secili tashmë në
familje bëhet më i përgjegjshëm për rolin që ka në lidhje
me fëmijën.
Në fazën e fundit prindi tashmë është dorëzuar para
kësaj vështirësie dhe tashmë ka aritur në fazën e
pranimit të vërtetës dhe pranimi i idesë që fëmija i tyre
do të jetë gjithmonë një fëmijë me kufizime, ndryshe nga
pritshmëritë që ata kishin për fëmijën e tyre para lindjes.

Lidhja nënë - fëmijë me vonesë mendore
Një pikë e rëndësishme që del nga studimet mbi
marrëdhënien nënë-fëmijë, është se përvojat relacionale
të marra gjatë viteve të para të jetës ndikojnë në
mënyrë të qartë në proceset mendore në të gjithë
rrjedhën e jetës (Venuti, të vitit 2007). Predispozitat
strukturore, funksionale dhe të temperamentit të
fëmijës ndërveprojnë me predispozitat e të rriturve
për të bërë rolin e prindit dhe për të ndarë në mënyre
empatike dhe sintonike stadet mendore të fëmijës. Nga
kjo lojë e shkëmbimeve interaktive dhe komunikimi kanë
origjinë marrëdhënia reciproke dhe qëllimshmëria e
fëmijës, elementet këta të nevojshme për aktivizimin e
strukturave mendore për evolimin e komunikimit verbal
dhe gjestual.
Pikërisht në këtë lojë interaktive zhvillohen strukturat dhe
funksionet e trurit në bazë të mënyrës në të cilën përvojat
që lidhen me marrëdhëniet ndërpersonale, ndikojnë
programet e maturimit të përcaktuar gjenetikisht të
sistemit nervor. Prandaj mardhënia është pregatitur nga
sistemet mendore (komunikuese, njohëse) dhe truri të
cilët aktivizojnë dhe rregullojnë raportin e bashkëveprimit
afektiv.
Nëse vërehen ndryshime në përvoje ose predispozitat e
fëmijës ose prindit shkëmbimi interaktiv mund të pësojë
ndryshime të rëndësishme që do të çojnë në ndryshime në
raport dhe në aktivizimin e reciprocitetit, qëllimshmëria,
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dhe varësisë mendore , trurit dhe të lidhjes së tyre (shih
figurën 1). Kjo duket aq e qartë në situata të zhvillimit
atipik, në të cilat format më të shpeshta janë çrregullime
të spektrit të autizmit (DSA) dhe vonesa mendore (MR)

interpretimeve të kundërta, hedh dritë mbi natyrën
komplekse të ndërveprimit nënë-fëmijë me zhvillim të
vonuar mendor dhe nevoja për një qasje më të plotë
dhe më globale në këtë temë që të jetë e mundur, duke
pasur parasysh kontributet e të dy anëtarë të dyjades në
cilësinë e përgjithshme të marrëdhënieve emocionale.
Për një nënë, të risi një fëmijë me vonesë mendore është
një sfidë (Hodapp, 2002)qoftë për shkak të problemeve
shëndetësore lidhur shpesh me vonesën mendore, dhe
për vështirësi në pranimin e plotë të një fëmijë që sillet
ndryshe nga fëmijët e tjerë, duke treguar gjithnjë e më
shumë fusha të vonesës ndaj të tjerëve.
Në përgjithësi, nëna reagon me një përfshirje të fortë,
edhe pse jo të tepruar, në kujdesin e fëmijës, i cili është
shoqëruar nga një ndjenjë e thellë e frustrimit dhe
shqetësimit. Këto reagime emocionale ndikojnë në
modelin e raportimit që ka të bëjë me fëmijën, (që ka
shkaktuar, siç është thënë, për qëndrimet e prindërve
dhe ndonjëherë i bezdisshëm, nëse e tepruar), të cilat
nuk ndihmojnë për zhvillimin e fëmijës. (Floriana La
Femina -2009 )

Ndërlidhjet ndërmjet predispozitave të fëmijës dhe
prindit

Predispozimi strukturor dhe funksional i fëmijës

Ndryshimi
i predispozitave

Sintonia
Reciprociteti
Qëllimshmëria
Zhvillimi i strukturës

Predispozitat e lindura të prindit
Figura 1 Format tipike dhe atipike. ( Venuti 2007)

Stresi tek nënat e fëmijëve me vonesë mendore

Për fëmijët me vonesë mendore, si dhe për fëmijët e tjerë,
zhvillimi është ndikuar në masë të madhe nga cilësia e
ndërveprimit me prindin (Brinker, Seifer, Sameroff, 1994;
Greenspan, 1997).
Në fakt kjo varet fortë mbi të gjitha: nga kufijtë e imponuar
nga sëmundja, nga lloji i ndërveprimit që prindërit janë në
gjendje për të vendosur me fëmijë e tyre, ndërveprime
të nevojshme për të siguruar inkurajimin dhe stimulim
adekuat për të përballuar me kufizimet e vendosura nga
sëmundja (Pino, 2000).
Shumica e studimeve është e fokusuar në aspekte
të caktuara të kufizuara të modeleve karakteristike
interaktive e nënave të fëmijëve me vonesë mendore, me
referime të veçanta për qëndrimi plotësisht ndrejtues që
është gjetur në këto nëna (Beeghly, Weiss-Perry, Cicchetti,
1989; Cielinski, Vaughn, Seifer, Contreras, 1995). (Falco,
S. , Cimino, M. , La Femina, F. , & Venuti, P. (2008).
Në këtë drejtim, origjina, kuptimi dhe funksioni i këtyre
sjelljeve direktive kanë qenë shpesh në qendër të një
debati interpretues i cili i dha rruge një vizioni të rritet
kryesisht për qëllime diktomike (Marfo, 1990; Marfo,
Cynthia, Dedrick, Barbour, 1998; Buburrec, Stevenson,
Barratt, Miller, Leavitt, 1998). Sipas disa autorëve,
përgjigje për vështirësitë reale të treguara nga fëmija do
të shkaktonte tek nëna marrjen në konsideratë të qasjes
më të përshtatshme në marrëdhënie duke i lënë vendin
një stili drejtues që, në qoftë se nuk është i mërzitshëm,
do të rezultojë në një sjellje efektive dhe adaptive
(Cieliesky et al, 1995;. Craëley & Spiker, 1983; Marfo,
1990). Pag 34
Ky debat, në qoftë se shmanget rreziku i një aderimi
të thjeshtë dhe reduktimi në një të vetme i dy prej

Të gjithë prindërit duan një fëmijë të shëndetshëm,
por disa prindër edhe pse jo me zgjedhjen e tyre janë
të talentuar me fëmijën me vonesë mendore. Disa janë
në gjendje për të përballuar një situatë të tillë dhe disa
përjetojnë stres psikologjik. Prindërit sidomos nënat
kanë nevojë për çdo ndihmë dhe inkurajim që të jetë e
mundur në detyrën e tyre të vështirë, e cila është, në të
vërtetë, më e lehtë për ta, ndërsa fëmija është ende një
fëmijë. Një dashuri e shqetësuar, nga ana e nënës, mund
të thellojë më shumë paaftësinë e fëmijës.
Ndikimi i nivelit arsimor të nënës në stresin prindëror të
nënave me fëmijë me vonesë mendore
Një nivel i lartë I inteligjenca dhe arsimi nuk garantojë
rregullim të mirë, por besohet sesiguron një kapaciteti
për të kuptuar qartë se çfarë është e gabuar dhe çfarë
burimesh ekzistojnë për lehtësimin e përballimit të
stresit tek këto nëna . ( © Journal of the Indian Academy
of Applied Psychology, July 2008), Vol. 34, No. 2, 227231/pag 227 par 1; 228 par 2) Psychological Stress and
Coping Strategies of the Parents of Mentally Challenged
Children.
Në një studim të bërë për fëmijët me vështirësi të
ndryshme dhe nivelin arsimor të nënave tregon se: në
praktikë, nivelet e arsimit prindëror më të ulëta në zonat
e brendshme të qytetit kanë implikime të veçanta për
arsimin special, sepse niveli i arsimimit të nënës është
një parashikues i rëndësishëm të identifikimit në kohë të
moshës së fëmijës për nevojën e një edukimi të veçantë.
Fëmijët me nënat që kanë përfunduar shkollën e lartë
janë identifikuar nga nënat për arsim special mesatarisht
dy vjet më herët se fëmijët nënat e të cilëve krahasueshm
kanë përfunduar vetëm klasën e tetë (Palfrey et al. ,
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1987). ( To Assure the Free Appropriate Public Education
of All Children With Disabilities – 1996, Factors Affecting
Identification and Assessment in Inner Cities parag 2)

Kriteri B: Deficitet e përbashkët ose dëmtime në
funksionimin aktual adaptiv (dmth, Aftësia e subjektit për
të përmbushur standardet e moshës së tij dhe mjedisin
e tij kulturor) në të paktën dy nga fushat e mëposhtme:
të komunikimit, vetë-kujdesit, jetën familjare, aftësitë
sociale / ndërpersonale, përdorimi i burimeve të
komunitetit, vetëvendosje, aftësia për të funksionuar në
shkollë, punë, kohë të lirë, shëndeti dhe siguria.
Kriteri C:Shfaqjet para moshës 18 vjeç. Vonesa mendore
ka etiologie të ndryshme (shkaqet, origjinën) dhe mund
të shihet si shtegut përfundimtar i përbashkët për disa
procese patologjike që veprojnë në funksionimin e
sistemit nervor qendror.
Funksionimi i përgjithshëm intelektual është përcaktuar
nga koeficienti inteligjencës (IQ ose ekuivalent IQ) të
përftuar me anë të vlerësimit me një ose më shumë teste
të inteligjencës të standardizuara dhe të administruara
individualisht (p. sh. , Scale Wechsler e Inteligjencës për
Fëmijë - Edicion i Përditësuar, Stanford Binet, Batteria
e Vlerësimit Kaufman për Fëmijë). ( Ritardo mentale/
DSMIV/ (American Psychiatric Association);fq1-2)

Vonesa mendore
Përkufizimi i vonesës mendore
Për vonesën mendore ekzistojnë përkufizime të
ndryshme. Përkufizimi I Shoqatës Amerikane për
vonesën mendore (AAMR e vitit 1994) është: Me
vonesë mendore do të kuptojmë një gjendje të uljes së
theksuar të funksionimit aktual të një individi. Vonesa
mendore karakterizohet si një funksionim intelektual
më I ulet nga mesatarja. , I shoqëruar me kufizime në
të paktën dy fusha të funksionimit përshtatës, që mund
të jenë:komunikimi, përkujdesja për veten, aftësitë për
punë shtëpie, shkathtësitë sociale, përdorimi I burimeve
komunitare, autonomia, shëndeti dhe siguria, aftësitë
shkollore funksionale, koha e lirë dhe puna. Vonesa
mendore shfaqet përpara moshës 18vjeç .
Sipas Shoqatës së qendrës pritëse Kebek (ACAQ, VITI
1987) përkufizimi I vonesës mendore është: Vonesa
mendore lidhet me një nivel funksionimi konjitiv global
shumë më të ulët nga mesatarja, I shoqëruar me
vështirësi të përshtatjes, që shfaqen gjatë periudhës së
zhvillimit dhe që kërkojnë nga shoqëria që të përdorë
teknika formimi dhe mbështetje më të mëdha nga
mesatarja e individëve dhe ta bëjë këtë brenda një kuadri
sa më normal që të jetë e mundur.
Vonesa mendore është një gjendje dhe jo një sëmundje.
Personi me vonesë mendore lind me këtë gjendje dhe
nuk e fiton gjatë jetës. Sëmundja mendore prek sjelljen
e njerëzve: mënyra e tyre e të ndenjurit dhe të vepruarit
dallon nga mënyra e sjelljes apo e të vepruarit përpara
se të preken nga sëmundja. Të sëmurët mendor mund
të vuajnë nga çrregullime afektive, por kjo gjendje nuk
lidhet aspak me inteligjencën e tyre .
Personi që vuan nga një sëmundje mendore është aq
I përpirë nga tronditja e tij e brendshme saqë e ka të
pamundur ti vërë në përdorim në mënyrë efikase burimet
e veta intelektuale . Ndryshimi I personave me vones
mendore nga personat e sëmurë mendore është që të
parët lindin me mungesën e inteligjencës intelektuale të
dytët e kanë atë por nuk arrin ta përdorin atë. (Jean , Ch.
J Vonesa Mendore viti 2000( faq 53, 54, 55)

Faktorët predispozues të vonesës mendore
Faktorët etiologjikë :(arsye mjekësore) mund të jenë në
radhë të parë organike ose kryesisht psikosocial, ose një
kombinim i të dyjave. Faktorët kryesorë predispozues
përfshijnë:
•
Faktori gjenetik
Faktori gjenetik është: një çrregullim qelizor, organik
dhe funksional i qelizës njerëzore, që vjen nga një
keqformim gjenetik gjatë ngjizjes ose gjatë javëve të para
të jetës intrauterine. Aktualisht, brenda këtyre faktorëve
dallohen:

Çrregullime që vijnë nga parregullsi
kromozomike

Çrregullime që lidhen me parregullsi gjenetike.

Çrregullime të procesit gjenetik.
Gjate procesit te ndarjes qelizore mund te ndodh që
njëra nga qelizat të marrë një kromozon më tepër ne
vargun kromozomik. Ne këtë mënyrë ndodh një gabim
në shpërndarjen e kromozoneve. Këto parregullsi
kromozomike janë të llojeve të ndryshme, kanë mënyra
te ndryshe te te shfaqurit dhe simptoma të ndryshme.
Në varësi të çiftit kromozomik ku ndodh gabimi i
shpërndarjes kemi disa sindroma:

Kriteret e diagnostikimit të vonesës mendore
Kriteret kryesore të diagnostikimit të vonesës mendore
janë : Kriteri A: Funksionimi intelektual në mënyrë të
konsiderueshme nën IQ mesatare prej rreth 70 ose më
pak që arrihet me një test IQ i administruar në mënyrë
individuale (në fëmijëri, një gjykim klinik i funksionimit
intelektual në mënyrë të konsiderueshme nën
mesataren).
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•

tek fusha e 2 : vështirësitë e fëmijës lidhja qëndron dhe
tek niveli i ulët arsimor dhe tek niveli i mesëm arsimor ku
kemi lidhje të zhdrejtë, ndërsa për nivelin e lartë ikën në
vijë të drejtë; fusha e tretë:vështirësitë e fëmijës lidhja
është e zhdrejtë vetëm për nivelin e ulët arsimor tek
dy nivelet e tjera vështirësitë e fëmijës ikin paralel me
nivelin arsimor të mesëm dhe të lartë.

Llojet e trizomive

Rekomandime
Shoqëria duhet të mbështesë dhe inkurajojë nënat e
fëmijëve me aftësi të kufizuara, duke qenë më pranuese,
më e hapur dhe më tolerante. Ndërsa nënat duhet të
marrin përgjegjësite e tyre lidhur me rritjen, socializimin,
arsimimin dhe integrimin e fëmijës së tyre me aftësi
të kufizuara, duke mënjanuar stresin dhe ngarkesat
emocionale. Këto janë disa nga këshillat e specialistëve
të shëndetit publik për prindërit e fëmijëve me vështirësi .
“Shoqëria duhet të përpiqet dhe të ndihmojë në procesin
e edukimit, sensibilizimit dhe ndërgjegjësimit të fqinjëve,
të afërmve, motrave dhe vëllezërve, si dhe komunitetit
ku jetojnë për zgjidhjen e problemeve të fëmijës së
tyre, duhet të kërkojnë mbështetje dhe përkrahje nga
strukturat përkatëse, nga të afërmit”.

Fig 2: Llojet e trizomive

Përfundime
Si përfundim për rezultatet e studimit nxjerrim që hipoteza
e parë e studimit qëndron dhe midis stresit prindëror të
nënave dhe nivelit arsimor të nënave ekziston një lidhje
për r=34 por që është nën mesatare çka do të thotë se
është lidhje jo shumë e fortë. Nga analiza në veçanti e
secilit nivel stresi prindëror (4nivele) dhe tre niveleve
të stresit hipoteza e dytë e studimit ra sepse niveli i
stresit shumë të lartë rritej me rritjen e nivelit arsimor.
Për lidhjen midis fushave doli që : tek fusha e 1 stresi
prindëror lidhja qëndron vetëm për nivelin arsimor të
mesëm kur ulet njëra ngrihet tjetra ndërsa për dy nivelet
e tjera lidhja është pozitive dhe ikën ne linjë të drejtë,

Por, nga ana tjetër nënat që rrisin një fëmijë me aftësi të
kufizuara, duhet të respektojnë dhe konsiderojnë njëlloj
edhe fëmijët e tjerë të familjes në mënyrë që ata mos të
ndihen si të lënë mënjan, të cilëve u duhet bërë e qartë se
vëllai apo motra e tyre kanë nevoja specifike, që kërkojnë
më shumë përkushtim dhe vëmendje.
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Mbi krijimtarinë e Mitrush Kutelit dhe disa veçori të saj

MSc. Suela Koreta

Abstract

Në etapën e dytë të jetës dhe veprës së tij, ai shfaqet në
letërsinë shqipe si autor i prozës së gjatë, me synim dhe
përpjekje drejt romanit. Vec kësaj, ai është dhe krijues
i novelës, ritregues dhe përpunues i legjendave dhe
baladave popullore .
Forca kryesore krijuese e Mitrush Kutelit shfaqet në
lëvrimin e prozës tregimtare, duke marrë një dimension
të ri në artin e vet. Dihet që proza tregimtare shqiptare
lindi dhe u zhvillua në terren dhe traditë jo të pasur. Ajo
vinte prej Rilindjes si një prozë didaskalike me element
moralitizues.
Fjalë kyçe: individualitet, rrëfim, prozator realist,
frymëzim, bota shpirtërore, kritik.

The literary legacy of Mitrush Kuteli is rich enough,
original and always fresh. In the depths of the poetic
art of this writer, the alive Albanian life, tradition and
history, and above all the deep Albanian psychology, are
explored.
The authentic Albanian word and the deep artistic world
in the Talayan narrative have given prose and poetry a
national physiognomy, a popular popular breathing.
In the first place, Mitrush Kuteli appears a prominent
narrator, the story of Kutelian holds his personality and
color. On the other hand, within this individuality, other
characters, such as poets and literary critics, public and
folklorist, as well as translators, emerge.
At the second stage of his life and work, he appears in
Albanian literature as the author of long prose, with the
aim and effort towards the novel. In addition, he is also a
novel maker, reporter and maker of popular legends and
ballads.
Mitrush Kuteli’s main creative force appears in the
release of narrative prose, taking on a new dimension in
his art. It is well known that Albanian narrative prose was
born and developed on the ground and the rich tradition.
It came from the Renaissance as a didascal prose with a
moralistic element.
Key words: hoodiness, confession, realistic prose,
inspiration, spiritual world, critical.

***
Prej kohësh krijmtaria letrare e Mitrush Kutelit ka
tërhequr vëmendjen e kritikëve letrarë dhe studiuesëve
tanë, të cilët vënë në dukje individualitetin e tij krijues e
duke e cilësuar atë si një nga mjeshtrit më të mëdhenj të
fjalës shqipe.
Ai është një personalitet, ku qëndrojnë së bashku
prozatori me poetin, përkthyesi me kritikun letrar,
përralltari me folkloristin, publicisti me studiuesin e
shkencave ekonomike e mbi të gjitha mjeshtrinë e
tregimit.
Siç vënë në dukje mjaft studiues të trashëgimisë artistike
të Mitrush Kutelit, si: Sabri Hamiti, Nasho Jorgaqi , Isak
Shema, Emin Kabashi, Ali Aliu, Alfred Uci, veprimtaria
letrare e këtij autori është poliedrike dhe me nivel të lartë
artistik, por edhe si një fenomen letrar me dimension të
dyfishtë historik.
Duke qenë se Kuteli është shkrimtar i dy epokave në
letërsinë tonë të traditës, këta autorë paraqisin mjaft
probleme, që kanë të bëjnë me kalimin e krijmtarisë së
tyre nga një epokë në tjetrën, i cili ka të bëjë me botë
përjetimesh, parimet estetike dhe metoden e tyre
krijuese.
Në trashëgiminë e tij letrare, Mitrush Kuteli shfaqet një
shkrimtar demokrat, një poet dhe prozator realist dhe
mbi të gjitha një krijues i lindur dhe i frymëzuar nga bota
shpirtërore e popullit të vet.
Për këtë arsye, pasuria e tij letrare i takon letërsisë sonë
të traditës dhe, në kohët e reja, ai pasqyroi artin e vet
duke dhënë një kontribut të madh, i cili e bëri Mitrush

Abstrakt
Trashëgimia letrare e Mitrush Kutelit është mjaft e pasur,
origjinale dhe përherë e freskët. Në thellësi të artit
poetik të këtij shkrimtari zhbirohet jeta e gjallë shqiptare,
tradita dhe historia e mbi të gjitha psikologjia e thellë
shqiptare.
Fjala autentike shqipe dhe bota e thellë artistike në
rrëfimin kutelian, i kanë dhënë prozës dhe poezisë së
tij një fizionomi kombëtare, një frymëmarrje të gjerë
popullore.
Në radhë të parë Mitrush Kuteli shfaqet një tregimtar
i shquar, rrëfimi kutelian mbanë personalitetin dhe
koloritin e vecantë të tij. Nga ana tjetër, brenda këtij
individualiteti shfaqen vecanti të tjera si poet dhe kritik
letrar, pbublicist dhe folklorist, por edhe si përkthyes.
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Kutelin një shkrimtar të madh dhe të vecantë.
Ai krijoi midis dy epokave për dyzet vjet rresht. Në të
dy etapat 1920-1944 dhe nga 1944 deri në fund të
viteve 1960. Mbi të gjitha, studiuesit vënë në dukje
se krijmataria letrare e shkrimtarit duhet realizuar e
hulmutuar si shprehje e gjatë e personalitetit të fuqishëm
artistik.
Në radhë të parë Mitrush Kuteli shfaqet një tregimtar
i shquar, rrëfimi kutelian mbanë personalitetin dhe
koloritin e vecantë të tij. Nga ana tjetër, brenda këtij
individualiteti shfaqen vecanti të tjera si poet dhe kritik
letrar, pbublicist dhe folklorist, por edhe si përkthyes.
Në etapën e dytë të jetës dhe veprës së tij, ai shfaqet në
letërsinë shqipe si autor i prozës së gjatë, me synim dhe
përpjekje drejt romanit. Vec kësaj, ai është dhe krijues
i novelës, ritregues dhe përpunues i legjendave dhe
baladave popullore .
Forca kryesore krijuese e Mitrush Kutelit shfaqet në
lëvrimin e prozës tregimtare, duke marrë një dimension
të ri në artin e vet. Dihet që proza tregimtare shqiptare
lindi dhe u zhvillua në terren dhe traditë jo të pasur. Ajo
vinte prej Rilindjes si një prozë didaskalike me element
moralitizues.
Me lindjen e romanit shqip në fillim të shekullit XIX dhe
tregimit në vitet 20-30 pësoi një nivel të ri cilëso, pikërisht
ky moment i zhvillimit të letërsisë shqipe lidhet edhe me
emrin e Mitrush Kutelit.
Krijimi i prozës sonë, në të cilën zë një vend të vecantë
Mitrush Kuteli, kaloi në proces të gjatë krijues.
N. q. s proza e Migjenit kaloi në një frymë novatore, me
origjinalitet të vecantë dhe proza e Erenest Koliqit me
elementët e saj modernë, u mbështetën në letërsitë
e huaja, ndërsa proza e Mitrush Kutelit u ngrit në artin
e vet, duke iu drejtuar frymës dhe modelit të rrëfimit
popullor, koloritetit të saj të pasur.
Kuteli nisi të botojë artikuj kritikë për shkrimtarët shqiptar
qysh kur ndodhej në Kostancë të Rumanisë, ku së bashku
me Lasgush Poradecin, dhanë një kontribut të vyer ndër
shqiptarët dhe studentët e Rumanisë.
Qysh në rininë e tij e gjer në ditët e fundit të jetës, Mitrush
Kuteli shfaqet në letërsinë shqiptare si një shkrimtar
i gjithanshëm, veprimtaria letrare e këtij shkrimtari
shtrihet në shumë trajta, forma e gjini.
Duke u ndalur në veprimtarinë letrare të tij qysh në fillesat
e tij në vitet 20 të shekullit XX, ai nisi të shkruajë kritika
letrare, të cilën e pasqyroi dhe e zhvilloi më tej dhe në
kohët më pas. Për letërsinë shqipe të kohës ishte ngjarje
e veçantë, që botimet e tij të para i kishte me mendim
të thellë kritik si “Lasgush Pogradeci” 1937, “Shënimet
letrare” 1944.
Përpjekjet e tij për të shërbyer letërsisë dhe kulturës
shqiptare nxorrën në dritë botimet e dy autorëve të
spikatur; Fan Nolit dhe Lasgush Pogradecit dhe në
mendimin e tij kritik bëri publik te lexuesit shqiptarë. Një
nga veçoritë e krijmtarisë së tij është edhe lëvrimi i esesë,
siç ndodh në librin “Sulm dhe lotë”, apo ashtu duke
analizuar dhe tekstet e gurëve të varreve “Në Prizren
midis të vdekurve dhe të gjallëve”.
Në fushën e poezisë vepra e tij themelore mbetet “Sulm
dhe lotë” , në të cilën përfshihet “Poemi kosovar” dhe
“Poemi Shën Naumit”.

Poemi kosovar është vepra më e fuqishme artistike e
poetit, i cili duke adhuruar Kosovën, shpalos një botë
të thellë shpirtërore me ndjeshmëri dhe një realitet
historik dhe tragjik. Heroi i poemës është kosovari, duke
identifikuar te ai fatin e tij historik dhe qëndresën e tij
nën sundimin serb, si dhe lidhjet e forta të kosovarit me
truallin e vet. Në analizën që i kemi bërë kësaj poeme
kemi vënë në dukje nëpërmjet ligjërimit poetik, lidhjet e
ngushta midis heroit te veprës, autorit dhe lexuesit.
Në këtë poemë, poeti përcjell mesazhe të forta dhimbjeje
duke dëshmuar kështu dhe vizionin e tij për atdheun dhe
çështjen kombëtare. Edhe në “Poemin e Shënd Naumit”
përjetohet malli i tregimtarit dhe dashuria për atdheun e
vet, ka motive që përsëriten dhe te “Bota shqiptare” dhe
“Po vdes në dhe të huaj”. Më tepër se gjithcka, vargjet
poetike të Kutelit janë një këngë me veten e tij për fatin e
shqiptarëve në kohë.
Një nga kontributet e shquara këtu është lëvrimi i prozës,
se ai e quan rrëfime ose rrëfenja duke dhënë tiparin
dallues të tyre, që lidhen drejtpërdrejt me mënyrën e të
organizuarit. Sic vënë në dukje studiuesit, në prozën e
tij autori nuk rrëfen ngjarjen, por më tepër rrëfimin për
ngjarjen.
Shpeshherë në prozën e tij autori është në rolin e
ndërmjetësit, përmes rrëfimtarit dhe lexuesit. Pothuajse
se në të gjitha prozat e Mitrush Kutelit tipar dallues është
rrëfimi në veten e parë dhe temën e kurbetit, gjakmarrjes,
motivin e mercenarizmit dhe aspekte të tjera të jetës
njerëzore. Një nga tiparet e vecanta të prozës këtu
është dhe hetimi psikologjk i personazheve, në të cilën
dëshmon aftësi të rralla dhe mjeshtëri prej rrëfimtari.
Krahas këtyre dhe motivi i dashurisë është i parapëlqyer
nga Kuteli. Por, përherë dashuria shikohet si një
forcë jetësore, në përputhje me konceptet morale
të fshatarësisë. Krijimtaria tek Kuteli dëshmon dhe
karakterizohet prej një gjuhe të pasur dhe një stili të
vecantë duke lënë gjurmë të thella sidomos me ngjyrimet
emocionale dhe në ndjeshmërinë e thellë artistike.
Një nga pasuritë e tij si mjeshtër i fjales shqipe është
vepra “Tregime të moçme shqiptare”, ku ai ritregon me
mjeshtëri historikun e një proze të baladave, legjendave
e këngëve të visarit popullor.
Tradita folklorike, pothuajse, në tërë prozën e tij te Kuteli
ka shërbyer shpesh si burim i drejtpërdrejtë për të gatuar
frymëzimin e vet artistik jo vetëm te rrëfenjat, tregimet e
novelat, por edhe në përmbledhjen “Tregime të moçme
shqiptare”, duke përpunuar dhe ritreguar thesarin
popullor të shkrimtarit brilant, zotron edhe një njohje të
thellë të këtij visari, sidomos në mënyrën e rrëfimit e të
modelit popullor, subjektet e detajeve artistike, motiveve
e personazheve, përshkrimeve e peizashit, në përshtatje
edhe me psikologjinë e fëmijëve e të rinjve.

Figurat mitologjike në krijimtarinë e Mitrush
Kutelit
Proza e Kutelit e bëri mitologjinë shqiptare më të gjallë,
më tokësore, më të afërt, më të kapshme, më atraktive
për brezat e rinj, që të edukojnë veten me cilësitë më
të larta njerëzore dhe kombëtare, të gatshëm për luftë,
për mbrojtjen e vendit (atdheut), për mbrojtjen e nderit
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personal dhe te anetarëve të familjes.
E dhënë të pashkelur, edhe në rastet më të vështira
dhe më të ngushta jetësore, kur u kërcënohet vdekja,
me trimëritë e pashoqe dhe të prijësve të mençur, të
patrembur e të fismë, që dinë të udhëheqin treqind
luftëtarë në ndeshje me armikun, kur kanë në trupin
e tyre edhe nëntë plagë të rënda, si: Muji dhe Halili,
Gjergj Elez Alia dhe Kostandini, të cilët mbrojnë nderin e
motrave të bukura me cilësi te larta moral1.
Këta heronj e trima edhe të plagosur rëndë me nga nëntë
plagë të pashërueshme çohen e luftojnë dhe i mundin
armiqtë, balozat që plaçkitin vlerat materiale të vendit,
ku jetojnë familjet e tyre, që ua kërkojnë vashat t’i bëjnë
robina dhe poshtërojnë e dhunojnë. Por këta heronj
ngrihen çuditërisht edhe nga varri për të mbajtur besën
e dhënë sa ishin gjallë, ndaj nënave, ndaj nuseve të
sapomartuara, madje, edhe ndaj vashave të pajisura me
bukuri dhe cilësi të larta morale.
Këto ngjarje dhe këto vende me bukuri përallore të
natyrës dhe të njerëzve, në sistemin patriarkal, kur nuk ka
pushtet, mbahen dhe mbrohen nga njerëz, që shquhen
për trimëri e ndershmëri, që dinë të organizojne rreth
vetes e kullave të tyre trima të spikatur për zgjuarsi e të
fisëm.
Vendlindja e Mujit dhe e Halilit përcaktohet Klladusha
si qender e Jutbinës. Mujin e quanin Kadushan. Muji
e Halili janë trima të lindur, por kanë edhe fuqi mitike.
Mujin e kanë ushqyer zanat me tamblin e gjinjve të tyre,
që të bëhet më i fortë. Zanat, në ciklin e Mujit dhe Halilit,
mund të shitojnë dhe të gurëzojnë të gjithë ata trima, të
cilët ua prishin qetësinë ose ua kërcënojnë trojet e tyre
fantastike dhe të magjishme. Ato si qenie fantastike nuk
kanë e nuk veprojnë në një plan hyjnor. Ato rrojnë në një
botë të përbashkët me herojntë, bëjnë së bashku një jetë
aktive tokësore, duke marrë pjesë madje dhe në ndjenjat
intime të njeriut. Por duhet të cekim se edhe në veprën
e Kutelit “Në një cep të Ilirisë së poshtme”, hetojmë mitet
më të hershme pellazgo-ilire. Jetën mitike të kësaj kohe
na ofron një përshkrim i magjishëm, me një ndjeshmëri
poetike, që rrallëkush mund ta stolisë si Kuteli. Kur
thamë se Klladushka ishte qendër e Jutbinës në verilindje
të Bosnjës (gati ngjitur me teritorin e Kroacisë), të marrin
si shembull jo të këndshëm, marrëdhëniet e fiseve ilire:
daorsët (ose Daorsonët) u shfarosën nga dalmatët, pasi
ishin fis i vogël, që lundronin dhe bënin tregti me grekët
nëpër deltën e Veretvës2.
U zhdukën edhe për një arsye se nuk ua paguanin haraçin
dalmatëve, por edhe për atë se kishin filluar me të madhe
të greqizohen.
Rrënojat e kalasë së këtij fisi gjenden në kodrat e qytezës
së lashtë. Stalla afër detës së Neretvës dhe luginës së
varrezave të Bogumitëve me stela të mermerta, me të
cilat janë gdhendur epitafe në gjuhën e tyre. Këto epitafe
e frymëzuan poetin e Bosnjë –Hercegovinës për veprën
poetike “Kameni Spavaç” ( gjumashi i gurëzuar), vepër që
u përkthye nga autori i këtij shkrimi.
Këto plagë të lashta të vëllavrasjeve, të besnikërisë së

shkelur dhe të tradhtisë, do t’i përcjellin jo vetëm fiset
ilire, por fatkeqësisht edhe para kohës së Skënderbeut,
madje, dhe vetë Skënderbeu në ngjarjet me dramatike
dhe vendimtare të luftrave të tij.
Në tregime të moçme shqiptare të kësaj kohe, kemi më
pak element mistik se sa të vërteta historike. Dhe këto
proza kanë vlerën e tyre të një akribie të shkrimtarit tonë.
Edhe këtu janë pikasur personazhe me cilësitë e tyre
pozitive dhe negative. Të përmëndim vetëm disa nga më
të imponuarat për vlerat letrare-artistike, që nuk do t’i
mungojnë të tjerave këto cilësi: “Arnaut Osmani e Ilysa
Rodoica, Mbrika Leni dhe Dardhajmeli, Vasha e bukur
dhe trimi i ushtrisë së Skënderbeut, Milo Shini dhe Ali
Bedu, Rina e Radhavanit, Porosia e fundit e Dedë Skurës,
Pjetër Shini, E shoqja e Pjetër Shinës…”.
Imazhi i Kosovës në krjimtarinë e Mitrush Kutelit
“Poemi kosovar” u botua nga Kuteli në vitin 1944, si një
mbresë e drejtëpërdrejtë që ai vetë kishte pasur asokohe
nga një udhëtim nëpër Kosovë. Poema është përfshirë
në librin poetik me titull “Sulme lotë”, në të cilin përfshiet
edhe “Poemi i Shëndaumit” si dhe krijimet poetike “Balta
shqiptare”dhe “Po të vdes në dhe të huaj”. . .
“Poemi kosovar” është një poemë e një tonalitet të fortë,
me një qëndrimi te ashpër e këmbëngules në të drejtën
e tokës e të trashëgimit. Kësaj ideje i shërben edhe vetë
struktura e ndërtimit të veprës në pesë pjesë: Qëndrimi,
Durimi, Sulmi, Ndërtimi, Qëndrimi.
Struktura është ciklike e përshkallëzuar, që mbyllet me
qëndresën, ciklin historik të mbijetesës. Heroi i poemës
është bujku kosovar dhe kjo bëhet nga autori për ta
identifikuar heroikën e dramës e të qëndresës kosovare
të njeriu që është më fort i lidhur me tokën në kuptimin
fizik, pra, si burim ekzistence historike, si atdhe. Me
buzëqeshjen e tij të plagosur përballë “ shqaut (serbët)
poeti kërkon dhe synon te realizojë idenë se lufta e tij
shekullore ka qënë përherë e jetës dhe lirisë”. 3
Ligjërimi poetik shqiptohet në vetën e parë, çka e rrit në
maksimum përjetimin emocional
të problematikës së saj. Kjo mënyrë ligjërimi sjell edhe
identifikimin e shkrirjes në një të heroit të veprës, të
autorit dhe të lexuesit.
			
Jam shqiptar
		
e kosovar;
		
zot e krenar
		
-Zot e krenar		
Mbi këtë Dhe,
		
Q’e kam si fe,
E për mbi fe
E kam vatan!
E kam atdhe!
Ky është fillimi i poemës, në të cilin artikulohet vetëdija
historike e qenit zot i këtyre trojeve dhe i së drejtës se
trashëgimit brez pas brezi.
Në pjesën e dytë të poemës, me titullin “Durimi”
fillimisht kemi një vetëprezantim të heroit si një natyrë

1 Jorgaqi, N., Rrëfimet e Mitrush Kutelit në “Mitrush Kuteli
tregime të zgjedhura”, Tiranë, 1972, f. 13-14.
2 Gjergjeku, E., Miti në tregimet e Mitrush Kutelit, revista
“Jeta e re”, Prishtinë, 1995, f. 12

3 Vinça, A., Disa aspekte të poezisë moderne shqipe në “Studime
filologjike”, Prishtinë, 1995, f. 80.
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tipike kosovare :
Jam si më sheh
E si më njeh
Kësulë-bardhë e krye lidh. . .
Jam shter-madh,
I vrazhdët jam
E bojalli
Dhe sytë e mi
Janë plot shkëndi,
Si batërdi

për të luftuar e për ta mbajtur lirinë. Tanimë, kjo thirrje
nuk është vetëm personale dhe e brendhshme, por i
drejtohet tërë kombit:
Komb i lirë kosovar,
Ti komb shqiptar ,
Ti zot krenar, 			
Ti djalëri- ti pleqëri
bëju gati!
Kjo këngë është një pikënisje e poemës, në të cilën
konfirmohet ideja e së drejtës historike të shqiptarëve në
këto troje. E, pasi kjo dëshmohet me zë të lartë, ja dhe
përbetimi për ta trashëguar edhe më tej këtë të drejtë
historike, në brezat e në ditët që dotë vijnë:

Ky njeri i Kosovës shpalos dhimbjen e tij për fatin e zi që
ta shoh tokën e lënë trashëgim brez pas brezi në duart e
të huajit, në duart e shkaktarve të tragjedisë së tij. Ajo
vjen e përshkallëzuar, teksa rrëfehet me një ton krenar
e të përmbajtur, se pas vrasjes së babës, rrëmbimit të
tokës, gjëja më e rëndë ishte që do e bënin nga atdheu
i tij. Kjo e bën atë të rebelohet, të shpall me zë të lartë
“urinë për liri”. Këtu, poeti ynë vizaton dhe zbërthen
tiparet antopologjike të racës shqiptare, 4 qëndresën e
tij, vuajtjet dhe mjerimet dhe shpresat e vrara.
Si një apoteozë e lirisë vjen kënga e tretë “Sulmi”, në
të cilën dëshmohet se si shpërthen zjarri i grumbulluar
i urrejtjes dhe i etjes për të qenë në tokën e vet. Këtu
na shfaqet një tablo tjetër që quhet simbolika e gjakut.
Eshtë gjaku i babait të Hasimit, i cili si mijëra kosovarë të
tjerë e derdhi për atdheun e vet. Në këtë pjesë poetike,
sic vë në dukje kritiku Sadri Fetiu, heroi i Kutelit është i
frymëzuar nga kujtimet e gjaku i babës. Ai sulet mbi telat,
mbi “telat me gjemba që vendos shqau në tokën e tij”.
Në konceptin e tij poetik, këta kufij me gjemba kërkon t’i
zhdukë. Sipas tij janë kufij të padrejtë, cnjerëzor. 5
Ta shemba
Ta dogja
Me zjarrin e shpirtit
Të vojtjes
Dhe të urrejtjes

Un’ jam këtu
e do jem
-dem baba demSa mali të bëhet hi
E hiri mal përsëri!
Kjo poemë e Kutelit është një mesazh i fortë dhembjeje
që vjen nga një shkrimtar, i cili e ka dëshmuar qartësi në
tërë veprën e vetë letrare, vizionin e tij për atdheun dhe
për cështjen kombëtare. Kjo poemë nuk u botua më, bile
dhe kur Kuteli u fut në burg “iu mor si një argument për
akuzë”. 6
Struktura ritmike është, gjithashtu, e përshtatshme
mjaft mirë me natyrën e poemës. E thurur me strofa të
gjata, por me vargje të shkurtra e të rimuara, të krijohet
ndjesia e një ritmi të shpejtuar që mbart gjithë vrullin
dhe temperamentin e një heroi, që nxiton të prekë dhe
të shijojë lirinë.
Si përfundim mund të themi se trashëgimia letrare
e Mitrush Kutelit është mjaft e pasur, origjinale dhe
përherë e freskët. Në thellësi të artit poetik të këtij
shkrimtari zhbirohet jeta e gjallë shqiptare, tradita dhe
historia e mbi të gjitha psikologjia e thellë shqiptare.
Fjala autentike shqipe dhe bota e thellë artistike në
rrëfimin kutelian i kanë dhënë prozës dhe poezisë së
tij një fizionomi kombëtare, një frymëmarrje të gjerë
popullore.

Por, ky vrull e zjarr urrejtjeje ftohet disi në këngën në
këngën e katërt “Ndërtimi”. Në të kemi dy momente
interesante:
Së pari, lidhjen organike të bujkut me tokën e vet, çka
simbolizon në mënyrë të qartë idenë e ndërtimit si një
atribut i lirisë.
Së dyti, kemi një moment paqeje shpirtërore, në të cilën
gjendet rasti për të derdhur lotin e munguar për babain e
vrarë. Ashpërsia e autoportretit fizik të kosovarit, tanimë,
ia lë vendin tregimit shpirtëror të dhembjes:
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Agroindustria dhe roli i saj në rritjen ekonomike në Gjirin e
Vlorës
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Abstract

created suitable conditions for development. Agriculture
is also a contributor to climate change, which accounts
for 25% of greenhouse gas emissions and is affected
by it. If measures are not taken to make agriculture
more sustainable, productive and resilient, the effects
of climate change will seriously compromise food
production in countries and regions that are already very
unsafe for food.
Keywords: Agriculture, Agro-industy, Sustainable
Development, Sources Management, Added Value.

Agroindustry is a complete picture of industrialization
and is taking a worldwide development in recent years.
Although the contribution of agriculture to GDP is declining
in most parts of the world, agricultural production has
grown at level globally. Sectors of agriculture and agroindustry contribute between 20% and 30% of GDP in
most less developed countries. The development of
agro-industry also allows countries to relocate from the
export of unprocessed and added value of agricultural
products, which not only create more jobs and income,
but reduce the country’s exposure to the excessive
volatility of international agricultural prices. The 2030
Agenda for Sustainable Development emphasizes the
need to move towards sustainable food, environmental,
social and economic systems as a necessity to achieve
sustainable development and resource protection for
present and future generations. In addition, meeting
sustainable development principles and tackling climate
change threats will require a profound transformation
of food and agriculture systems around the world,
including agriculture and agro-business reform, such
as: irrigation investment, seeds, collection, storage,
processing, etc. World Food Systems are undergoing an
important structural transformation process as a result
of global social and economic trends, such as: graphical
demography in developing countries, expansion of the
middle consumption class, urbanization and energy
growth. The change of food systems generates great
opportunities for entrepreneurs to create and develop
businesses at each stage of food value chains, creating
consistent jobs, profits and value-added products and
creating new markets for raw materials that are mainly
provided by rural areas where the poorest live. Today,
world-wide, raw material needs have driven demand
for agricultural products, which necessarily brings
competition to the land. Even in Albania, agro-industry
development is one of the strategic development and
growth policies.
Also technological and industrial development has

Abstrakt
Agroindustria është një pasqyrë e plotë e industrializimit
dhe po merr një zhvillim mbarëbotëror vitet e fundit.
Megjithëse kontributi i bujqësisë në GDP është në rënie
në pjesën më të madhe të botës, prodhimi bujqësor
në nivel global është rritur. Sektorët e bujqësisë dhe
agroindustrisë kontribuojnë midis 20% dhe 30% të
PBB-së në shumicën e vendeve më pak të zhvilluara.
Zhvillimi i agroindustrisë gjithashtu u lejon vendeve
të zhvendosen nga eksporti i produkteve bujqësore
të papërpunuara në ato të përpunuara dhe me vlerë
të shtuar, të cilat jo vetëm krijojnë më shumë vende
pune dhe të ardhura, por edhe zvogëlojnë ekspozimin
e vendit ndaj paqëndrueshmërisë së tepërt të çmimeve
ndërkombëtare bujqësore. Axhenda e vitit 2030 “Për
Zhvillimin e Qëndrueshëm” thekson nevojën e kalimit
drejt sistemeve të qëndrueshëm ushqimorë, mjedisorë,
socialë dhe ekonomikë si një domosdoshmëri për arritjen
e zhvillimit të qëndrueshëm dhe mbrojtjen e burimeve
për gjeneratat e tashme dhe të ardhme. Përveç kësaj,
përmbushja e parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm
dhe trajtimi i kërcënimit të ndryshimeve klimatike do të
kërkojë një transformim të thellë të sistemeve ushqimorë
dhe bujqësorë në mbarë botën duke përfshirë reformën
në bujqësi dhe agrobiznes, si: investime në ujitje,
farëra, grumbullim, ruajtje, përpunim, etj. Sistemet e
ushqimit në botë po kalojnë një proces transformimi të
rëndësishëm strukturor si rezultat i tendencave globale
sociale dhe ekonomike, siç janë: demografia grafike
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mbështetjes institucionale, mungesa e zinxhirëve të
integruar të vlerës, qasje e dobët në inputet e cilësisë,
informacion dhe analiza jo e besueshme, mungesa
promovimi për të nxitur investimet e sektorit, etj. Në të
njëjtën kohë, mundësi të reja ofrohen nga industrializimi
i bazuar në burime; ritmi përshpejtuar i ndryshimeve
teknologjike në prodhim dhe mundësitë e ofruara nga
bashkëpunimi (Kormawa dhe Jerome, 2014). Axhenda
e vitit 2030 për Zhvillimin e Qëndrueshëm tregon qartë
se kalimi drejt sistemeve ushqimore të qëndrueshëm
mjedisorë, socialë dhe ekonomikë është një
domosdoshmëri për arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm
dhe rritjen e sigurimisë ushqimore. Agroindustria është
një komponent vendimtar i sistemit tonë ushqimor, sepse
ndërmjetëson prodhimin e lëndës së parë në kontekstin
rural dhe konsumin në mjedisin urban që punon
përgjatë zinxhirit të furnizimit (UNIDO, FAO, IFAD, 2008).
Zhvillimi bujqësor është një nga mjetet më të fuqishme
për t’i dhënë fund varfërisë ekstreme dhe për të rritur
prosperitetin e përbashkët. Sipas Bankës Botërore të
ardhurat globale nga agro- industria janë rritur nga 34,
000 dollarë në 1997 në 80, 000 dollarë në vitin 2017.
Zhvillimi i bujqësisë po përballet me një sërë sfidash,
si: ulja e varfërisë dhe urisë, zbutja e rritjes së çmimeve
të ushqimeve, adresimi i interesave të prodhuesve të
vegjël dhe mbështetja e industrive bujqësore në zhvillim.
Zhvillimi i këtij sektori duhet të mbështetet në dy drejtime:
zgjedhja e strategjive të duhura të zhvillimit dhe dizajni i
ri organizativ i bizneseve bujqësorë. Gjithashtu, zbatimi
i praktikave agroekologjike të prodhimit do të jetë një
zgjidhje e efektshme për të ruajtur parametrat e ndotjes
së mjedisit.

në vendet në zhvillim, zgjerimi i klasës së konsumit të
mesëm, urbanizimi dhe rritja e energjisë. Ndryshimi i
sistemeve ushqimore gjeneron mundësi të mëdha për
sipërmarrësit për të krijuar dhe zhvilluar bizneset në
secilën fazë të zinxhirëve të vlerave ushqimore, duke
krijuar punë të njëtrajtshme, fitime dhe produkte me
vlerë të shtuar ushqimore dhe krijimin e tregjeve të
reja për lëndët e para që sigurohen kryesisht nga zonat
rurale ku jetojnë më shumë të varfërit. Sot kudo në
botë nevojat e lëndëve të para, kanë nxitur kërkesa të
për produktet bujqësore, e cila sjell domosdoshmërisht
edhe konkurrencën për tokën. Edhe në Shqipëri zhvillimi
i agro-industrisë është një nga politikat strategjike të
zhvillimit dhe të rritjes ekonomike. Gjithashtu, zhvillimi
teknologjik dhe industrial ka ka krijuar kushte të
përshtatshme për zhvillim. Bujqësia është njëkohësisht
një kontribues në ndryshimin e klimës, e cila përbën rreth
25% të emetimeve të gazrave serrë dhe është e prekur
nga kjo. Nëse nuk merren masa për të bërë bujqësinë
më të qëndrueshme, produktive dhe elastike, ndikimet
e ndryshimeve klimatike do të komprometojnë seriozisht
prodhimin ushqimor në vendet dhe rajonet që tashmë
janë shumë të pasigurta për ushqimin.
Fjalët kyçe: Bujqësi, Agroindustri, Zhvillim i
qëndrueshëm, Menaxhim Burimesh, Vlerë e Shtuar.

Hyrje
Bujqësia luan një rol të rëndësishëm në industrializimin
dhe rritjen ekonomike të komuniteteve të ndryshme,
veçanërisht në kontekstin e transformimit strukturor.
Dëshmitë nga revolucioni industrial i shekullit të 18-të
në Mbretërinë e Bashkuar, të cilat më vonë u përhapën
në vende të tjera, dhe Revolucioni i Gjelbër në Azi dhe
Amerikën Latine sugjerojnë se transformimi bujqësor ka
qenë pararendës dhe bashkëfaktor në rritjen e industrisë
dhe shërbimeve në vende të tilla, si: Japonia, Koreja e
Jugut dhe Tajvani, dhe kohët e fundit edhe në tregjet në
zhvillim si Kina, Brazili dhe Vietnami. Gjithashtu, bujqësia
dhe agroindustria janë sektorë që mund të gjenerojnë
mundësi të mëdha pune, të tregut dhe të sipërmarrjes,
veçanërisht për popullsinë rinore dhe gratë. Me kalimin
e kohës, rritja në agroindustri ka vazhduar të nxisë rritjen
në bujqësi, e cila ka një ndikim dy herë më shumë ndikim
në uljen e varfërisë sesa investimet në ndonjë sektor
tjetër (Banka Botërore) Në këtë mënyrë politikat e reja
të zhvillimit duhet të fokusohen në implementimin e
strategjive të zhvillimit të zinxhirit të vlerave agroushqimore partnere dhe inovacioneve të reja. Por është
duke u bërë gjithnjë e më e vështirë për vendet e varfëra
në zhvillim për të nxitur zhvillimin industrial, të cilat po
përballen me një sërë rrethanash më komplekse dhe
më të frikshme sesa vendet e zhvilluara që kanë hyrë
në rrugën e industrializit disa dekada më parë (Szirmai,
et al 2013). Gjithsesi, vendet në zhvillim po përballen
edhe me sfida të tjera, si: niveli i ulët i sipërmarrjes dhe

Zhvillimi i Agro-industrisë në Shqipëri
Shqipëria ka një traditë të vjetër dhe shumë të çmueshme
në bujqësi, e cila përbën të ardhurat kryesore të
ekonomisë dhe sektorin kryesor të punësimit për pjesën
më të madhe të popullsisë. Megjithëatë, ashtu si të
gjithë vendet në zhvillim prodhimi bujqësor shqiptar po
përballet me një sërë sfidash, si: mungesa e investimeve
në bujqësi, mungesa e infrastrukturës sidomos në zonat
rurale; mungesa e informacionit dhe e teknologjisë, etj.
Zhvillimi i sektorit të agro-industrisë është ndër prioritetet
e politikave zhvillimore në Shqipëri, megjithëse pesha e
tij në prodhimin e përgjithshëm bujqësor vazhdon të jetë
ende e ulët. Statistikat e ecurisë duken disi kontraditore,
sepse edhe pse prodhimi bujqësor është rritur trendi
i rritjes të tregut agroindustrial nuk është i njëjtë në
periudhën post tranzicion. Gjatë viteve të fundit
është vërejtur një tendencë e rritjes të investimeve,
produktivitetit dhe punësimit. Për periudhën 2001-2016
rezulton një trend rritës i produktivitetit të këtij sektori.
Kështu duke krahasuar trendin e sektorit për periudhën
2001-2005 produktiviteti është rritur 7. 5%, nga 20052012 rezulton një rritje me 12%, ndërsa nga periudha
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2012-2016 rezulton një rritje me 17%. Industria e
përpunimit të produkteve ushqimore dhe agroindustria
në rang vendi përfaqësojnë rreth 15% të vlerës totale të
prodhimit bujqësor bruto dhe 2% të PKB-së. Edhe Qarku
i Vlorës pasqyron të njëjtën tendencë si ai në rang vendi.
Numri i objekteve agroindustriale shkon rreth 326 nga, të
cilat: 74 baxho, 52 fabrika vaji (të cilat janë extravergine),
38 fabrika për pije alkoolike, verë dhe raki, 12 fabrika mielli
dhe 149 me funksione të ndryshme. Aktivitetet rurale
përfaqësojnë një pjesë shumë të rëndësishme të kulturës
dhe identitetit rajonal. Zona e Gjirit të Vlorës është
një zonë me kapacitete të larta dhe të pashfrytëzuara
për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të industrisë

përpunuese. Gjiri i Vlorës dallohet për produktet
natyrore agroushqimore, zinxhirët potencialë të vlerave
të vajit të ullirit, peshkimit në det, mjaltit, agrumeve,
akuakulturës, perimeve, qumështit, verës dhe distilateve.
Gjithashtu, Zona e Gjirit të Vlorës është një zonë me
kapacitete të larta dhe të pashfrytëzuara për zhvillimin
e qëndrueshëm të sektorit të Industrisë Përpunuese.
Investimet e bëra në këtë sektor në të gjitha format,
si: investime private, publike dhe investime nëpërmjet
kredive bankare janë shumë të vogla që shkojnë rreth 0.
3% ndaj PBB-së. Agroindustria është edhe një burim i
rëndësishëm punësimi dhe kjo pasqyrohet në shifrat e të
punësuarve të cilat kanë ardhur gjithnjë në rritje përgjatë
viteve 2011-2016.

Tabela 17. Të dhëna për numrin e objekeve dhe të punësuarëve në agroindustri sipas viteve.
2011

2012

2013

2014

Prodhim
buke

Objekte 24
Të punësuar 68

Objekte 29
Të punësuar 72

Objekte35
Të punësuar 88

Objekte 37
Të punësuar 86

Objekte 40
Objekte42
Të punësuar 130 Të punësuar 138

Prodhim
birre

Objekte 1
Të punësuar 54

Objekte 1
Të punësuar 52

Objekte 1
Të punësuar 58

Objekte 1
Të punësuar 62

Objekte1
Të punësuar 58

Objekte1
Të punësuar 62

Prodhim uji

Objekte 4
Të punësuar 35

Objekte 4
Të punësuar 35

Objekte 5
Të punësuar 46

Objekte 5
Të punësuar 46

Objekte 5
Të punësuar 48

Objekte 5
Të punësuar 48

Prodhim pije
Objekte 10
Të punësuar 18
alkolike

Objekte 12
Të punësuar 22

Objekte 12
Të punësuar 20

Objekte 12
Të punësuar 28

Objekte 12
Të punësuar 28

Objekte 14
Të punësuar 32

Prodhim me
bazë mishi

Objekte 3
Të punësuar 32

Objekte 3
Të punësuar 34

Objekte 3
Të punësuar 32

Objekte 3
Të punësuar 40

Objekte 3
Të punësuar 42

Objekte 3
Të punësuar 42

Prodhim veze Të punësuar 16

Objekte 2

Objekte 2
Të punësuar 18

Objekte 2
Të punësuar 17

Objekte 2
Të punësuar 20

Objekte 2
Të punësuar 20

Objekte 3
Të punësuar 20

Prodhim
mielli

Objekte 5
Të punësuar 12

Objekte 6
Të punësuar 13

Objekte 6
Të punësuar 12

Objekte 6
Të punësuar 12

Objekte 7
Të punësuar 14

Objekte 7
Të punësuar 15

Përpunim
qumështi

Objekte 29
Të punësuar 82

Objekte 32
Të punësuar 82

Objekte 30
Të punësuar 80

Objekte 33
Të punësuar 83

Objekte 31
Të punësuar 89

Objekte 30
Të punësuar 87

Prodhim vaji Të punësuar 57

Objekte 22

Objekte 26
Të punësuar 82

Objekte 25
Të punësuar 52

Objekte 25
Të punësuar 52

Objekte 26
Të punësuar 60

Objekte 29
Të punësuar 82

Prodhim
ëmbëlsirash

Objekte 20
Të punësuar 58
Objekte 1
Të punësuar
2

Objekte 20
Të punësuar 58

Objekte 21
Të punësuar 59

Objekte 21
Të punësuar 62

Objekte 22
Të punësuar 66

Objekte 22
Të punësuar 58

Objekte 1
Të punësuar 2

Objekte 1
Të punësuar 2

Objekte1
Të punësuar 2

Objekte 1
Të punësuar 2

Objekte 1
Të punësuar 2

Objekte 1
Të punësuar 6

Objekte 1
Të punësuar 5

Objekte 1
Të punësuar 8

Objekte 1
Të punësuar 7

Objekte 1
Të punësuar 8

Objekte 1
Të punësuar 8

Prodhim pije
freskuase
Prodhim
konserva
peshku

Burimi: Drejtoria e Bujqësisë dhe e Ushqimit, Vlorë, 2016.
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e djathit, verës (Kallmet, Shesh, Vlosh), rakia e rrushit
dhe rakia e thanës, etj.

Zona e Gjirit të Vlorës përveç aspekteve pozitive shfaq
edhe disa probleme, si:
1. Përdorimi i pakontrolluar i burimeve natyrore
(pyjeve, ujit, tokës, peisazheve, etj. ).
2. Braktisja e tokave si rezultat i emigrimit që ka
sjellë degradimin e këtyre tokave.
3. Prezenca e fermave të vogla familjare ka penguar
mundësinë e kreditimit për fermerët, duke ndikuar
negativisht në rritjen e rendimentit të prodhimit
bujqësor dhe blegtoral si një mundësi shumë e mirë
e nxitjes së punësimit dhe rritjes të standardit të
jetesës.
4.
Mungesa e investimeve të huaja si rezultat i
problemeve me pronësinë.
5. Mungesa e tregut për shitjen e produkteve dhe
zhvillimit të agroindustrisë për përpunimin e tyre.
6. Rritja e mbështetjes financiare për fermerët,
bujqësinë dhe për përpunimin e produkteve
bujqësore.
7. Përmirësimi i tregtimit të produkteve bujqësore
dhe të përpunuara.
8. Rritja e konkurrencës të bujqësisë, agrobiznesit
dhe pylltarisë nëpërmjet modernizimit të bujqësisë
për të rritur produktivitetin, rritjes së vlerës së
shtuar dhe të cilësisë në prodhim dhe përpunim,
për të garantuar standardet më të larta të sigurisë
ushqimore dhe cilësinë e produkteve ushqimore,
menaxhimit të qëndrueshëm dhe efikas të pyjeve,
rritjes të nivelit të konkurrencës.
9. Ruajtjes së peisazhit kulturor dhe mbrojtjes së
mjedisit, gjithashtu nëpërmjet praktikave bujqësore
pro mjedisit dhe menaxhimit të qëndrueshëm të
tokës.
10. Përmirësimi i cilësisë së jetës në zonat rurale
dhe nxitjes të larmisë të aktiviteteve ekonomike për
të rritur punësimin, të ardhurat dhe standardet e
jetesës të këtyre komuniteteve
11. Zhvillimi i kapaciteteve të rëndësishme të
institucioneve lokale për të menaxhuar programet për
zhvillim rural, nëpërmjet zhvillimit rural pjesëmarrës.

Idustritë kryesore ushqimore janë:
- Industria e bukës dhe e miellit
Prodhimi i bukës dhe miellit janë një komponent i
rëndësishëm i industrisë agro-ushqimore në Shqipëri.
Industria e miellit ka përjetuar konsolidim të rëndësishëm
në përmirësime teknologjike dhe rritje të efikasitetit.
Këto ndryshime kanë rezultuar në një reduktim të
numrit të ndërmarrjeve dhe rritjen e produktivitetit të
operacioneve të mbetura. Shumica e ndërmarrjeve,
që tani operojnë në këtë nënsektor, kanë të punësuar
më pak se 5 punëtorë. Kjo industri ka patur një sasi të
konsiderueshme të investimeve gjatë periudhës 20002005, të cilat janë rritur rreth 10 herë më tepër në vitin
2016.
- Industria e përpunimit të qumështit
Industria e përpunimit të qumështit gjatë 5 viteve të
fundit, është zhvilluar në mënyrë të konsiderueshme
dhe është tani ndoshta nënsektori më i rëndësishëm i
ekonomisë. Dhe e gjithë kjo, i atribohet zhvillimeve të
shpejta në blegtori për shkak të privatizimit të bujqësisë.
Rritja e konsiderueshme në investime gjatë pesë viteve të
fundit, është e lidhur drejtpërdrejt me këtë zhvillim. Duhet
të theksohet se një pjesë e rëndësishme e investimeve
janë të lidhura me teknologjinë. Tendencat në industri
tregojnë se prodhimi i qumështit dhe përpunimi i tij po
zhvillohen me ritme të shpejta si një biznes i veçantë
dhe fitimprurës. Zhvillimi i këtij sektori duket qartë nga
të dhënat pas privatizimit të përgjithshëm të të gjitha
ndërmarrjeve në lidhje me krijimin e ndërmarrjeve të
reja, përfshirjen e përmirësimeve teknologjike, rritjen e
kapaciteteve përpunuese dhe furnizimin më të mirë të
produkteve në treg.
- Industria e përpunimit të mishit
Industria e përpunimit të mishit gëzon një pozicion të
rëndësishëm duke krahasuar me nënsektorët e tjerë të
industrisë agroushqimore. Investimet në këtë nënsektor
janë rritur jo vetëm në aspektin e numrit të ndërmarrjeve,
por edhe në drejtim të përmirësimeve teknologjike. Një
çështje e rëndësishme për këtë nënsektor është varësia
nga lëndët e para të importuara, e cila shkon rreth 95%
(AULEDA).

Potencialet e Qarkut të Vlorës
Qarku i Vlorës është një rajon dinamik, që mbështetet
në pasuritë dhe mundësitë e tij, tërheqëse për bizneset,
që punojnë në partneritet me qeverinë dhe komunitetin,
për të krijuar një ekonomi të shumëllojshme dhe të
qëndrueshme. Sipas Strategjisë së Qarkut: Gjiri i Vlorës
është një nga zonat me potencial më të lartë për zhvillim,
si: zonat natyrore me biodiversitet të lartë, zinxhirë
të vlerave bujqësore dhe agroushqimore, produktet e
vlerave të bletës me cilësi të rralla, si: mjalti i prodhuar
vetëm nga një lloj i vetëm luleje, qumështi i bletës dhe
propolisi, shumë lloje peshqish, të gjitha llojet e bimëve,
variteti i ullirit Kalinjot dhe vaji ekstra i virgjër, produktet

- Industria e përpunimit të peshkut
Konservimi është aktiviteti kryesor i industrisë së
përpunimit të peshkut, bazuar në traditën e veçantë për
këtë aktivitet në vend, prandaj dhe aktiviteti kryesor i tyre
përqëndrohet në përpunimin e peshkut, grumbullimin
dhe eksportin e peshkut të freskët. Shqipëria ka
qenë një nga vendet e para të Evropës Qendrore dhe
Lindore, që ka përfituar nga qasja në tregjet e BE-së
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për shitje të produktit të certifikuar të peshkut. Tregu i
brendshëm është i furnizuar me peshk të freskët dhe të
importuar pjesërisht. Megjithatë, mungesa e qendrave
të specializuara dhe të mirëfurnizuara bën që tregtimi i
peshkut në tregjet lokale të jetë shumë i vështirë.

që promovojnë egzistencën e këtyre produkteve me
vlera të rralla.
•
Krijimi i markave të konsoliduara të produkteve,
paketim dhe ambalazhim së bashku me instruksionet
përkatëse.
•
Mungesa e kapaciteteve të specializuara për
fermerët, grumbulluesit dhe mbarështruesit.
•
Mungesa e aktiviteteve të trainimit për të nxitur
prodhimin e produkteve të përpunuara me standarde
të BE.
Strategjitë kryesore të zhvillimi të agroindustrisë në
Gjirin e Vlorës do të jenë:

Mbështetje për sipërmarrjet e reja në sektorin e
përpunimit të ushqimit.

Ndërtimi i strukturave të grumbullimit të
produkteve bujqësore dhe blegtorale.

Përmirësimi i zinxhirit të vlerave të ullirit.
- Zbatimi i strategjisë së parë do të arrihet kryesisht,
nëpërmjet ristrukturimit të ndërtesave ekzistuese
dhe ndërtimit të ndërtesave të reja, që do të krijojnë
mundësi përpunimi të produkteve tipike vendase,
si: frutat, mjalti, midhjet, peshku dhe qumështi. Kjo
mbështetje mund të ofrohet nëpërmjet granteve,
trainimeve dhe ngritjes të kapaciteteve, analizimit të
tregut, sigurimit të informacionit lidhur me fondet e
disponueshme kombëtare dhe ndërkombëtare.
- Zbatimi i strategjisë së dytë për ndërtimin e
strukturave të grumbullimit të produkteve bujqësore
do të realizohet nëpërmjet restaurimit të godinave
ekzistuese, sipas kritereve të mbrojtjes së mjedisit, të
cilat do të menaxhohen nga shoqata e fermerëve.
- Zbatimi i strategjisë së tretë do të mbështetet në
këto hapa kryesore:

Përkrahja e nismave të fermerëve nëpërmjet
krijimit të shoqatave të prodhuesëve.

Përmirësimi i produkteve të zinxhirit të vlerave të
ullirit nëpërmjet trainimit të fermerëve, mbështetjes
dhe krijimit të sipërmarrjeve të reja dhe krijimit të
laboratorëve të përpunimit të produkteve.

Certifikimi i sipërmarrjeve të zinxhirit të vlerave
nëpërmjet mbështetjes të sipërmarrësve në arritjen e
cilësisë ISO, HACCP dhe certifikimit organik.

Përmirësimi i tregtimit dhe i promovimit
nëpërmjet analizës të tregjeve rajonalë, kombëtarë,
ndërkombëtarë dhe përpunimi i një stategjie të re të
tregut.

- Industria e përpunimit të frutave
Kjo është një nga industritë me nivel më të ulët të
investimeve dhe vazhdimisht është përballur me
probleme të teknologjisë, mungesës të lëndëve të para
dhe problemet e marketingut. Paradoksi është se ndërsa
prodhimi i frutave dhe perimeve është rritur, sasia e
kapacitetit të përpunimit është akoma në nivele të ulëta.
Një problem kryesor, që duhet të merret në konsideratë,
është dhe falsifikimi i etiketave nga prodhuesit ilegalë,
që ka ndikuar në imazhin e keq të këtij sektori. Në vitin
2002, Industria e Verës dhe Prodhimit të Pijeve Alkolike
përbëhej nga 80 ndërmarrje në të gjithë vendin, nga të
cilat 28 ishin prodhues të verës, ndërsa në vitin 2016
numri i këtyre ndërmarrjeve është rritur 2 herë dhe numri
i të punësuarëve është rritur 1. 5 herë (sipas të dhënave
të Ministrisë së Bujqësisë dhe të Ushqimit) krahasuar
me vitin 2002. Kështu në Gjirin e Vlorës duke krahasuar
të dhënat nga viti 2010-2016 numri i subjekteve që
prodhojnë pije alkolike është rritur nga 10 – 14 subjekte,
ndërsa numri i të punësuarëve është dyfishuar.
Prioritetet kryesore të kësaj zone janë:

Kushtet e favorshme klimatike që favorizojnë
rritjen e një shumëllojshmërie kultivarësh të bimëve
dhe racave të kafshëve.

Rendimente të larta të produkteve bujqësore
dhe blegtorale.

Sigurim i produkteve me vlera të larta ushqyese
dhe estetike.

Certifikimet e sigurisë, cilësisë dhe organicitetit
është një arësye potenciale për rritjen e konkurrencës.

Prodhimi i produkteve cilësore sipas standardeve
të BE.

Shumica e këtyre produkteve kanë potencialin
për t’u tregtuar jo vetëm në tregun shqiptar por edhe
në tregjet e huaja.

Biodiversiteti i ekosistemeve dhe kushtet e mira
mjedisore sigurojnë cilësinë e mirë të produkteve
agro-ushqimore.
Problemet kryesore janë:
•
Mungesa e aktiviteteve të prodhimit dhe
përpunimit vendas të produkteve me vlerë të lartë
të shtuar kryesisht në zinxhirët e vlerave (të peshkut,
bletës dhe bimëve) pengon potencialet e produkteve
lokale.
•
Mungesa e certifikimit të cilësisë dhe të sigurisë
të produkteve pengon tërheqjen nga konsumatorët e
huaj.
•
Mungesa e aktiviteteve të ndryshme (evente
të ndryshme, panaire, fushata promocionale, etj. ),

Sfidat e të ardhmes për zhvillimin e agroindustrisë në
Gjirin e Vlorës do të jenë:
1. Orientimi i prodhimit sipas kërkesave të agroindustrisë.
2. Nxitja e rritjes të prodhimit.
3. Rritja e kapaciteteve menaxhuese dhe komunikuese
të fermerëve.
4. Krijimi i lehtësirave për sipërmarrësit që investojnë në
ngritjen e linjave të reja të prodhimit.
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Diskutimi dhe konkluzionet:
Zhvillimi agro-industrial është drejtimi i duhur për rritjen
e punësimit, arritjen e sigurisë ushqimore dhe zvogëlimin
e varfërisë. Ndryshimi në sistemet ushqimore dhe
bujqësore që po ndodhin në gjithë botën kanë krijuar
sfida dhe oportunitete për vendet në zhvillim. Kërkimet
shkencore në industrinë ushqimore dhe në bizneset
bujqësore duhet të ofrojnë qasje inovative për të nxitur
një qasje të re për vendet në zhvillim, ekonomitë e të
cilave kryesisht varen nga sektori bujqësor. Evolucioni

i kësaj fushe është i lidhur me studimet e ndryshme
shkencore, të cilat duhet të fokusohen: në koston e
prodhimit, teknologjitë e kultivimit dhe të përpunimit,
zinxhirin e vlerës dhe deri te kujdesi për konsumatorin
final. Modernizimi i këtij sektori do të vijë pas përballjes
me disa sfida, si: transformimi rrënjësor i sistemeve
globale të agrobiznesit, rritja e metodave të hulumtimit
dhe zbatimi i studimeve shkencore në fushën e
agrobiznesit.
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Arritje dhe vështirësi në punën me klasa kolektive
në arsimin 9-vjeçar

MSc. Saimir Xhaferaj, MSc. Morena Breshanaj

Abstrakt

duke transportuar nxënësit me shpenzimet e shtetit,
përsëri mbeten shumë shkolla që , për arsye të largësisë
nga shkollat e qendrës, nuk mund të mbyllen. Sipas
udhëzimeve të MASH-it, shkollat që kanë më pak se
81 nxënës funksionojnë si shkolla vartëse dhe shumica
e klasave janë kolektive. Klasat e bashkuara me mbi 10
nxënës punojnë me sistem gjashtëorësh dhe mësuesve u
paguhen orët mbi normë.

Puna me klasa kolektive ka disa dhjetëvjeçarë që po
zbatohet në vendin tonë. Numri i vogël i nxënësve në
shumë fshatra , sidomos në zona të thella, e ka bërë
të detyrueshëm këtë sistem të mësuari. Kjo praktikë
është zbatuar kryesisht në ciklin e ulët. Edhe në arsimin
parashkollor, sidomos në fshatra, është punuar e
punohet me dy ose tri grupmosha të përziera. Kjo
përvojë e kopshteve të fëmijëve i ka ndihmuar ata të
punojnë me klasa kolektive .
Fjalët kyçe: Orar, klasa kolektive, punë e pavarur,
mësimdhënie, mësimnxënie.

Arrtije vështirësi në punën me këto klasa
Klasat kolektive bëjnë mësim në një klasë dhe me një
mësues. Bashkimi i klasave në dy , tri, katër ose pesë
klasa të ciklit të ulët varet nga numri i nxënësve . Në
ciklin e lartë klasat kolektive kanë qenë të përbëra nga dy
klasa, por vitet e fundit përbëhen edhe nga katër klasa.
Për të realizuar një mësimdhënie dhe mësimnxënie
të mirë me këto klasa, puna duhet filluar që nga orari
i mësimeve. Orari i mësimit duhet ndërtuar me shumë
kujdes duke kombinuar lëndët që krijojnë më shumë
mundësi për punë të pavarur në njërën klasë , me lëndët
që kanë më pak hapësirë për punë të pavarur në klasën
tjetër, sidomos kur mësuesi punon me dy klasa të
bashkuara.
Modele oraresh në punën me klasa kolektive në ciklin e
ulët dhe të lartë të shkollës 9-vjeçare ka në materiale të
ndryshme të botuara për punën me klasa kolektive, si
punimi i Viktor Terpos dhe Evjen Perit “Puna mësimoreedukative në shkollat e ciklit të ulët me klasa kolektive”,
Tiranë, 1980, “Konceptimi dhe organizimi i punës me
klasa kolektive”, përgatitur në kuadrin e projektit të
grupshkollave, Tiranë, 2003. Modele ditaresh në punën
me këto klasa janë botuar dhe në gazetën “Mësuesi” disa
vite më parë.
Pas hartimit të një orari harmonik me kërkesa pedagogjike
e pa mbingarkesë në ditë të veçanta të javës, vëmendja
duhet përqendruar tek planifikimi vjetor i lëndëve.
Mësuesi duhet të jetë shumë i kujdesshëm gjatë
planifikimit vjetor të temave të programit mësimor me
synim që të sigurojë një mësimdhënie dhe mësimnxënie
sa më efektive.

Abstract
Working ëith collective classes has some decades that is
applied in our country. The small number of pupils in
many villages and especially in remote areas has made
this learning system compulsory. . This practice is mainly
implemented in primary education. Even in kindergarten,
especially in villages , is ëorked ëith mixed groups. This
kind of kindergarten experience has helped them ëorking
ëith collective classes.
Key ëords: Timetable, collective classes, independent
ëork, teaching, learning.

Hyrje
Si rrjedhojë e lëvizjeve të popullsisë drejt zonave urbane
dhe pakësimit të numrit të lindjeve, pas viteve ‘90 u ul
numri i nxënësve në shumë fshatra. Kjo dukuri e bëri të
domosdoshme bashkimin e klasave edhe në ciklin e lartë
të shkollës 9-vjeçare.
Drejtoritë Arsimore Rajonale të qarqeve dhe zyrat
arsimore të rretheve kanë bërë studime konkrete për
përqendrimin e shkollave me qëllim të mënjanojnë
rënien e cilësisë së mësimdhënies e mësimnxënies e
të ulin shpenzimet në buxhetin e shtetit, pasi numri i
nxënësve po bie ndjeshëm.
Megjithë punën e bërë për përqendrimin e shkollave
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Pas hartimit të orarit dhe planifikimit lëndor, puna më
e rëndësishme është përgatitja ditore e mësuesit, e
cila duhet të mbështetet në ndërthurjen e punës së
drejtëpërdrejtë me punën e pavarur. Plani ditar ose
formati i orës së mësimit bëhet me kolona vertikale për
çdo klasë.
Kjo përgatitje duhet të jetë pothuajse e kronometruar
me kohën përkatëse për etapa të ndryshme të orës
së mësimit për të mos lënë hapësira që nxënësit e
këtyre klasave të kalojnë në pasivitet. Vëmendja duhet
përqendruar te planifikimi i objektivave minimalë
të domosdoshëm apo te rezultatet e të nxënit sipas
kompetencave kyç të temave mësimore me qëllim që të
bashkërendojnë veprimtaritë për t’i mbajtur nxënësit në
punë me detyra të përbashkëta, por edhe me detyra të
diferencuara. Minitestet dhe detyrat e tjera të pavarura
mund të jenë punë në grup ose punë me nxënës të
veçantë. Kjo varet nga metodologjia e mësimdhënies që
zgjidhet nga mësuesi për të lehtësuar procesin e të nxënit
të çdo nxënësi.
Me rëndësi të veçantë është edhe përcaktimi i mjeteve
mësimore dhe i materialeve ndihmëse, si fletët e punës
, mjetet rrethanore etj. .
Mbas një planifikimi të kujdesshëm , fillon zbatimi i planit
ditar ose i formatit të planit të orës së mësimit.
Nga përvoja që kemi si drejtues dhe mësues në shkolla
me klasa të veçanta dhe të bashkuara, kemi vërejtur se
mësuesit i përmbahen planit ditar të parapërgatitur, si
për arritjen e objektivave apo të rezultateve të të nxënit
sipas kompetencave kyç të temave mësimore, ashtu
edhe për metodat, teknikat e strategjitë e planifikuara
gjatë ecurisë metodike të orës së mësimit. Megjithatë në
punë e sipër kanë bërë edhe ndryshime , duke u treguar
fleksibël e duke iu përshtatur situatës së krijuar në klasë.
Një nga format e punës së pavarur që përdoret në
këto klasa është edhe puna me grupe të vogla që u
jep mundësi nxënësve të arrijnë objektivat mësimorë
apo rezultatet e të nxënit sipas kompetencave duke
bashkëvepruar me njëri-tjetrin,
Në përbërjen e
këtyre grupeve duhet të ketë nxënës të niveleve e
temperamenteve të ndryshme:nxënës që flasin lirshëm
dhe nxënës që kanë ndrojtje për të folur e kanë vështirësi
në të nxënë. Në këtë mënyrë nxitet dhe zhvillohet të
folurit brenda grupit. Puna me grupe nxënësish të
niveleve të ndryshme, e praktikuar në disa lëndë, siguron
edhe nxitjen e sedrës për arritje më të larta përmes garës
miqësore. Kjo garë i bën fëmijët të përqendrohen, të
disktojnë, të dëgjojnë kur të tjerët flasin sipas rregullave
gjuhësore dhe etike, të presin radhën për të folur, të
shkruajnë, të veprojnë dhe të gjithëpërfshihen në
grup. Udhëheqësi i grupit, i zgjedhur nga vetë nxënësit,
tërheq me dashamirësi mendimin e anëtarëve të grupit
për pyetjet dhe detyrat e ngarkuara dhe në fund nxjerr
përfundimin e jep përgjigjet duke folur në emër të grupit.
Kjo punë mënjanon monotoninë dhe i jep mësuesit më
shumë kënaqësi, sepse nxënësit mësojnë jo vetëm nga

ai, por edhe nga njeri-tjetri si pjesëtarë të një bashkësie
me interesa për të nxënë sa më shumë. Në këtë mënyrë
mënjanohet edhe braktisja e fshehtë, që është sot një
nga shqetësimet më të mëdha të mësimdhënies dhe të
mësimnxënies.
Numri i vogël i nxënësve në dy ose më shumë klasa të
bashkuara në një mjedis të përbashkët është një arsye
më shumë për të njohur nivelin e çdo nxënësi dhe për të
punuar në mënyrë të diferencuar me secilin sipas aftësive
dhe prirjeve. Kështu kombinohet të nxënit për të gjithë
klasën , me të nxënit për nxënës të veçantë. Mësuesi
i kujdesshëm dhe i suksesshëm ndikon pozitivisht në
mendjen dhe zemrën e çdo nxënësi, thyen heshtjen e
secilit duke e bërë të flasë pa ndrojtje dhe duke i vënë
në lëvizje inteligjencën. Mësues të tillë punojnë me sens
gjithëpërfshirje duke i trajtuar e vlerësuar nxënësit e të
gjitha niveleve në mënyrë të barabartë.
Gjatë kontrollit të punës së pavarur, mësuesi mban
shënime të sakta për arritjet dhe mangësitë e çdo
nxënësi duke bërë “skanerin”e njohurive , të shprehive
dhe të shkathtësive të secilit. Kjo do të shërbejë si bazë
për të plotësuar boshllëqet e nxënësve të nivelit bazë
dhe për të bërë punë plotësuese edhe me të përparuarit
e të talentuarit. Natyrisht, të gjitha këto nuk mund të
bëhen me mësues fillestarë e pa arsim përkatës, por
nga mësues të suksesshëm e të kualifikuar që dinë të
menaxhojnë mirë orën e mësimit dhe të shfrytëzojnë me
efektivitet kohën e saj , që mënjanojnë si mbingarkesën
ashtu edhe nënngarkesën mësimore. Mësues të tillë,
që e konsiderojnë mësimdhënien si shkencë dhe art
njëkohësisht, e vënë fëmijën në qendër të orës së
mësimit dhe e nxitin të flasë, të veprojë, të zbulojë të
përqendrohet, duke pasur përpara në bankën e tij mjetet
e shumëllojshme dinamike e funksionale. Këto mjete
e tërheqin të punojë e të operojë, të krahasojë e të
vizatojë, të ngjyrosë e të përshkruajë, shkurt:të mësojë
duke bërë. Një pasuri e madhe mjetesh që i përshtaten
të menduarit konkret figurativ të fëmijës, sidomos në
moshën e ulët shkollore, janë edhe mjetet e thjeshta
rrethanore që mund të sigurohen nga vetë fëmijët ose
nga prindërit e tyre.
Një ndihmë të madhe për organizimin me efektivitet të
punës së pavarur jep edhe sigurimi dhe përdorimi i fletëve
të punës. Fatmirësisht shumica e shtëpive botuese
kanë përgatitur fletë pune jo vetëm në lëndët e gjuhës
shqipe, të matematikës e gjuhës së huaj, por edhe në
të gjitha lëndët e tjera, në të cilat puna e pavarur është
e vështirë të realizohet si në ciklin fillor ashtu edhe në
arsimin e mesëm të ulët. Natyrisht, orientimi i nxënësve
për blerjen e fletëve të punës bëhet sipas katalogut të
teksteve mësimore për çdo vit mësimor.
Me rëndësi parësore është qortimi, pajisja me shënime
specifike dhe vlerësimi me shprehje stimuluese ose me
notë i fletëve të punës dhe i të gjitha punëve me shkrim,
të klasës e të shtëpisë.
Ky vlerësim sistematik e bën mësimdhënien dhe
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mësimnxënien sa më efektive, i motivon më mirë
nxënësit e të gjitha niveleve duke u krijuar emocione
pozitive dhe duke u rritur besimin në vetvete. Vitet e
fundit, sipas kurrikulës së re, mësuesit janë të detyruar,
të krijojnë dosje ose portofole për punët përfaqësuese të
çdo nxënësi, të cilat pasqyrojnë arritjet dhe mosarritjet
e secilit në kohë të ndryshme brenda vitit shkollor. Ҫdo
portofol është kurrikula e të nxënit të çdo nxënësi , është
pasaporta e njohurive, shkathësive e shprehive të tij,
material studimi e reflektimi për mësuesin e prindin dhe
burim informacioni për drejtuesit e shkollës e për çdo lloj
kontrolli.
Edhe drejtorët e shkollave duhet të udhëheqin në
mënyrë strategjike zhvillimin dhe zbatimin e planit për të
menaxhuar kurrikulën dhe për të vënë në jetë metodat
dhe teknikat bashkëkohore të nxënies dhe të vlerësimit
që përmirësojnë cilësinë e procesit mësimor- edukativ në
të gjitha klasat e veçanërisht në klasat kolektive.
Si përfundim, mund të themi se në këtë temë sollëm
përvojë në puën me klasa kolektive në disa shkolla të
rrethit të Vlorës. Nxënësit e këtyre klasave mësojnë më
mirë kur bëhen pjesë e një shumëllojshmërie mënyrash
për të nxënë, kur stimulohet fryma e bashkëpunimit
përmes punës me grupe, veprimtarive të larmishme
praktike dhe lojërave mësimore argëtuese. Nxënia është
kryesisht veprimtari që ndodh në grup, jo veprimtari
individuale1. Mësuesit nuk janë më ofruesit, por
organizatorët dhe mbështetësit e dijes. 2Ata, me të folurit
e tyre të kujdesshëm, miqësor e me intonacionin e duhur,
mënjanojnë edhe tërheqjen e vëmendjes së nxënësve që
punojnë në heshtje nga puna e drejtpërdrejtë që bëhet
me klasën ose klasat e tjera.
Megjithatë, nuk duhen anashkaluar problemet, sidomos
atje ku punohet me mësues pa përvojë, në mjedise të
papërshtatshme, pa bazën e nevojshme materialedidaktike dhe pa ndihmën e kontrollin e kualifikuar të
ekipit të kurrikulës e të drejtuesve të shkollës. Mendojmë
se është detyrë e universiteteve t’i trajtojnë me përparësi
problemet e mësimdhënies dhe të mësimnxënies me këto
klasa në didaktikat e lëndëve të ndryshme mësimore.
Nisma për rajonalizimin e shkollave me pak nxënës do të
ulë shumë numrin e klasave kolektive.
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Sistemi i ri arsimor dhe rikthimi i rolit të matematikës e shkencave të
natyrës në zgjidhjen e problemeve social-ekonomike

MSc. Alma Golemaj, MSc. Aurora Shehaj

Abstract

tonë arsimor- edukativ.
Shoqëria e sotme shqiptare dhe bashkë me të sistemi
arsimor pësoi dhe po pëson ndryshime të mëdha duke
filluar nga ajo më e rëndësishme që është liria e zgjedhjes
dhe liria e arsimit dhe edukimit të njerëzve që e duan atë,
kanë nevojë që ta kenë dhe duhet ta kenë atë sepse kjo ka
të bëjë me të drejtat themelore të tyre dhe të mirëqënies
së tyre.
Kjo është dhe përgjigja më e mirë dhe argumenti më saktë
ndaj kritikëve pa arsye për demokratizimin e sistemit të
sotëm arsimor.
Nga pikëpamja e vlerësimit ekonomik të sistemit ne duhet
të themi se kemi kaluar tashmë nga një sistem i orientuar
plotësisht drejt prodhimit dhe kursimit të palogjikshëm,
barbar dhe çnjerëzor, në kurriz të të drejtave themelore
të njerëzimit në një sistem më të drejtë, që e ka theksuar
dhe po e thekson të drejtën e shanseve të barabarta,
të edukimit dhe të kualifikimit, që për të është shumë i
rëndësishem shërbimi ndaj njeriut dhe shoqërisë.
Shoqëria shqiptare është transformuar dhe po
transformohet në më tepër në një shoqëri shërbimi se
prodhimi. Po të krahasojmë treguesit statistikorë të viteve
të demokracisë do të shohim se treguesit e shërbimeve
janë shumë herë më të lartë se ato të prodhimit.
Por, si çdo komb, edhe për Shqipërinë, ekuilibri i
domosdoshëm ndërmjet një shoqërie prodhuese dhe
asaj të orientuar drejt shërbimit, është jetik dhe ne e
quajmë theksimin në prodhimin nga ana e qeverisë si
orientimi më I drejtë në këtë faze të shoqërisë shqiptare.

Political changes followed by the collapse of the
communist system brought the inevitable consequence
of major changes in the social structure as well, this also
closely linked to changes in our educational system.
Albanian society today and the educational system
are undergoing major changes, starting from the most
important one, freedom of choice and freedom of
education to people who want it, need to have it and
should have it because it has to do with their fundamental
rights and their welfare.
This is the best answer and correct argument against
critics without reason about the democratization of the
educational system today.
From the standpoint of economic evaluation system
we should say that we have passed from a system fully
oriented towards production and illogical saving, barbaric
and inhuman, at the expense of basic human rights to a
fairer system, which has highlighted and noted the right
to equal opportunities, education and training that the
service to the people and the society are very important
to the system.
Albanian society has been transformed and is being
transformed into a society with more service than
production. If we compare the statistical indicators of
democracy years, we will see the service indicators are
much higher than those of production.
However, a necessary balance between a productive
society and service-oriented one is vital and we call the
emphasis on production by the government as the right
guidance at this stage of the Albanian society.
We, as “representatives” of the natural sciences have
no problem with this and see no conflict in this process
as we are consumers of the benefits of these services
because we know that quality and efficient services help
liberate the productive resources of the most important
factor of society, the human factor.

***
Ndryshimet politike të pasuara nga rënia e sistemit
komunist sollën si pasojë të pashmangshme edhe
ndryshime të mëdha si në strukturën sociale dhe të
lidhura ngushtë me këtë edhe ndryshime në sistemin
tonë mësimor-edukativ.
Shoqëria e sotme shqiptare dhe bashkë me të sistemi
arsimor pësoi dhe po pëson ndryshime të mëdha , duke
filluar nga ajo më e rëndësishme që është liria e zgjedhjes
dhe liria e arsimit dhe edukimit të njerëzve, që e duan
atë, kanë nevojë që ta kenë dhe duhet ta kenë atë, sepse
kjo ka të bëjë me të drejtat themelore të tyre dhe të
mirëqenies së tyre.
Kjo është dhe përgjigjia më e mire dhe argument më

Abstrakt
Ndryshimet politike të pasuara nga rënia e sistemit
komunist sollën si pasojë të pashmangshme edhe
ndryshime të mëdha si në strukturën sociale dhe, të
lidhura ngushtë me këtë edhe në ndryshime në sistemin
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i saktë ndaj kritikëve pa arsye për demokratizimin e
sistemit të sotëm arsimor.
Nga pikëpamja e vlerësimit ekonomik të sistemit ne duhet
të themi se kemi kaluar tashmë nga një sistem i orientuar
plotësisht drejt prodhimit dhe kursimit të palogjikshëm,
barbar dhe çnjerëzor, në kurriz të të drejtave themelore
të njerëzimit në një sistem më të drejtë, që e ka theksuar
dhe po e thekson të drejtën e shanseve të barabarta,
të edukimit dhe të kualifikimit, që për të është shumë i
rëndësishem shërbimi ndaj njeriut dhe shoqërisë.
Shoqëria shqiptare është transformuar dhe po
transformohet në më tepër në një shoqëri shërbimi se
prodhimi. Po të krahasojmë treguesit statistikorë të viteve
të demokracisë do të shohim se treguesit e shërbimeve
janë shumë herë më të lartë se ato të prodhimit. Kjo
ndodhi, së pari, se kishte nevojë të domosdoshme
për shërbime modern dhe konsumi si një shoqëri
jashtëzakonisht e lodhur nga varfëria dhe mungesat. Së
dyti, sepse ishte edhe më e lehtë dhe sepse ne nuk kishim
kohën dhe pjekurinë që të ruanim dhe të shfrytëzonim
mundësitë prodhuese të trashëguara, gabim ky që na ka
kushtuar shumë.
Ne, si “përfaqësues” të shkencave të natyrës nuk kemi
problem me këtë dhe nuk shohim asnjë konflikt në këtë
process, përderisa ne jemi konsumatorë të benifiteve të
këtyre shërbimeve, se ne e dime se shërbimet cilësore
dhe efikase, ndihmojnë në çlirimin e resurseve prodhuese
të faktorit më të rëndësishëm të shoqërisë, atë të faktorit
njerëzor.
Në fund të fundit, si çdo komb edhe Shqipëria po
vlerësohet me bilancet ekonomikë, me bilancet
buxhetore, të tregtisë, me çmime të mallrave, me
aftësinë konkuruese në treg, me shtim vjetor të GDP-së,
me rritjen e mirëqenies, etj.
Në librin e tij “Kurajo për të shprehur” presidenti Obama
e përshkruan shoqërinë amerikane si një shoqëri që
dikur ishte kryesisht prodhuese dhe shërbimi, , kurse
tani është më tepër një shoqëri shërbimi. Dhe shton se e
shikon këtë si një problem për Amerikën dhe se Amerika
nuk heq dorë kuë nga prodhimi dhe përparësitë e veta
teknologjike që e ndihmojnë atë të prodhojë të mira
material për qytetarin amerikan. Përndryshe, bilancet
negative buxhetore dhe ato tregtare do ta dobësojnë
gjithnjë e më shumë atë dhe standardin amerikan të
jetesës.
Ajo që na intereson ne më shumë dhe ne ndjehemi se
në një fare mënyre na ka rënë barra për ta mbrojtur
është nevoja për të risjellë në plan të pare matematikën
dhe shkencat e natyrës, kiminë, biologjinë, shkencat e
tokës, etj. , jo vetëm në procesin mësimor, por edhe në
atë ekonomik, të prodhimit dhe sidomos në procesin e
optimizmit të ekonomisë dhe prodhimit.
Nga studimet e këtyre problematikave në internet ne
kemi vërejtur me habi dhe kënaqësi të madhe se ky ishte
një problem dhe trajtimi dhe në vendet perëndimore,
si edhe mënyra e zgjidhjes së tyre, gjë që tregon nivelin
e lartë të studimeve matematikore dhe të shkencave të
natyrës në vendin tonë
Ajo që të vjen keq është se një ekonomi dhe një shoqëri
e hapur në atë kohë do t’u linte mundësi të mëdha
zhvillimeve jo vetëm të prodhimeve të domosdoshme

për çdo shoqëri, por edhe të shkencave të saj.
Ne të gjithë po fillojmë të vlerësojmë se degët shoqërore
kanë filluar të tregojnë shenja ngopjeje dhe se po bëhet
gjithnjë e më e vështirë që ato të jenë konkuruese në
tregun e punës. Ne mund të themi nga njëra anë se degët
shoqërore janë më “personale” se degët e shkencave
natyrore që ne mendojmë se janë më të dobishme në të
mirën e përgjithshme, duke qenë se janë të lidhura direct
me prodhimin dhe nxitjen e të mirave material. Eshtë
e rëndësishme që nxënësit, nëpërmjet aktiviteteve në
shkollë, ta shohin dh eta krijojnë këtë lidhje direkte dhe
dobinë e shkencave natyrore.
Natyrisht që ata e kanë passion dhe e ndiejnë se mund
të jenë më të suksesshëm në këto degë do vazhdojnë,
por ne e dime se “dështimi” personal i një individi,
pamundësia e tij për të pasur sukses në tregun e punës,
nuk është një dështim vetëm personal, porn ë një fare
mase edhe i shoqërisë dhe i sistemit që e ka detyrimin
për të orientuar të rinjtë drejt studimeve me mundësi më
të mëdha në tregun e punës.
Ajo që na shqetëson më shumë është se nxënësit më të
mire të shkollave të mesme kanë hequr dorë nga shkencat
e natyrës dhe matematika dhe në qoftë se i kërkojnë ato,
ata preferojnë që të ndjekin studimet e këtyre degëve
jashtë shtetit.
Të humbasësh nxënës shumë të mirë dhe të talentuar,
sidomos në shkencat e natyrës dhe matematikë, është
një humbje që ne nuk e kemi luksin që ta përballojmë
dhe ta pranojmë, sepse kemi nevojë të jashtëzakonshme
për ta.
Ne nuk kemi ndonjë program të qartë apo projekt për
të nxitur nxënësit e talentuar në shkencat e natyrës, që
t’i nxitim ata që të vazhdojnë studimet në Fakultetin e
Shkencave të Natyrës. Në vlerësimin personal që këta
nxënës do t’i bëjnë të ardhmes së tyre dhe punësimit
sa më të sigurtë, ata e dine dhe e ndiejnë se shkencat e
natyrës nuk u ofrojnë ndonjë mundësi shumë të madhe
punësimi.
Për më tepër, pasi kanë mbaruar shkollën e mesme
dhe kanë vijuar studimet në universitet, asnjë shkollë
e mesme ose pjesë e sistemit, le të themi strukturat
arsimore locale apo shtetërore, nuk kujdeset as që të
ketë informacionin minimal për ecurinë e tyre. Në thelb,
ecuria e nxënësve të talentuar, është kthyer në një çështje
vetëm personale, gjë që nuk është e tillë.
Si mund të bëjmë, që nxënësit e talentuar, të mos e
braktisin matematikën dhe shkencat e natyrës dhe si t’i
rikthejmë ata në shkolla dhe në nxënësit tanë?
Së pari, ne duhet të shprehim keqardhje të madhe se
në një fare mënyre n ekemi hequr dorë nga shkencat e
natyrës. Nga studimi i kurrikulave të shkollav etë mesme
dhe të larta, shohim me keqardhje se shkencat e natyrës,
si; kimia, fizika, biologjia, pothuajse janë zhdukuir nga
gjimnazi, matematika mbahet disi më mire se të tjerat,
por në thelb askush nuk i do më shkencat e natyrës, të
paktën si dikur.
Pra, hapi i parë është që të rikthehen lëndët e fizikës,
kimisë, biologjisë në ngarkesë më të madhe në gjimnaz
dhe në shkollat e tjera të mesme.
Kjo mund dhe duhet të rikthehet për shkak të
domosdoshmërisë të rikthimit të shoqërisë sonë në
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një shoqëri jo vetëm shërbimi, por edhe prodhimi, si
domosdoshmëri për mirëqenien dhe progresin e saj.
Pas Luftës së Dytë Botërore, Anglisë i duhej ose të
eksportonte, ose të vdiste, - ka thënë një ekonomist
i njohur anglez. Dhe jo vetëm Anglisë, por edhe
Gjermanisë, Japonisë, etj.
Por zhvillimi ekonomik dhe shoqëror, zhvillimi i prodhimit,
shpikjet dhe racionalizimet e prodhimit dhe rendimentit
nuk mund të kryhen pa aplikimet e shkencave të natyrës.
Pa shkencat e natyrës dhe matematikën, nuk ka prodhim
dhe pa prodhim çdo shoqëri nuk do të kishte të ardhme.
Dhe shoqëria shqiptare nuk bën asnjë përjashtim nga ky
rregull dhe për fat, më në fund shoqëria shqiptare bën
pjesë në rregullin e përgjithshëm.
Nuk mund të themi se “prodhimi” është cilësi
karakteristike jona si popull. Për fat të keq ne mund të
themi se Shqipëria asnjëherë nuk ka qenë e aftë të ushqejë
vetveten, as në vitet e “arta” të prodhimit socialist, por ne
jemi të aftë të edukojmë nxënësit dhe studentët tanë me
dashurinë dhe të kuptuarit e nevojës së prodhimit dhe
sidomos të optimizmit të prodhimit, qëllimi i të cilit është
maksimalizimi i rezultateve me minimumin e konsumit të
energjive njerëzore dhe resurseve natyrore.
Ne vlerësojmë se nismat ekonomike të kryeministrit dhe
qeverisë për kthimin ndaj prodhimit, ndërsa shërbimit i
mbetet kryesisht përmirësimit të cilësisë dhe efikasitetit,
janë zgjidhja më e mire për zhvillimin e ekonomisë
shqiptare.
Si të kthejmë nxënësit drejt matematikës dhe shkencave
të natyrës dhe sit a kuptojnë dhe ta ndiejnë ata dhe në
këtë mënyrë të tërhiqen jo vetëm nga dobia e tyre, por
edhe nga “joshja e realizimeve” të tyre.
Vetë nxënësit në drejtimin dhe orientimin mun dtë
ndërmarrin një studimstatistikor për qytetin e Vlorës,
mbi të dhën aekonomike dhe sociale, që do të tregonte
dinamikën e zhvillimit ekonomik të tij, prirjen e
popullësisë, prodhimin, mundësitë ekonomike, eficensën
e tij.
Vetë nxënësit nën drejtim mund të bëjnë një studim
project për vlerësimin e standardit ekonomik e social të

qarkut të Vlorës dhe mund të vlerësojnë se sa mundësi
ka për prodhimin dhe mirëqenien. Në qoftë se ka një
studim të huaj apo nga specialist vendas, ky studim
mund të bëhet objekt vlerësimi dhe diskutimi nga ata
dhe specialist. Eshtë e rëndësishme që nxënësit jo vetëm
do merren me kryerjen e një detyre konkrete, joteorike,
por ata do të bëhen pjesë e krijimit të një “të mire të
përbashkët”.
Ne kemi një problem me konceptin e së mires së
përbashkët, një koncept i propoganduar dhe demaguar
shumë në komunizëm dh ei harruar tani ku cdo gjë
vlerësohet vetëm nga pikëpamja personale.
Duke pare se turizmi është një nga veprimtaritë më
fitimprurëse për qarkun tonë, edhe studimet për
zhvillimin e tij duhet të zënë vend qendror.
Prodhimi bujqësor në qarkun tonë ka nevojë për
studimet e çmimit dh etë prodhimeve, siç edhe ka nevojë
për shpërndarjen e prodhimeve dhe të llojeve të tyre
për të maksimalizuar fitimin dhe për të kursyer resurset
natyrore dhe njerëzore.
Në matematikën e avancuar të gjimnazit studiohet
optimizmi, por vetëm nga ana teorike, ndërkohë çdo
problem i kësaj natyre mund të modelohet matematikisht
dh etë gjendet zgjidhje më optimal.
Bashkëpunimi me studentët dhe pjesëmarrja e tyre në
krijimin dhe studimin e projekteve lokale për zgjidhjen
e problemeve lokale, qoftë si pjesë e projekteve më të
mëdha do t’i entuziazmojë ata, sepse, së pari, do t’i
përfshijë ata në shoqërinë aktive, gjë që ndikon fort në
personalitetin e tyre, në formimin dhe edukimin e tyre.
Nxënësit mund të edukohen me prodhimin dhe me të
kuptuarit dhe vlerësuarit e prodhimit, mund të edukohen
që të studjojnë dhe vlerësojnë shifrat dhe faktet, mund
të edukohen që të argumentojnë vetëm me shifra dhe
fakte dhe balance, që në thelb flasin më shumë dhe më
qartë se çdo propagandë të paditurish.
Në këtë mënyrë, ata do të jenë në gjendje, për të mirën e
tyre dhe të shoqërisë, ku jetojnë, që të zgjedhin gjithnjë
e të përkrahin krahun progresiv, që funksionon, që
prodhon dhe krijon të mira material.
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Vijat dhe sipërfaqet

MSc. Brikena Sika
brikenasika@gmail. com
Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, Departamenti i matematikës

Abtract

parametrike, pasqyrat konforme, kurbature gjeodezike.
***

Differential geometry is the study of the geometry of
three-dimensional lines and surfaces in space using
different techniques. This topic contains some of the
most beautiful results in Mathematics, but most of them
can be understood without wider knowledge. Thus,
almost in this section, the only conditions are good
knowledge (including partial derivatives, vectors and
linear algebra (including matrices and determinants)).
Many of the outcomes around the surfaces we will
discuss are more general results that apply in higherdimension situations. Differential Geometry deals with
the study of lines and surfaces using analysis methods. In
this course we will consider the parametric line function
in I =] a, b [. Significance in this part will be given to the
Bertran lines, the conforming mirrors and the geodetic
curvature of the lines on the surface.
Keywords: Bertrand lines, parametric lines, parametric
surfaces, compliant mirrors, geodetic curvatures.

Gjeometria Diferenciale merret me studimin e vijave
dhe sipërfaqeve duke përdorur metodat e analizës. Ne
do të konsiderojmë vijë parametrike funksionin në
. Me kuptimin e derivatit do të kuptojmë që
ky funksion i ka derivatet e të gjitha rendeve 2, 3.
Kemi zgjedhur një sistem. Në lidhje me këtë sistem cdo
pikë e hapësirës do të jetë një rreze vektore

,
| ”( )| do të karakterizojë drejtimin e vijës nga tagentja
dhe këtë do ta quajmë kurbaturë e vijës parametrike. Le
të kemi vijën parametrike plane = (s). Evolutë të kësaj
vije parametrike ne do të quajmë

Në këtë vijë kuptohet që gjurma e
është
vendi i qendrave të kurbaturës së vijës parametrike. Në
helikoidale e zakonshëm atëherë.
Gjeometria diferenciale është studimi i gjeometrisë së qoftë se
vijave dhe sipërfaqeve tri-dimensionale në hapësirë Këto vija do të quhen vija helikoidale të përgjithësuara.
duke përdorur teknika të ndryshme. Kjo temë përmban
disa nga rezultatet më të bukura në Matematikë, por
shumica e tyre mund të kuptohen pa njohuri më të
gjera. Kështu, pothuajse në këtë pjesë, të vetmet kushte
janë njohja e mirë (duke përfshirë derivatet e pjesshëm,
vektorët dhe algjebrën lineare (përfshirë matricat dhe
përcaktorët)). Shumë prej rezultateve rreth sipërfaqeve
që ne do të diskutojmë janë rezultate më të përgjithshme
që zbatohen në situata me dimensione më të larta.
Gjeometria Diferenciale merret me studimin e vijave dhe
sipërfaqeve duke përdorur metodat e analizës. Në këtë
kurs ne do të konsiderojmë vijë parametrike funksionin
. Rëndësi në këtë pjesë do u jepet vijave te
në
Bertranit, pasqyrat konforme dhe kurbatura gjeodezike e
vijave në sipërfaqe.
Fig. 1 Helikoid
Fjalet kyce: Vijat e Bertranit, vije parametrike, siperfaqe
Abtrakt
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VIJAT E BERTRANIT:
Një vijë parametrike

me kurbaturë

≠0 dhe

0 do të quhet vijë e Bertranit në qoftë se ekziston

një vijë parametrike e ndryshme me , që në vijat korresponduese të kemi të njëjtën formulë themelore. Do të jetë
e trajtës

=

(

duhet të plotësoi kushtin që

se
ka vijë korresponduese të Bertranit
të ketë trajtën:

atëherë

. Në qoftë

të jetë vijë korresponduese të Bertranit

duhet

Vetitë e vijave të Bertranit
(Supozojmë që vija është me parametra natyrore)
+
(1)
1. Largesa ndërmjet pikave korresponduese në gjurmët e vijave të Bertranit është një madhësi
(1)
+
(atëherë
vektor i tagentes së
kemi
⟹
⟹
=

⟹
=

,

||

⟹

Kemi

ku

. Duke shumëzuar skalarisht

është
me

≠0

|
( )| | |,
=
|
. Nga ky rezultat supozojmë që në fillim që :

|=

. Po të derivojmë

,

=

≠0

-

(

’

Shohim:
( )

)

(1-

(1-

×

)

(1-

(⟹
⟹

(

1-

)) (s)+

))+
||

që është vektori i binomiales së -së
(s) ⟹

(s) duke shumëzuar skalarisht do kishim:
-

Pjesëtojmë me

π’

-

(

)

dhe kemi:
, (

)’

)’=0,

Pra doli që në qoftë se vija është e Bertranit atëherë ekziston
Për cdo

93

tek

dhe

ku

dhe që plotesohet barazimi:

AKADEMIA E STUDIMEVE Të
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 5, Vëllimi 1, 2017, ISSN 2411-5592

Anasjelltas:
Kushti që

del nga fakti që

dhe

⟹

. Do të kemi që vija është

vijë e Bertranit. K. N. M që vija parametrike të jetë e Bertranit është të ekzistojnë dy konstante
plotëson barazimin për cdo
.
2. Tangentes ndaj vijave në pikët korresponduese formojnë kënd konstant.
Thamë që:
))
)
sjell që

dhe

që

(s)=

=

,

)

Shohim prodhimin skalar:
×

. Pra

(

,

nuk ≠ shenjë sepse nuk bëhet me një vlerë zero). Tagentet në vijat korresponduese të vijave të Bertranit për kënd
.

Fig. 2

Fig. 3

3. Vijat me kurbature

janë vijat e Bertranit, gjurmët e tyre janë vend gjeometrik i kurbaturës dhe tagentet në

vijat korresponduese janë

me njëra-tjetrën.

Vërtetim:
) ⟹Marr

dhe

pra plotësohet barazimi. Pra vija me

(
4. Në qoftë se një
më tepër ajo do të ketë
Le të kemi

është vijë e Bertranit.

⟹ gjurma e kësaj është vend gjeometrik i qendrave të kurbaturës.
(sepse
)⟹

(

ka dy vija korresponduese të Bertranit atëherë ajo ka një pafundësi vijash të Bertranit, për
dhe =
≠

atëherë do të jetë vijë helikoidale e
≠0
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Nga rasti i dytë duhet të ekzistojë

=

e tillë që :

1)

Nga supozimi ky sistem do të jetë i pjesëtueshëm m. q. s
Sepse µ

0⟹

⟹

shohim këto dy raporte sepse

. Pra

⟹|

|

. Nga

ose

1⟹

sistemi ka një zgjidhje të vetme, domethënë

)

vija do të jetë helikoidale e zakonshme dhe
1 ka një pafundësi zgjedhjesh
do të ketë një pafundësi vijash korresponduese të Bertranit.
Teoremë: Le të jetë
një vijë parametrike natyrore dhe
(
) atëhere kemi:
1

²=λ²+

, në qoftë se

dhe
me

0 atëherë vija

-ja është paralele me planin

(

2
3. Komponentja normale është me gjatësi
dhe
4.
dhe
(komponentja në binormale)
Teoremë: Le të jetë

-ja një vijë parametrike me

.

K. N. M që një vijë parametrike të jetë kongruente me një vijë parametrike
raporti

ku

janë

të gjitha pikat e

do të kemi

a

për të cilën

Teoremë: Në qoftë se :
rrethuese

:

2

3

R2

injektiv atëherë

3

ku është i diferencueshëm

do ta quajmë

do të quhet pikë e rregulltë

. Nqs

-së janë pika të rregullta atëherë do të kemi të bëjmë me një sipërfaqe parametrike të rregulltë.

Teoremë: Në qoftë se
zonë rrethuese

a

është që

.

Përkufizim:
Sipërfaqe parametrike do të quajmë cdo pasqyrimin : U
gjurmë nqs në

|| π(

e tillë që

2

3

është një sipërfaqe parametrike e rregulltë dhe

atëherë ekziston një

është sipërfaqe e rregulltë ( në kuptimin e mëparshëm)
3

është një vijë parametrike e rregulltë atëherë për cdo

ekziston zona

është vijë e rregulltë.

Teoremë: Supozojmë se kemi dy sipërfaqe

dhe

të cilat priten sipas vijës
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është një kurbaturë në sipërfaqen e parë
Pasqyrat Konforme
Nqs kemi dy sipërfaqe

dhe

ajo është një kurbaturë dhe në sipërfaqen e dytë

me të gjitha vetitë. Një pasqyrim

.

i cili pasqyron këndet ndërmjet

vijave do të quhen pasqyrim konform.
Po të kemi
dhe
në
N. q. s

2

			

2
Dhe po të plotësohet kushti

atëherë pasqyrimi

do të ishte një pasqyrim konform. Ne do

të pranojmë pa vërtetim ekzistencën e pasqyrimit konform në zona të vogla rrotull pikës. Në përgjithësi mund të
provohet se mund të gjenden parametrizime të rregullta të sipërfaqeve të tilla që:
II
=
+
) po të arrihet kjo plotësohet kushti i përpjestueshmërisë:
Pasqyrimi që con
ë do të ishte konform.
Projeksioni Sferografik është një shembull se si sfera kalon ne plan.
+
)
+

				

Fig. 4 Sfera
Izometria:
Pasqyrimi :

do të quhet izometri nqs ai ruan gjatësitë e harqeve të vijave në sipërfaqe. Është e qartë se

nëse sipërfaqet kanë të njëjtën
të

. Cdo pasqyrim i

i vë në koordinata vijë përkulta të

i cili cdo pikë me koordinata vijë përkulta

do jetë izometri

. Tregohet dhe anasjelltas. Nqs do të

ruhet gjatësia e vijave në sipërfaqe atëherë koeficentët e do përputheshin.
Teoremë: Le të jenë

²

² dhe

²

² dy forma kuadratike, të

dhëna, nga të cilat e para është pozitivisht e përcaktuar. Supozojmë se koeficientët e këtyre dy formave plotësojnë
kushtet e Gausit-Peterson-Mainardi-Kodoshi. Atëherë ekziston sipërfaqe që ka këto dy forma, si formë të parë e të
dytë themelore kuadratike dhe si kjo sipërfaqe ëshë e vetme me përafërsi të pozicionit të saj në hapësirë.
Kurbatura gjeodezike e vijave në sipërfaqe:
Le të jetë një sipërfaqe e rregulltë dhe një vijë në të. Në fund pikën
sipërfaqen (e shënojmë këtë plan me

të vijës

ndërtojmë planin tangent me

), projektojmë zonën rrethuese të -së në planin
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projeksionin

të

në

gjeodozike në pikën

. Kurbatura e

në pikën

do të quhet kurbaturë gjeodozike e

në pikën . Kurbatura

duke qenë kurbaturë e një vijë plane është një kurbaturë me shenjë.

Vijat gjeodezike në sipërfaqe.

Fig. 5
Vija në sipërfaqe do të quhet vijë gjeodezike në qoftë se cdo pikë të saj kurbatura gjeodezike është zero. Nënvizojmë
disa veti të thjeshta të vijës gjeodezike.
1.
Në qoftë se dy sipërfaqe janë tagjente gjatë një vije e cila është gjeodezike në njërën prej sipërfaqeve
atëherë ajo do të jetë gjeodezike edhe për sipërfaqen tjetër.
2.

Që vija

kurbatura e

të jetë gjeodezike mjafton dhe duhet të jetë që plani bashkëtagjent ndaj

në cdo pikë të saj ku

është e ndryshme nga zero të jetë pingul me planin tagent ndaj sipërfaqes.
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Kardinaliteti i grupoideve dhe fraksionet egjiptiane

MSc . Morena Breshanaj, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlore
MSc . Elda Lamce, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlore
MSc . Brikena Sika, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlore

Abstract

nuk është mënyra më interesante per t’i numëruar ata.
Një perkufizim alternativ i kardinalitetit të grupit i dhënë
kohët e fundit nga Baez dhe Dolan, përcakton një numër
pozitiv për çdo grupoid të fundëm.

If we are given a finite set, the first one we want to
know is how many elements it has. When communities
are endless, we can still distinguish between different
cardinals, but sometimes we want an alternative way to
determine how many elements they have. We are more
interested in the dimension of a vector space than in its
cardinality.
Can we find an example in our mathematical structure
that contains the given number? For each positive number
n, we know that there exists at least one sequence array
in, for example, a cyclic group with n elements, Z/n.
The structure in this case is a grupoid, a group generation.
Determining the order of a grupoid in the same way we
act to determine the order of a group is not the most
interesting way to count them. An alternative cardinality
definition of the group recently given by Baez and Dolan
sets a positive number for each finite group.

Fjalë kyçe: grup, grupoid, fraksion egjiptian, kardinalitet.

Grupet dhe grupoidet
Rikujtojmë se një grup është një bashkësi shoqëruar me
veprimin binar që ka elementin identitet dhe të anasjellin.
Ne do të donim të vizualizonim një grup me anë të një
figure siç është ajo në fig. 1(a), ku elementet e grupit janë
shigjetat që fillojnë dhe përfundojnë në një pikë, e cila
shërben edhe si qendër. Shigjetat shkojnë në të dyja
drejtimet, duke treguar se çdo element ka të anasjellin;
nuk kemi shënuar një shigjetë identitet në qendër. Për
shembull, grupi i paraqitur ne fig. 1(a) mund të paraqiste
ose
Ne mund t’i mendojmë këto
shigjeta si funksione me bashkësi fillimi dhe mbarimi të
përbashkët, pra ato mund të kompozohen me njeratjetrën per çfarëdo lloj rendi.
Por pse shigjetat duhet të fillojnë dhe të përfundojnë në
të njëjtin vend? Ne mund të vizatojmë figura të tjera të
përgjithshme, si ajo në fig. 1(b), për

Keywords: group, grupoid, egyptian faction, cardinality.

Abstrakt
Nëse na jepet një grup i fundëm, e para që duam të dimë
është sa elemente ka ai. Kur bashkësitë janë të pafundme,
ne ende mund të dallojmë midis kardinaliteteve të
ndryshme, por ndonjëherë ne duam një mënyrë
alternative për të përcaktuar se sa elemente kanë ato.
Ne jemi më shumë të interesuar në dimensionin e një
hapësire vektoriale sesa në kardinalitetin e saj.
A mund të gjejmë një shembull në strukturën tonë
matematikore që përmban numrin e dhënë? Për çdo
numër pozitiv
ne e dimë që ekziston të paktën një
grup me rend

Figurë 1: Diagramet e (a) një grupi dhe (b) një grupoidi

për shembull, grupi ciklik me

të vizualizuar grupoidet. Kompozimi i shigjetave është i
mundur edhe kur pikëmbarimi i një shigjete është pikë
fillimi i një tjetër shigjete dhe ne duam që ky veprim
të gëzojë vetinë e shoqërimit. Një strukturë e tillë
në bashkësinë e shigjetave është veprim i përcaktuar

elemente,
Struktura në këtë rast është një grupoid, një gjenerim i
grupit. Të përcaktojmë rendin e një grupoidi në të njëjtën
mënyrë siç veprojmë për të përcaktuar rendin e një grupi
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pjesërisht meqë jo çdo shigjetë mund të kompozohet me
një tjetër. Çdo pikë ka një shigjetë identitet (serisht, jo e
vizatuar këtu) dhe të gjitha shigjetat kanë të anasjelltët
dhe identitetet e tyre. Një grupoid mund të ketë shumë
komponentë të ndryshëm, të cilët janë koleksioni i pikave
që nuk janë të lidhura me asnjë nga shigjetat.
Më saktësisht një grupoid konsiston në:

nëse një grupoid ka pafundësisht shumë komponent dhe
të gjithë grupet automorfizëm janë të fundëm,
kardinaliteti ende mund të përcaktohet nëse rezultati i
serive të pafundme konvergjon. Le të shqyrtojmë disa
shembuj. Nëse
është grup, ateherë
Për shembull kardinaliteti i grupoidit në fig 1(a) është
Për grupoidin në fig 1(b), ne shohim shigjetat që

1.
një koleksion objektesh dhe
2.
një koleksion shigjetash, ku çdo shigjetë është e
përcaktuar si një objekt burim dhe një objekt synim.

fillojnë dhe mbarojnë në një nga pikat, pra kardinaliteti
është
Fig 2 paraqet dy shembuj me interesant.

Dy shigjeta kompozohen me njëra-tjetrën kur synimi i
njerës është burimi i tjetrës dhe kompozimi duhet të
gëzojë vetinë e shoqërimit. Çdo objekt ka respektivisht
shigjetën e tij identitet dhe çdo shigjetë ka të anasjellin.
Për shembull, një relacion ekuivalence i një bashkësie
përcakton një grupoid. Ekziston një pikë për çdo element
të bashkësisë dhe ekziston një shigjetë e vetme nga një
pikë tek çdo pikë ekuivalente. Komponentët e këtij
grupoidi janë ekzaktësisht klasat ekuivalente.
Nëse na jepet një pikë në një grupoid, automorfizmi i tij
( shigjetat që fillojnë dhe përfundojnë në të njëjtën pikë )
formojnë grupin Aut(. ). Një fakt thelbësor për grupoidet
është që çdo dy pika në të njëjtin komponent kanë të
njëjtin grup automorfizëm. Dy grupoide janë ekuivalentë
nëse ata kanë të njëjtin numër komponentësh dhe nëse
grupi automorfizëm i çdo komponenti përputhet me
grupin automorfizëm të çdo komponenti te grupoideve
të tjerë. Theksojmë që grupoidet nuk është e nevojshme
të kenë të njëjtin numër objektesh, por vetëm të njëjtin
numër komponentësh.

Figure 2: (a)
Nëse

shembullin në fig 2(a),

Më interesant është grupoidi në Figurën 2(b).
Rikujtojmë që ne vizatojme vetëm automorfizmat
joidentitet, kështu që secili nga komponentet dypikesh ka
një grup automorfizëm trivial dhe komponenti njëpikësh
në mes ka një grup automorfizëm me rend
Prandaj
kardinaliteti i grupoidit është

është numri

i elementeve të
si një bashkësi e shënuar
Ne
mund te përkufizonim rendin e një grupoidi në mënyrë të
ngjashme, duke numëruar numrin e shigjetave, por do të
kishim grupoide ekuivalente me rende të ndryshëm. Në
veçanti një grupoid me një numër të fundëm shigjetash
mund të jetë ekuivalent me një grupoid me një numër të
pafundëm shigjetash, i përftuar duke shtuar më shumë
objekte izomorfike te një komponent i dhene. Për të
zgjidhur këtë problem, Baez dhe Dolan propozuan një
metodë të re për të numëruar elementet e një grupoidi.
Ata e përkufizojnë kardinalitetin e një grupoidi
si
ku

përfaqëson

janë grupe, atëherë duke i marrë të dy së

bashku do të kishim një grupoid dy komponentë të
quajtur bashkimi joprerës, i përftuar nga
Për

Kardinalieteti i grupoideve
Rikujtojmë që rendi i një grupi të fundëm

dhe

dhe (b) një shembull më interesantë

Kardinaliteti i një grupi duhet të jetë gjithmonë numër
pozitiv duke qenë se edhe rendi i grupeve është numër
pozitiv. Por sa interesant mund të jenë këta numra? Le të
jetë një grupoid me objekte bashkësi të fundme dhe
me shigjeta me gjithë automorfizmat e mundshëm midis
tyre. Meqë dy bashkësi të fundme janë izomorfike nëse
ato kanë të njëjtin numër elementesh, ky grupoid ka një
komponent për çdo numër natyror
Meqë grupi

një

komponent të
Ekzistojnë disa grupoide në të cilët nuk mund ta
aplikojmë këtë përkufizim, për shembull, nëse të paktën
një nga grupet automorfizëm është i pafundëm. Gjithsesi,

automorfizëm i një bashkësie me
simetrik
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Pra shohim se rezultati numerik i kardinalitetit të
grupoideve është më interesant se ai i rendit të grupeve.
Natyrshëm lind pyetja: A mund të jetë çdo numër real
pozitiv kardinaliteti i një grupoidi?
Ne mund të përftojmë gjithë kardinalitetet duke marrë
pika me shigjetat joidentitet. Për një numër racional të
formës
ne mund të përdorim grupin ciklik
Çdo numër racional i formës
ne mund të
marrim bashkimin joprerës të grupeve të tillë si
Në fakt, për çdo numër racional

Ky nocion mund të duket i vështirë, por supozojmë se ju
keni keke dhe duhet që ti ndani midis personave. Ju
mund t’i jepni çdo personi
e një keku, por do të
ishte më e thjeshtë t’i jepnim gjysmë keku çdo personi
dhe pastaj pjesën e mbetur ta ndanim në pjesë, një për
çdo person. Në këtë mënyrë secili prej personave do
të marrë
e kekut.
Por a ishin Egjiptianët të kufizuar nga kjo metodë? A
mund të shkruhet çdo numër racional si shumë e një
numri të fundëm fraksionesh njësi të dallueshem?
Përgjigja është po. Madje ne mund të themi që: Çdo
numër racional ka një numër të pafundëm fraksionesh
Egjiptian të ndryshëm.
Le të pranojmë këtë fakt dhe të trgojmë që nëse na jepet
çdo dekompozim fraksion Egjiptian ne mund të gjejmë
një tjetër. Për shembull,

ne mud të marrim
.
Përfundimisht konsiderojmë seritë
herë
konvergjente të fraksionit në zgjerimin e tij dhjetor;
marrim bashkimin joprerës të të gjithë grupoideve që
japin këto fraksione. Dhe përgjigja ndaj pyetjes sonë
është po. Gjithsesi ne arrijmë në përfundimin se
dekompozimi i
të mos jetë i kënaqshëm duke qenë

Ne e gjejmë dekompozimin e dytë duke aplikuar
algoritmin ndarës:

Në mënyrë të përgjithshme, le të jetë
se ne e kemi përsëritur të njëjtin grup përsëri e përsëri. A
mund të gjejmë një grupoid me një kardinalitetet të
dhënë, të tillë që jo çdo dy komponentë grupoidit të kenë
të njëjtin kardinalitet? Me fjalë të tjera, a mund të
shkruajmë çdo numër racional ndërmjet 0 dhe 1 në
formën,

një dekompozim fraksion Egjiptian, ku
dhe aplikojme algoritmin ndarës te termi i fundit. Për
ne kemi
pra
shuma e termave

ku numrat pozitivë
janë të ndryshëm? Kjo pyetje na
drejton në studimin e fraksionit Egjiptian.
Dekompozimi fraksion egjiptian
Egjiptianët e lashtë kishin një mënyrë pune interesante
me numrat racional [15]. Ata e kishin nocionin e
fraksionit njësi, atyre me numerues 1, por nuk e kishin
nocionin për raste të përgjithshme të tyre. Kur ata
donin të paraqisnin një numër, ata merrnin shumën e
fraksioneve njësi pa përsëritjen e tyre. Një paraqitje e
tillë e numrave racionalë quhet dekompozimi fraksion
egjiptian. Per shembull,

janë të gjitha të ndryshme dhe që këtu kemi përftuar një
dekompozim fraksion Egjiptian të ri për
Nëse
atëherë asnjë nga termat e mëparshëm në
shumë nuk është i mundur, kjo nga supozimi jonë për
numëruesin, pra
Duke aplikuar alogoritmin
ndarës kemi:

i cili nuk është dekompozim fraksion Egjiptian, por duke
aplikuar edhe një herë tjetër algoritmin ndarës marrim:
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i cili eshte dekompozim fraksion Egjiptian.
Por a ekziston gjithmonë dekompozimi fraksion
Egjiptian? Duke ndjekur [11], supozojmë që
është
fraksion me
Strategjia e cila na detyron

që tregon që numëruesi është ngushtësisht më i vogël se
Meqë çdo numërues është numër i plotë

e tregojmë më poshtë ky proces gradualisht përfundon.
Meqë ne gjithmon marrim fraksionin njësi më të madh të
mundshëm më të vogël se
kjo procedurë është

pozitiv ngushtësisht më i vogël se i fundit, procesi duhet
të japë gradualisht një numërues të barabartë me
duke përfunduar algoritmin.
Një fakt interesant është që algoritmi greedy nuk jep
gjithmonë dekompozimin fraksion Egjiptian më të
shkurtër. Per shembull, duke aplikuar algoritmin greedy
tek
kemi:

një shembull i asaj që shpesh quhet algoritmi greedy.
Për shembull konsiderojmë 4/13. Ne mund të vërejmë
që

por ky fraksion mund të zbërthehet edhe si

të kthehemi te Fibonaci [14], është të gjejmë fraksionin
njësi më të madh të mundshëm më të vogël se
Siç

pra

është fraksioni njësi më i vogël se 4/13. Atëherë
Ne duam të shqyrtojmë gjithashtu edhe numrat
irracionalë pozitiv, të cilët nuk kanë dekompozim fraksion
Egjiptian të fundëm. Ne përdorim faktin që për çdo
numër real pozitiv të dhënë
vargu
ku

kemi:

ka një nënvarg
Meqe

të tillë që

nuk është fraksion njësi, ne e përsërisim
Si mund të gjendet një nënvarg i tillë? Nëse na jepet
le të jetë
fraksioni njësi i tillë që

këtë procedurë dhe shohim që

dhe kështu kemi:
le të jetë

Induktivisht zgjedhim

tillë që
Për të provuar që ky proces duhet të përfundojë për
gjejmë numrin e plotë
të tillë që

të
dhe

Atëherë duke përdorur faktin që
dhe duke marrë shumën kemi:

Atëherë ne e dimë që

Inekuacioni

implikon që

pozitiv të plotë

Atëherë ne mund të gjejmë një numër
të tillë që

që na jep vargun e nevojshëm.
Vërejmë që nëse
është numër racional, atëherë është
e këshillueshme të përdoret algoritmi greedy origjinal
për të përftuar dekompozimin fraksion Egjiptian të një
gjatësie të fundme. Gjithsesi, nëse
është irracional,
atëherë ne marrim një seri të pafundme të përbërë nga
fraksione njësi të ndryshëm të cilët konvergjojnë te
Në çdo rast ne i jemi përgjigjur pyetjes sone: Çdo numër
pozitiv real mund të shkruhet si shumë e fraksioneve njësi
të ndryshëm, ndoshta shumë prej tyre të pafundëm.
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Rrjedhime për kardinalitetin e grupoideve
Rezultati në seksionin e mëposhtëm implikon dy fakte
për kardinalitetin e grupoideve. Së pari, çdo numër
real pozitiv është kardinaliteti i një grupoidi që nuk ka
dy komponente të cilët kanë të njëjtin kardinalitet. Së
dyti, çdo numër racional pozitiv është kardinaliteti i një
numri të pafundëm grupoidesh joekuivalente, ku secili
prej tyre ka dy komponent me të njëjtin kardinalitet. Të
dy rezultatet kanë implikime interesante.
Kur jemi duke punuar me konceptin e kardinalitetit të
grupoideve është tipike që të kemi në mendje një
kardinalitet të caktuar dhe mundohemi të gjejmë një
grupoid me një kardinalitet të tillë. Për shembull, ne
tashmë pamë se grupoidi i bashkësive të fundme dhe

i vështirë dhe një synim matematik i rëndësishem. Duke
qënë se ekzistojnë shumë grupoide me një kardinalitet
të dhënë, ne presim që çdo klasifikim i grupoideve të
fundëm të jetë edhe më i komplikuar.
Përafrime të tjera

shumat nuk janë për shumë kohë fraksione njësi,
grupoide të tillë do të ishin më të komplikuar se
Rezultati jonë i dytë tregon një kontrast të plotë midis
teorisë së grupoideve dhe asaj të grupeve të fundme.
Klasifikimi i grupeve të thjeshtë të fundëm është shumë

Për të provuar ekzistencën e dekompozimit fraksion
egjiptian, ne përdorëm një strategji të veçantë, algoritmin
greedy. Gjithsesi, ekzistojnë shumë algoritme të tillë të
tjerë dhe rezultatet e dekompozimit duken shpesh të
ndryshme. Disa shembuj janë alogoritmi tek greedy ,
algoritmi Yokota dhe metoda e serive Engel . Mund të
përdoret gjithashtu edhe algoritmi ndarës, jo vetëm për
të gjetur dekompozime të reja dhe ai është një metodë
që përdor fraksionet e vazhdueshme . Tema të tjera
interesante përfshijnë gjetjen e dekompozimit fraksion
egjiptian ku numëruesit ose janë të kufizuar nga disa
numra të fiksuar ose ku dekompozimet janë pjesërisht
të shkurtra ose të gjata. Këto rezultate lehtësojnë
gjetjen e grupoideve me më tepër kufizime në numrin
e komponenteve ose në rendin e grupeve automorfizëm
të tyre.
Aplikimi i kardinalitetit të grupoideve në literaturë
ka qenë më i avancuar, në veçanti në metoden e
“grupoidifikimit”. Ideja e përgjithshme këtu është që një
hapësirë vektoriale është e zëvendësuar nga një grupoid,
klasa izomorfike e të cilit formon bazë për hapësirën
vektoriale origjinale kështu që nuk kemi vetëm elemente
por edhe funksione midis tyre. Gjithsesi, ky proces
përfshin gjithmon zgjedhje: Mund të jetë një numër
grupoidesh që japin të njëjtën hapesirë vektoriale, por
ata mund të mos jenë të gjithë njëlloj të përdorshëm.
Prandaj është e rëndësishme të kemi metoda për të gjetur
shumë grupoide të ndryshëm me të njëtin kardinalitet.
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bijeksioneve e kishte kardinalitetin

Ne arritem në këtë

përfundim duke shqyrtuar zgjerimin e serive fuqi
për
Po nëse do të merrnim
vlera të tjera për

Për shembull, ne mund të duam një

grupoid me kardinalitet
dhe metoda në këtë artikull e
provoi një të tillë. Por, si në rastin e grupoidit me
kardinalitet duke përdorur serite fuqi
mund të sugjerohej një përafrim alternativ; ne mund të
përpiqemi të identifikojmë grupoidet me kardinalitet
që kanë një përshkrim të përdorshëm. Meqë
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Raporti midis elementëve dialektorë dhe normës standarde të
shqipes në gjuhën e veprave të Petro Markos

MSc. Julian Fakaj

Abstract
Petro Marko made a valuable contribution both in prose
and poetry. He was quite original and made a great
contribution to shaping and maturing the Albanian novel
in terms of censorship. The value of a writer’s work
lies in the effect on what the reader has to say. Petro
Markos’s works are distinguished for a simple, pure
language without foreign elements. He takes the word,
elaborates it, recreates it, plays with it, but what remains
to be emphasized is the fact that fanatically preserved
the purity of the Albanian language.
The language of Petros is a language of visible inflows
of composite perks, of the formation of names and
ancestors. He has created new words by intertwining
and unifying so much about himself man and creator,
Petro Marko man and writer Petro Marko.
The talk of the Coast and the Albanian coast, gives Petro
Markos a rich linguistic subject, but again he addresses
the broad Albanian, standard Albanian. His language is
a pure language, the ratio of the use of dialectism goes
to the author’s discourse, this does not mean that his
discourse is a dialect. If Petro Markos’ discourse was a
dialect, the words to be used would not be understood
by everyone, his work would be a work that would belong
to dialectal literature. This is not true.
The leksic wealth found on the pages of his work is vast,
abundant and full of charcoal. Lexic has always enriched
the Albanian language.
Key words: subjects, rich, recreational, linguistic,
dialectalism, standard.

Abstrakt
Petro Marko dha kontribut të çmuar si në prozë, ashtu
edhe në poezi. Ai ishte mjaft origjinal dhe dha një
ndihmesë të madhe në formësimin dhe pjekurinë e
romanit shqiptar, në kushtet e censurës. Vlera e veprës
së një shkrimtari qëndron tek efekti, tek ajo çka përcjell
fjala tek lexuesi. Veprat e Petro Markos shquhen për një
gjuhë të thjeshtë, të pastër pa elemente të huaj. Ai e
merr fjalën, e përpunon, e rikrijon, luan me të, por ajo
që mbetet për t’u theksuar, është fakti se ruhet me
fanatizëm pastërtia e gjuhës shqipe.
Gjuha e Petros është një gjuhë e prurjeve të dukshme

e gjallërimit të kompozitave, e formimit të emrave dhe
mbiemrave prejpjesorë. Ai ka krijuar fjalë të reja duke
gërshetuar dhe njësuar aq shumë rreth vetes njeriun dhe
krijuesin, Petro Marko njeri dhe Petro Marko shkrimtar.
E folmja e Bregut dhe e bregdetit shqiptar, i dhuron
Petro Markos një lëndë të pasur gjuhësore, por përsëri
ai i drejtohet shqipes së gjerë, shqipes standarde. Gjuha
e tij është një gjuhë e pastër, raporti i përdorimit të
dialektizmave shkon drejt ligjërimit të autorit, kjo nuk
do të thotë aspak se ligjërimi i tij është dialektor. Nëse
ligjërimi i Petro Markos do të ishte dialektor, fjalët që do
të përdoreshin nuk do të kuptoheshin nga të gjithë, vepra
e tij do të ishte një vepër, e cila do t’i përkiste letërsisë
“dialektore”. Kjo nuk është e vërtetë.
Pasuria leksikore që gjendet në faqet e veprës së tij është
e gjerë, e bollshme dhe plot sharmë. Leksiku gjithmonë
ka pasuruar ndjeshëm gjuhën shqipe.
Fjalë kyce: lëndë, e pasur, rikrijon, gjuhësore,
dialektalizmave, standarde.
***
Figura e Petro Markos, e këtij shkrimtari, intelektuali e
patrioti, mund të kundrohet nga shumë anë, unë do ta
vlerësoja si ikonë të qytetarisë shqiptare, në kuptimin
që ai, me veprën e tij projektoi dhe mbarti vlera të
qënësishme të civilizimit të botës shqiptare. 1
Petro Marko dha kontribut të çmuar si në prozë, ashtu edhe
në poezi. Ai ishte mjaft origjinal dhe dha një ndihmesë të
madhe në formësimin dhe pjekurinë e romanit shqiptar,
në kushtet e censurës. Vlera e veprës së një shkrimtari
qëndron tek efekti, tek ajo çka përcjell fjala tek lexuesi.
Në vitet ’30 Petro Marko sjell tek lexuesi shqiptar vepra
me një gjuhë të pastër, të kthjellët, të ëmbël. Opusi
shqiptar i veprës së këtij autori, padyshim zë një vend jo
të parëndësishëm në historinë e letrave shqipe2. Veprat
e Petro Markos shquhen për një gjuhë të thjeshtë, të
pastër pa elemente të huaj. Ai e merr fjalën, e përpunon,
e rikrijon, luan me të, por ajo që mbetet për t’u theksuar,
është fakti se ruhet me fanatizëm pastërtia e gjuhës
shqipe. Gjuha është ajo me të cilën çdo komb krenohet.
1 Ciraku, I., P.Marko, personalitet i shquar i letërsisë moderne,
Vlorë, 2009, f.53
2 Aliu, A., “Kërkime” (studime, kritika, ese), prishtinë, 2000,
f.165
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Ne si komb kemi bërë aq përpjekje për të pasur gjuhën
tonë, të pastër, të pandikuar nga turqizmat, italicizmat
apo arkaizmat dhe pikërisht në fillim të viteve ’30 Petro
Marko e ka këtë meritë. Markoja ka punuar me fjalën,
ai ka bërë një zgjerim të mëtejshëm të leksikut të zonës
së Labërisë. Kemi një larmishmëri tipash fjalëformuese,
do të evidentonim këtu prejardhjen dhe kompozimin.
Kompozitat e shumta të përdorura në veprat e Petro
Markos janë të tipave të veçantë strukturorë, si: kompozita
emërore, mbiemërore, ndajfoljore dhe numërore
deri diku edhe foljore. Përmendim këtu kompozitat:
frymëmarrje, hakmarrje, buzëqeshje, udhëheqës,
gjellëbërës, rrobaqepës, bukëfiqe, magnetofonin,
bojëdeti, flokëverdhë, fytyrëvogël, pendëkuq, lumëmadh,
derëbardhë, gojëargjend, etj. Prania e këtyre strukturave
në veprën e Petro Markos, demonstron zhvillimin e
gjuhës, si dhe është bërë fusha në të cilën duket qartë
prirja e gjuhës sonë për t’i plotësuar me mjetet e veta,
kërkesat e mëdha, që parashtron zhvillimi i shpejtë i
shoqërisë. Gjuha e Petros është një gjuhë e prurjeve
të dukshme e gjallërimit të kompozitave, e formimit të
emrave dhe mbiemrave prejpjesorë. Ai ka krijuar fjalë të
reja duke gërshetuar dhe njësuar aq shumë rreth vetes
njeriun dhe krijuesin, Petro Marko njeri dhe Petro Marko
shkrimtar.
Do të doja ta filloja këtë pikë me një thënie të Charles
Nodier, i cili thoshte: “Ai njeri që nuk ka hulumtuar me
kujdes dialektet dhe të folmet e gjuhës së vet, nuk njeh as
gjysmën e saj3. Ky është një përcaktim tepër interesant,
sidomos për ata që janë fillestar në studimin e gjuhës së
vendit të tyre.
Në këtë punim, aq sa na lejon hapësira e tij, do të
sjellim një imazh të raportit dialekt – gjuhë standarte në
veprën e Petro Markos. “Të gjitha fazat nëpër të cilat
ka kaluar jeta e një populli kanë lënë gjurmë në gjuhën
e tij. 4 Vendlindja lë gjurmë të pashlyeshme në jetën e
gjithsecilit, edhe tek vepra e Petro Markos kemi gjurmët
e jetës së Dhërmiut, vijnë natyrshëm jeta e vendlindjes
së tij, zakonet dhe kultet e bregut, fjala e bukur shqipe.
Për sa i takon zonës, ku ka lindur Petro Marko, pra,
Dhërmiut, nga studimet e shumta që janë bërë në këtë
fushë, në lidhje me gjuhën që flitet atje, ishte përcaktuar
qartë se në Dhërmi, Palasë dhe Himarë, krahas shqipes
flitet edhe greqishtja. Në romanin “Retë dhe gurët”
Markoja është përpjekur të shpjegojë se pse banorët
e vendit të tij flisnin dy gjuhë. Sipas tij kjo dukuri ka
nisur të shfaqet sidomos pas vitit 1820, kur Greqia fitoi
pavarësinë nga Turqia dhe nisi një fushatë greqizimi
të popullsisë. Pas myslymanizmit të katundeve të
brendshme të Labërisë, banorët e krishterë të bregdetit,
në raste luftrash, njerëzit e moshuar dhe fëmijët nuk i
çonin më për t’i strehuar në fshatrat labe, por në Korfuz
e në Gjirit, ku qëndronin shumë vjet derisa mbaronin
luftrat. “Thonë se banorët e Dhërmiut shkonin në ishullin
grek = Korfuz, kurse ata të Himarës në Gjirit. Prandaj dhe
kur flasin greqisht dhërmijasit flasin si korfjanët, kurse
himarjotët si gjiritlinjtë. 5 Pra, vetëm një njeri i kompletuar,
një shkrimtar i madh e bashkëkohor, një gjuhëtar i mirë
3 Gjinari, J., Shkurtaj, Gj., Dialektologjia, SHBLU, 2003, f.17
4 Gjinari, J., Shkurtaj, Gj., Dialektologjia, SHBLU, 2003, f.14
5 Marko, P., Intervistë me vetveten, Tiranë, 2000, f.48

mund të sillte një argument kaq të favorshëm për gjuhën
shqipe.
“Po ç’jemi ne? Shqiptarë! Ne jemi shqiptarë. Nënat dhe
plakat qajnë në shqip, fjalët e urta i themi në shqip. 6 Petro
Marko na shfaqet një shkrimtar dhe një ruajtës i gjuhës
shqipe dhe veçanërisht ruajtës i gjuhës së vendit të tij,
Dhërmiut. Në dritën e gjuhës sonë letrare, standardit,
do të thoshim se gjuha e veprës së tij është në të njëjtën
kohë gjuhë lokale dhe gjuhë kombëtare. Dialektet kanë
shërbyer e vlejnë kurdoherë si gurra të pasurimit e të
larmisë shprehëse të gjuhëve të njësuara7 E folmja e
Bregut dhe e bregdetit shqiptar, i dhuron Petro Markos
një lëndë të pasur gjuhësore, por përsëri ai i drejtohet
shqipes së gjerë, shqipes standarde. Gjuha e tij është
një gjuhë e pastër, raporti i përdorimit të dialektizmave
shkon drejt ligjërimit të autorit, kjo nuk do të thotë aspak
se ligjërimi i tij është dialektor. Nëse ligjërimi i Petro
Markos do të ishte dialektor, fjalët që do të përdoreshin
nuk do të kuptoheshin nga të gjithë, vepra e tij do të
ishte një vepër, e cila do t’i përkiste letërsisë “dialektore”
ose “regjionale”. Kjo nuk është e vërtetë. Vepra e tij
“Retë dhe gurët”, edhe pse na sjell si në një pikturë me
të gjitha ngjyrat jetën e popullit të Dhërmiut, doket,
zakonet, traditat, gjuha e Petro Markos gdhendet bukur,
në bashkëpunim me dialektizmat e tij.
Pasuria leksikore që gjendet në faqet e veprës së tij është
e gjerë, e bollshme dhe plot sharmë. Leksiku gjithmonë
ka pasuruar ndjeshëm gjuhën shqipe.
Në
veprën e Markos gjenden, pothuajse, të gjitha shtresat e
leksikut. Po ta lexojmë me kujdes “Retë dhe gurët” do
të vëmë re se aty ka lëndë të pasur gjuhësore popullore
dialektore, p. sh. : kamarrullë, maliherët, shqopë,
musëndër, qilar, sënduku, tërkuzë, kujë, cen, çilimi,
mësallë, shkalloi, rrodhi, shtrojë, rridhnin curg, shoshën
e viteve, cipal, bënim fqelo, u llahtarisa, vitorja (gjarpri
i shtëpisë, thuhet nga folklori, mendohej se ky gjarpër
ruante shtëpinë), torbën sfake, xineje, tramundana,
brambullinte, rrufjanë, çimkat, dallkauk, edëpsët,
merzenim, tram, eglendiseshin, nanurisi, etj. Dialektizma
kemi edhe në gjuhën e personazheve p. sh. : paç uratën,
kaur i qenit, në daç, i shpija, marr kaç, derëbardhë,
rridhnin curg, na kishin shpënë, kishte mbaruar, barba,
pillte, m’u terr, etj.
Markoja ka marrë fjalë nga ligjërimi popullor dhe i ka
përdorur ato si fjalë të parme ose jo të parme. Fjalë të
parme, të marra nga ligjërimi popullor, kemi: bretku (
i ra bretku, d. m. th. u lodh), çorbë (gjellë e lëngët, si
supë e trashë që gatuhet zakonisht me të brendshmet e
bagëtive), gjalmë (fill i trashë), sinor (kufi që ndante një
arë nga një arë tjetër), sënduk (arkë prej druri me kapak
për të mbajtur plaçka të ndryshme), qilar (e ndarë në
pjesën e poshtme të shtëpisë, ku mbahen në të ftohtë për
të mos u prishur ushqimet), katoi (ahur në katin përdhes
të një shtëpie ku mbahen kafshët shtëpiake), çoç (diçka),
kolibe (shtëpi e qenit), tërkuzë (litar i bërë zakonisht me
lesh dhie), kaç dallkauk (njeri lajkatar që mundohet të
nxjerrë përfundime për vete), edepsëz (i paturp, i pacipë,
i poshtër), bathë, etj. Në grupin e fjalëve jo të parme
përmendim disa mjete fjalëformuese me prejardhje
6 Marko, P., Intervistë me vetveten, Tiranë, 2000, f.48
7 Shkurtaj, Gj., Kundrime gjuhësore, Tiranë, 2006, f.59
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dialektore, krahinore, që sot shfrytëzohen edhe nga
gjuha letare shqipe prsh. prapashtesat: -ës, -it, -th, -nik,
-ar, -o, -is, -os, -isht, etj prsh. rrufit (pak e zjerë), krimbth
(bimë e egër), vërsnik (të një moshe), barbulliste (bënte
zhurmë të mbytur e të ndërprerë për zjarrin), gërrnjar
(grindavec) → kjo mund të shihet edhe si fjalë e huazuar
nga greqishtja (grinjari), veremos (hidhëroj), çitës
(kreher me dhëmbë), nanuris (fliste me vete), llahtaris
(tmerrohesh), pasnik (njeri i pasur), etj.
Në vepërn “Retë dhe gurët” të Petro Markos kemi
përdorimin e sinonimisë dialektore, e cila është një
nga burimet e pasurimit të gjuhës shqipe. Me sinonimi
dialektore kemi parasysh ato fjalë (dhe jo trajta a
variante dialektore fjalësh), të cilët ruhen dhe përdoren
ende nga folësit e një dialekti dhe, që duke u përqasur
me fjalët e gjuhës letrare shqipe, që shprehin të njëjtin
nocion, krijojnë me to çifte sinonimike. Këtu përmendim
fjalët shtrojë, sinor, cipal, marifet. Asnjëherë nuk
duhet menduar se meqë këto fjalë hyjnë në leksikun e
shqipes ato përjashtojnë sinonimiket e tyre, absolutisht
jo, ato qëndrojnë dhe bashkëudhëtojnë me njera –
tjetrën duke sjellë pasurimin e mëtejshëm të leksikut të
gjuhës. Përdorimi i sinonimisë dialektore sjell ngjyrimin
emocional të veçantë dhe shprehës.
Përdorimi i tyre është me qëllim të caktuar, kur lexuesi të
lexojë, të ketë një përjetim emocional. Përdorimi i fjalëve
të tilla si ulërima në vend të të bërtitura, shkalloi, rrodhi
në krahasim me u çmend, kuisi në krahasim me ulëriti,
qyfyre në krahasim me shaka, honeps në krahasim me
duroj, tram në krahasim me anije, mburri në krahasim
me lavdëroi, i veremosur në krahasim me i hidhuruar, i
pataksur në krahasim me i hidhëruar, çilimi në krahasim
me fëmijë, mërzej në krahasim me rri, ovale në krahasim
me rrumbullake, etj. Kemi formimin e fjalëve të reja
duke shfrytëzuar gjedhet fjalëformuese popullore, si:
derëbardhë, derëzi, hallemadhe, bukëfiqe, faqezi, ogurzi,
fatzi, këmbëkryq, tirqbardhë, leshverdhë, gjethetharë,
vulëhumbur, dorëshuar, kokëshkretë, etj. Prurje leksikore
dialektore kemi edhe në fushën e togfjalëshave:
shtëpi – kolibe (shtëpitë - kolibe që kishin trashëguar8,
pllakëshkëmb, dallgë – oshëtimë, shtëpitë – burg, u
shqepën së ngrëni, fliste kuturu, bënin dava, bënin rixha,
shosha e viteve, lë nam, kaur i qenit, marr kaç, rridhnin
çurg, çirrnin faqet, tym – jetë, shtresëmbulesave, etj.
Ajo që është me të vërtetë për t’u vlerësuar në veprën
“Retë dhe gurët” janë frazeologjizmat. Në frazeologjinë e
tij mbizotërojnë ato që vlerësojnë emocionalisht nocione,
cilësi, veprime, të cilat dallojnë për përmbajtjen e njeshur
kuptimisht për vlerat të shumta stilistike, emocionuese
dhe përshprehësi të lartë. Këtu do të përmendim: kockë
e lëkurë (ishte bërë kockë e lëkurë9; lë kockat, shqep në
dru, si frëngu pulën (Mos e hidh se do ta hash si frëngu
pulën10, mori ferra uratën, ju shplaftë mortja, kishin lënë
nam (Për këtë ata kishin lënë nam11, iu fut zekthi në vesh,
kaloi në sartër, kyç gojën, kall datën, shumë lart e vret,
më merr në qafë, lexoj mendjet, na mbante shpirtin, etj.
Rexhep Qosja shkruan: “Shkrimtari i mirë që e ka të
8 Marko, P., Intervistë me vetveten, Tiranë, 2000, f.15
9 Marko, P., Intervistë me vetveten, Tiranë, 2000, f.41
10 Marko, P., Intervistë me vetveten, Tiranë, 2000, f.52
11 Marko, P., Intervistë me vetveten, Tiranë, 2000, f.18

siguruar ardhshmërinë gjuhësore, nuk mund të quhet
ai që vetëm sa u përmbahet rregullave të drejtshkrimit,
duke i respektuar si besimtarët fjalitë e librave të
shenjtë. Shkrimtarët, më parë se gjuhëtarët janë ata
që e zhvillojnë e pasurojnë gjuhën që e zgjerojnë dhe
e thellojnë mundësinë e saj shprehëse. 12 Petro Marko
ecën paralelisht gjuhës standarde dhe dialektit, “në të
ashtu siç bashkekziston njeriu me shkrimtarin ashtu
bashkekziston edhe shkrimtari me gjuhëtarin. ” Tek vepra
e tij gërshetohet e reja me të vjetrën dhe ecin paralelisht
bashkë duke mos përjashtuar asnjëherë njera – tjetrën.
Gjuha e veprës së tij është e pastër dhe nuk bie kurrë në
dialektizma apo krahinorizma. Siç ka thënë dhe E. Koliqi
“Gjuha jonë, pasuria dhe bukuria e saj e ka burimin në
popull. ”13

Hapësira krahinore në veprën e Petro Markos.
(Në romanin “Retë dhe gurët”)
Mama Millja dikur i tregonte: “Thonë se gurët e mëdhej,
atje poshtë në Shënmëri, janë burrat që janë kthyer dhe
kanë vdekur në vend…Po të jesh trim zemërbardhë e
po të shkosh andej natën, i dëgjon të dëftojnë historinë
e tyre. Po të jesh frikacak e zemërlig, nuk i dëgjon dot.
Kurse ata burra që kanë ikur dhe kanë vdekur në kurbet
janë bërë re…Vijnë qajnë dhe ikin. Dhe mbi spitharët më
poshtë, afër bregut mblidhen lotët e tyre sic është një gur
në vendin e tij. U kthye. Për ta parë tanimë të njohurin
horizont nga fshati i vet14.
Në rrugëtimin e jetës së tij Petro Marko shkeli, pa jetoi
e përjetoi copëza të botës së madhe. Shkoi në shumë
vënde, kaloi ditë të bukura, jetoi momente, por sa herë
shikonte në horizont perëndimin e diellit mendja i shkonte
në vendlindjen e tij. Zemra e tij ishte atje në Dhërmi, ku
bashkoheshin retë dhe gurët. Në cdo fjalë rresht, në cdo
vepër, fshati i tij, krahina e tij, Drimadhja e tij, njerëzit
e tij, janë të pranishëm kudo, për ta bëri ligjërimin më
konkret, më të gjallë, më të prekshëm. Në romanin “Retë
dhe gurët”, që ai e quan më të rëndësishmin e krijimtarisë
së tij, nëpërmjet intervistës me vetveten jep, të dhëna
të hollësishme për vendlindjen, për njerzit, për vendet,
zakonet, traditat, marrëdhëniet shoqërore, familjare, etj.
Jeta e tij i ngjan një romani të vërtetë përplot ngjarje,
peripeci e dramacitet, sic thotë dhe vet ai “unë isha si gur
në rrokullimë”, kurse jeta ime ishte “një himn në fortunë”
Onomastika e përdorur në përshkrimin e krahinës
së tij vjen shumë e pasur me elementë të shumtë të
antroponimisë, patronimisë, toponimisë (aikonimet,
etonimet, hidronimet, oronimet) topoponimesë fetare
etj.
Brenda toponimisë një grup të madh e përbëjnë,
oikonimet apo emrat e vendeve të banuara (fshatrave,
krahinave, lagjeve): Himara, Dhërmiu, Vunoi, Piluri,
Kallarat, Dukat, Velcë, Mesaplik, Paloshpita, Qëndusha,
Konaku i Gjinit, Rahinë, Tabori, Alevra, Hiellardha,
Pangalladhe, Kafeneja e Domo Dobos, Delvina, Palasë,
12 Qosja, R., Përgjegjësia gjuhësore e shkrimtarit në “Panteoni
i rralluar” Tiranë, 1988, f.617
13 Shkurtaj, Gj., Kundrime gjuhësore, SHBLU, 2006, f.89
14 Parathënia dhe shënimi në kopertinën e pasme të romanit
“Retë dhe gurët”
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Vlorë, Llogara, Porto Palermo, Varrezat e Shën Mërisë,
Zallahonë, Radhima, Tiranë, Rruga e Dibrës, Uji i Ftohtë,
Karava, Nivica, Bubari, Kalabria, Loreta, Morea, Kudhësi,
Vorio-Epiri, Llavrion, lagjet Lizaj, Çaçëdhimitrët, Trekat,
Kukës, Vishë, Shkodër, Borsh, vila e Qazim Kokoshit, Simsa,
Erseka, Skelë, Gjakovë, Sanremos, Absini, Leskovik, rruga
e Elbasanit, Kokalari, rruga e Kavajës, Dhuvjan, Dhrovjan,
Sofratikë, Dervicani, Trashar-Lugar, Sheshi i Çerçizit, Suli,
Lazarat, Gjirokastër, Terihat etj.
Etnonimet (shtete, kombe, krahina): Shqipëri, Greqi,
Labëri, Kurvelesh, Ustika, Palermo, Sicili, Korfuz, Patras,
Spanjë, Francë, Xhamajka, Rusi, Amerikë, Turqi, Venedik,
Egjipt, Palestinë, Poloni, Gjermani, Rumani, Austri, Suedi,
Europë Qëndrore, Itali, Brindizi, Lece, Jaliskari, Kuba,
Amerika Latine, Qëndrore, Jugore, Meksikë, Argjentinë,
Australi, Kanada, Indi, Kosovë, Kostancë, Vjenë etj.
Hidronimet (lumenj, dete, liqene, përroj): lumi i Vlorës,
uji i Dhërmiut, kanali i Torontos, ujëvara e Niagarës, deti
i Spilles, bregu i Brindizit, bregu i Leces, bregu i Palermos,
kanali i Panamasë, përroi i Stavridhit, kanali i Otrantos,
pellgu i Karaibeve etj.
Oronimet: (male, fusha, kodra, lugina) Mali i Vetëtimës,
malet tona të bregdetit, Ishulli i Fabianës Ishulli i Ustikës,
Kambanera, lëmi i Papa Trekos, pllaja e Pandelemonit,
pllaja e Koravit, vreshtat e Kocanajve, ullinjtë e Shkurtajve,
Shkretëtira e Jemenit, Qafa e Koçiut etj.
Ajo që vihet re është dhe përdorimi i toponimisë fetare
karakteristike: Shënapremte, Shën Theodhori, Shën Jani,
Shëndëlli, Shën Thanasi, Shën Spiridhoni, Muhameti etj.
Me një vështrim të shpejtuar me cilëndo nga fushat
e toponimisë, do të shohim se nga Veriu në Jug të
Shqipërisë, shquan kudo një mendësi e përbashkët në
vënien e emrave të viseve15. Në toponiminë e veprës
së Markos dallohet tipi më i dendur apo mbizotërues
në mikrotoponiminë shqiptare, ai me përshkrimin mbi
bazën e një togfjalëshi të përbërë nga emri që tregon
veçorinë topografikët emër të rasës gjinore që tregon
përkatësinë apo ndonjë rrethanë historike-shoqërore
me vlerë përcaktuese: Konaku i Gjinit, shpella e Pano
Gjinit, lëmi i Papa Trekos, pllaja e Pandelemonit, ullijtë e
shkurtajve, përroi i Stavridhit, Vreshtat e Kocanajve, qafa
e Koçiut etj.
Pra, bashkë me emrin e vendit janë fiksuar dhe emrat e
personave të ndryshëm që kanë qenë protagonistë apo
pronarë e zotërues të atyre vendeve. Spikat, gjithashtu,
dhe antroponimia e pasur në këtë vepër, që sjell një varg
emrash të njerëzve të afërt të Petro Markos apo dhe të
bashkëfshatarëve të tij : mama Mille, Jani Marko, Zoicë,
Pano Marko, Fotina, Andrea, Evanthia, Spiro Milo, Marko
Jani, Jani Kuçuli, Foto Kuçuli, Barba Leka, mama Tulla,
Kosta, Eftalia, Mantho Bua, Thanas Beni, Hamit Selamni,
Bezhani, Mimi, Thoma dhe Naqe Konomi, Gaqe Kapora,
Pavllo Vreto, Vasil Xhaçka, Kostë Çerkrezi, Lina, Liloja,
Spahiu, Hasan Sulo, Thanas Zoto, Pilo Andoni, Kiço, etj.
Ajo që vihet re kur lexon “Retë dhe gurët” janë edhe
patronimet (emrat familjarë): Martinajt e Gjilekut,
familja Mëhilli ose Maruli, Markajt, Gjonët, Tavajt, Buajt,
Lizaj, Çaçëdhimitrët, Trekat, etj. Një vajtje-ardhje të
pandërprerë ka edhe nga emrat vetjakë (atroponimet)

tek emrat familjarë (patronimet). Që në traditën e
hershme shqiptare (ashtu si edhe në mënyrë universale)
emri vetjak i atit, ka shërbyer si emër familjar. Kjo traditë
ka gjalluar edhe në historinë e origjinës së vetë Petro
Markos i cili tregon: “…rrjedh nga familja e Gjin Bue
Shpatës. Atij i lindën dy djem: Markoja dhe Gjoni të cilët
i bënë shtëpitë pranë e pranë. Aty në atë vend, Markajt
dhe Gjonët bënë shtëpi të tjera e u shtuan. ”
Nga patronime kalojnë dhe në emërtime lagjesh
(oikonime) … nga të tre vëllezërit u shtuan lagjet Lizaj,
Cacëdhimitrët dhe Trekat, një lagje e Dhërmiut quhej
Gjinleku, etj.
Të dhënat patronike gërshetohen me elementët etno
dhe sociolingistikë të cilët nxjerrin në pah marrdhëniet
midis familjeve dhe fiseve:…Markajt, Gjonët, Buajt
ishin një bark, një fis dhe gjer vonë, sa isha unë i ri, nuk
martoheshin me njëri-tjetrin. Kishin të drejtën e gjakut
për njëri-tjetrin, quheshin familje.
Familjet ishin të organizuara në kuvendin familjar, i cili
drejtohej nga më të vjetrit. Kur rronte xha Mantho Bua,
meqë ishte më i moçmi, ne, si Markaj, Buaj e Gjonë, nuk
mund të bënim asnjë veprim (martesë, krushqi) shtiblerje
tokash, etj) pa qënë ai në krye të kuvendit familjar. Kur
vdiq ai vendin e zuri Petro Gjoni. Fshati drejtohej nga
Kuvendi i pleqërisë: “kuvendi i pleqërsisë u mblodh lart
në Shën Mëri; “. . cdo problem krahinor zgjidhej nga
pleqësia e krahinës. Edhe problemet e vështira të fshatit
a të familjeve të vecanta i zgjidhte pleqësia.
Në studimin e profesor Eqrem Cabejt “Disa aspekte të
kulturës popullore shqiptare në vështrimin gjuhësor”,
theksohet se: “në rradhë të parë meritojnë vëmendje
fjalët dhe frazeologjizmat nga larmia e kulturës materiale,
e njëkohësisht shpirtërore, pikësëpari trinomi, banime,
ushqim, veshje. 16 Tiparet karakteristike të kulturës
popullore që shfaqen në këtë roman tipizojnë mënyrën
e jetesës në atë krahinë, si: 1. elementë të banimit:
shtëpitë kolibe, kararullë, mësallë, vatra, qereste,
shtrojë, qilari, musëndra, kërsellë, sënduku, katoi, 2. si
elemente të jetesës: rronin duke punuar tokat, duke
rritur bagëtitë, duke shitur valanidhe, tregëtia e qitrove,
tregëtia e kafshëve etj. 3. elemente të ushqimit: supë
pule me limon e vezë, fasule me vaj e limon, ullinj, qepë
dhe tespe-misri të ngrohtë, kulaç me krunde, peshk,
lakra, trumbe, xineje, sfoke, mehoje etj. 4. elemente
interesante: mënyra e vajtimit ligjërimi me vargje,
qante dy orë ditën me ligje, gratë qanin me ligje, kurse
burrat u binin gjokseve, e varrosi me kuje, vajtonte
bukur; rituali i varrosjes: nuk e varrosëm aty ku ishte
varrosur Andreja dhe Markoja (se ishte femër); por rrëzë
Kambanerisë së madhe; zakonet pas vdekjes: ajo nuk
doli për asnjë vizitë në asnjë familje, as për lindje, as për
martesa, as për vdekje. Shkonte cdo të djelë në kishë.
Pak më lart përmenda antroponimet dhe doja të cilësoja
dicka me shumë me lidhje me antroponimet në veprën
“Retë dhe gurët” Shumica e emrave të përvetshëm, e
mbiemrave dhe pseudonimeve përdoren në origjinal dhe
mbështeten në modelin e emrave të mjedisit bregdetar,
të atij fusharak e po edhe më gjerë. Ata, për nga origjina,
janë të ndryshëm, dhe përmbajnë në vetë përkatësinë

15 Shkurtaj, Gj., Onomastikë dhe etnolinguistikë, Tiranë,
2001, f.55

16
Gjinari, J., Shkurtaj, Gj., Dialektologjia,
Tiranë , 2003, f.65
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sociale, fetare, gjeografike dhe kombëtare. Në veprën e
Markos ndeshim disa kategori të emrave vetjakë. Kemi
disa grupe të këtyre emrave.
1. Emra me burim të shqipes dhe të ilirishtes: Mille, Zoicë,
Pano, Petro, Tulla, Leka etj.
2. Emra të besimit krishterë, sidomos ortodoks: Pavllo,
Thoma, Kostë, Thanas, Andrea, Fotina, Mihilli, Jani, Vasili,
etj.
3. Emra të besimit mysliman, si: Evanthia, Spahiu, Eftalia,
Hasan, Hamit, Gaqe, etj.
4. Emrat e figurave historike që zënë një vend të mirë
në roman, si: Avni Rustemi, Halim Xhelo, Ismail Qemali,
Bajram Curri, Loni Naci, Murat Tërbaci, Sulejam Delvina,
Milto Tutulani, Hysni Kapoja, Vangjel Liza, Mile Mosi etj.
Elementët sociolinguistikë duket dhe në rastin kur
Petroja tregon për një histori dashurie. Dihet se është
një element i njohur kur një djalë i rrëmben shaminë
ose një shenjë vajzës që pëlqen, do të thotë që ai e do
për grua. Ky është një element, i cili tregohet nëpërmjet
një legjende. “Kapedan Gjika ishte trim e zemërmirë… i
dëgjonte dhe u vërsul t’i merrte një shenjë së parës që
hiqte vallen. I rrëmben shaminë”
Spikat, gjithashtu, edhe një element tjetër etno dhe
sociolingistik siç është larja e këmbëve. Në traditën tonë,
nusja duhet t`i lante këmbët vjehrrit, kunatit ose miqve.
Ky element sillet edhe në veprën “Retë dhe gurët” E
pashë kryetarin (që kishte shkuar mik tek kryeplaku) që
kishte hequr këpucë e corape dhe ato këmbë, si te të
vdekurit, ia lante vajza e kryeplakut.
Si shenjë nderimi, respekti të madh, njerëzit i puthnin në
ballë. Ky element evokohet edhe në roman. “Unë erdha
këtu të të puth në ballë, jo për nderimin që tregon për
mua, po se ti je poet”. 17
Bota e vendlindjes në veprën e Petro Markos ofron
një gamë të gjerë shqyrtimesh për nga diversiteti i
elementeve të etnografisë së të folurit, toponimisë dhe
antorponimisë së përdorur.

Historizmat në veprën e Petro Markos
Arkaizmat historikë janë më të shumtët në veprën e
Markos. Meqë ngjarjet e romaneve dhe të tregimeve
të tij janë ngjarje të një kohe të kaluar, edhe pse jo të
largët, autori ka qenë i detyruar të përdorë shumë fjalë
të lidhura ngushtë me historinë konkrete me objektet,
sendet, nocionet, dukuritë, shpesh të tejkaluara, por që
emërtimet e tyre paraqesin një shtresë të rëndësishme
leksikore me përdorim të caktuar artistik. 18 Disa nga
ato, madje, ende jetojnë në fjalorin veprues të gjuhës.
Historizmat më të numërt që ndeshim këtu janë fjalë
të leksikut të përgjithshëm, p. sh. : kryeplak, xhandar,
nizam, arhondë, bej, etj.
Të shumtë na dalin arkaizmat historikë që kanë të bëjnë
me fenë. Autori njeh mirë këtë shtresë leksikore dhe
ofron një numër të konsiderueshëm të këtij leksiku, që
lidhet me veshjen, me pajisjet për detyrimet fetare,
me ritet, p. sh. : prokopi, fqelon, psallte, dolloma, etj.
Me interes të vecantë janë historizmat që emërtojnë
17 Marko, P., Intervistë me vetveten, Tiranë 2000 f.11
18
Islamaj, Sh., Gjuha e Jakov Xoxës, Prishtinë, 2000
f.127

nocione, dukuri e sende nga fusha e etnografisë. Ashtu
sic e përmenda edhe më sipër, Marko i bën një shërbim
të mirë etnografisë shqiptare dhe leksikut të kësaj
fushe. Disa nga etnografizmat e Markos jetojnë edhe
sot (emërtime gatesash, veshjesh, parave, mjeshtërive,
të zakonëve, etj. , p. sh. : napoleon, rixha, nanuris, qilar,
veresi, hallexhi, tram, kërsellë, qereste, qylaf, tirqe, tespe,
etj.
Si përfundim mund të themi se vepra e Petro Markos sjell
një pasuri të madhe leksikore në gjuhën shqipe. Leksiku i
gjuhës së tij nuk mund të kufizohet nga pikpamja kohore
a dialektore. Ai përfshin fjalorin e gjuhës së sotme
shqipe, fjalorin që kanë përdorur shqiptarët me të gjitha
periudhat e jetës së tyre. Konstatimi se gjuha e veprës
letrare përbën stilin a variantin më të gjerë a më të
larmishëm të shqipes së sotme letrare)19 thuajse është
thënë për veprën e Petro Markos.
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Roli i drejtuesit për krijimin e një klime të shëndoshë
pedagogjike në shkollë

MSc. Valentina Fakaj, MSc. Suela Koreta, MSc. Julian Fakaj

Abstract

Abstrakt

The leader is responsible for creating an educational,
incentive, motivating and productive environment
for staff and all students. The school climate is a very
broad concept that includes physical, psycho-social and
learning dimensions. It describes the environment that
affects the behavior of teachers and students, includes
the opinions and beliefs that exist and characterize the
school. It refers to school and classroom organization,
refers to the “feeling” of a school and is different from
one school to another.
Every school plays an essential role in creating its climate.
It cares for a good school climate that is characterized
by a balance between support and encouragement.
Support means creating a clean, motivating and safe
environment inside and outside the classroom. Teachers
show respect to the students and do not deal with the
individual differences of the students. They take care
that students understand mutual value and respect and
emphasize their positive behaviors and attitudes.
The school’s psycho-social environment has to do with
the fact that staff and students should feel proud of their
school promoting values such as honesty, equality and
citizenship. The environment is always welcoming and
the positive atmosphere is characteristic of the school.
Motivating students, teachers, and parents affects all
aspects of school life. Pupils, teachers and parents
through decision-making contribute to the positive
development of the school.
The learning environment is also of great importance
because the objectives, tasks, educational and
educational activities are tailored to the needs and the
inclinations of the students.
Collaboration with students is established in all respects,
both inside and outside learning. Staffing with student
government needs to be very close. Staff members
should treat them with seriousness and speak with
calmness and discretion, and in cases where students
exhibit wrong behavior, emphasizing positive behavior
but not tolerating negative behavior.
Key words: climate, equality, citizenship, cooperation,
positive behavior, encouragement, hospitality.

Drejtuesi është përgjegjës për krijimin e një mjedisi
edukativ, nxitës, motivues e produktiv për stafin dhe të
gjithë nxënësit. Klima e shkollës është një koncept shumë
i gjerë që përfshin dimensionet fizike, psiko-sociale dhe
të të nxënit. Ajo përshkruan mjedisin që ndikon tek
sjellja e mësuesve dhe e nxënësve, përfshin opinionet
dhe besimet që ekzistojnë dhe karakterizojnë shkollën.
Ajo i referohet organizimit në nivel shkolle dhe klase, i
referohet “ndjesisë” së një shkolle dhe është e ndryshme
nga njëra shkollë në tjetrën.
Çdo shkollë luan një rol thelbësor në krijimin e klimës
së saj. Ajo kujdeset për një klimë të mirë shkollore që
karakterizohet nga një ekuilibër midis mbështetjes dhe
nxitjes. Mbështetja nënkupton krijimin e një mjedisi të
pastër, motivues dhe të sigurt brenda dhe jashtë klasave.
Mësuesit tregojnë respekt ndaj nxënësve dhe nuk merren
me dallimet individuale të nxënësve. Ata kujdesen që
nxënësit të kuptojnë vlerën dhe respektin reciprok dhe
e vënë theksin në sjelljet dhe qëndrimet e tyre pozitive.
Mjedisi psiko-social i shkollës ka të bëjë me faktin që stafi
dhe nxënësit duhet të ndihen krenarë për shkollën e tyre
ku promovohen vlera, si: ndershmëri, barazi dhe qytetari.
Mjedisi është kurdoherë mikpritës dhe atmosfera pozitive
është karakteristikë e shkollës.
Motivimi i nxënësve, mësuesve dhe prindërve prek të
gjitha aspektet e jetës në shkollë. Nxënësit, mësuesit
dhe prindërit nëpërmjet vendimmarrjes kontribuojnë në
zhvillimin pozitiv të shkollës.
Edhe mjedisi i të nxënit ka një rëndësi të madhe, sepse për
arritjen e objektivave, detyrat, veprimtaritë mësimore,
edukative zgjidhen në përshtatje me nevojat dhe prirjet
e nxënësve.
Bashkëpunimi me nxënësit vendoset në të gjitha aspektet,
si brenda mësimit, ashtu dhe jashtë tij. Lidhjet e stafit
me qeverinë e nxënësve duhet të jenë shumë të ngushta.
Anëtarët e stafit duhet t’i trajtojnë me seriozitet dhe
të flasin me qetësi e maturi dhe në rastet kur nxënësit
shfaqin sjellje të gabuara, duke e vënë theksin në sjelljen
pozitive, por duke mos toleroruar sjelljen negative.
Fjalë kyce: klimë, barazi, qytetari, bashkëpunim, sjellje
pozitive, nxitje, mikpritës.
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Kujdesi i shkollës për përgatitjen e një mjedisi
mikpritës për nxënësit
Drejtuesi është përgjegjës për krijimin e një mjedisi
edukativ, nxitës, motivues e produktiv për stafin dhe të
gjithë nxënësit. Klima e shkollës është një koncept shumë
i gjerë që përfshin dimensionet fizike, psiko-sociale dhe
të të nxënit. Ajo përshkruan mjedisin që ndikon tek
sjellja e mësuesve dhe e nxënësve, përfshin opinionet
dhe besimet që ekzistojnë dhe karakterizojnë shkollën.
Ajo i referohet organizimit në nivel shkolle dhe klase, i
referohet “ndjesisë” së një shkolle dhe është e ndryshme
nga njëra shkollë në tjetrën.
Cdo shkollë luan një rol thelbësor në krijimin e klimës
së saj. Ajo kujdeset për një klimë të mirë shkollore që
karakterizohet nga një ekuilibër midis mbështetjes dhe
nxitjes. Mbështetja nënkupton krijimin e një mjedisi të
pastër, motivues dhe të sigurt brenda dhe jashtë klasave.
Mësuesit tregojnë respekt ndaj nxënësve dhe nuk merren
me dallimet individuale të nxënësve. Ata kujdesen që
nxënësit të kuptojnë vlerën dhe respektin reciprok dhe
e vënë theksin në sjelljet dhe qëndrimet e tyre pozitive.
Klima e shkollës reflekton idetë e përbashkëta, vlerat,
vizionin dhe besimin, të cilat i japin shkollës identitetin
dhe standardet për sjelljen e pritshme. Ajo reflektohet si
në atmosferën e shkollës dhe kodin moral, ashtu dhe në
aspektet fizike dhe psikologjike që janë të ndjeshme ndaj
ndryshimit dhe sigurojnë parakushtet e nevojshme për
zhvillimin e mësimdhënies dhe të të nxënit.
Por, mjedisi fizik dhe ai psiko-social nuk veprojnë në
mënyrë të pavarur nga njëri-tjetri, sepse një mjedis i mirë
fizik nxit ndërveprimin social dhe anasjelltas, ndërveprimi
social krijon një ambient të ngrohtë dhe afektiv. Një
mjedis fizik mikpritës dhe me synim të mësuarit është
një nga elementet më të rëndësishme përzhvillimin e një
sistemi arsimor me cilësi dhe barazi.
Ndërsa etika përfshin artikulimin e sjelljeve të mira dhe
të zakoneve që kërkojnë profesionistët e arsimit, detyrat
që ata duhet të ndjekin dhe rrjedhojat e mëvonshme
të sjelljeve të tyre. Ajo nënkupton të vepruarit në një
mënyrë që tregon respekt për dinjitetin njerëzor dhe
siguron një shërbim profesional të një cilësie të lartë.
Nëse respektohet siç duhet kodi etik, cilësia e shërbimit
në fushën e arsimit do të rritet ndjeshëm.
Nëpërmjet saj tentohen të parandalohen sjellje që
janë kundër normave etiko-morale dhe shërben si mjet
mbrojtës për mësuesit-nxënësit-drejtuesit-komunitetin.
Kodi i etikës është një dokument i bazuar në tri vlera: në
integritetin profesional dhe personal,
në respektin dhe në përgjegjshmërinë.
Klima në shkollë është një element i rëndësishëm që
ndikon në përmirësimin e performancës akademike dhe
reformave të shkollës. Një klimë pozitive, e qëndrueshme
në shkollë nxit zhvillimin e të rinjve dhe nevojën e të
mësuarit për një jetë produktive dhe të kënaqshme në
një shoqëri demokratike, ndikon në arritjen e rezultateve
të larta dhe të një shëndeti të mirë psikosocial, në rritjen
e vetëvlerësimit, uljen e ankthit, depresionit të fëmijës
dhe abuzimit me substancat alkoolike dhe narkotike,
devijancat, uljen e mungesave dhe braktisjen e shkollës.
Mësuesit duhet të edukojnë nxënësit me virtyte qytetarie,

si: integritet, zell, përgjegjshmëri, bashkëveprim,
besnikëri dhe respekt për njerëzit, ligjin, për të tjerët
dhe vetveten. Një klimë pozitive në shkollë siguron një
mjedis të përshtatshëm për rritje personale dhe sukses
akademik njëkohësisht.
Po kështu dhe mjedisi fizik ka një rol të veçantë, sepse një
gjendje fizike e mirë e shkollës përfshin një ambient të
pastër, të mirëmbajtur, tërheqës dhe motivues. Ai ka një
efekt nxitës për të gjithë aktorët e përfshirë në procesin
e mësimdhënies dhe të nxënies. Shkolla duhet të krijojë
kushtet e nevojshme që mësuesit dhe nxënësit të punojnë
me efikasitet. Ajo duhet të marrë masa për çështje të
tilla, si: meremetimi i shkollës, kushtet higjienike etj.
Megjithëse shkolla ka pak ndikim ndaj këtyre kushteve,
ajo duhet të marr të gjitha masat për mbajtjen pastër të
mjediseve brenda dhe jashtë saj.
Kjo do të thotë që klasat të kenë kushte dhe pajisje
shkollore të përshtatshme dhe funksionale, si: laboratorë,
kabinete, palestra dhe hapësira të tjera. Shkolla duhet
të sigurojë kushte të nevojshme që mësuesit të punojnë
edhe gjatë kohës që nuk kanë mësim. Aspekte të tjera
të rëndësishme të mjedisit fizik janë: siguria në shkollë,
cilësia e ajrit, raporti hapësirë-nxënës, ndriçimi, ngrohja,
etj.
Mjedisi psiko-social i shkollës ka të bëjë me faktin që stafi
dhe nxënësit duhet të ndihen krenarë për shkollën e tyre
ku promovohen vlera, si: ndershmëri, barazi dhe qytetari.
Mjedisi është kurdoherë mikpritës dhe atmosfera pozitive
është karakteristikë e shkollës.
Po kështu edhe puna e mësuesve në klasë shërben si
bazë për të krijuar një klimë pozitive dhe mbështetëse.
Parandalimi i diskriminimit është një aspekt i rëndësishëm
i punës me nxënësit. Ata duhet të pranohen ashtu siç
janë, duke respektuar prejardhjen e tyre. Disiplina
në shkollë dhe në klasë është një tjetër faktor shumë
i rëndësishëm. Ajo kërkon zbatimin e rregullores së
brendshme të shkollës, të rregullave dhe kodit të sjelljes.
Motivimi i nxënësve, mësuesve dhe prindërve prek të
gjitha aspektet e jetës në shkollë. Nxënësit, mësuesit
dhe prindërit nëpërmjet vendimmarrjes kontribuojnë në
zhvillimin pozitiv të shkollës.
Edhe mjedisi i të nxënit ka një rëndësi të madhe, sepse për
arritjen e objektivave, detyrat, veprimtaritë mësimore,
edukative zgjidhen në përshtatje me nevojat dhe prirjet
e nxënësve. Në përputhje me kërkesat e programit, ritmi
i të mësuarit ndihmon nxënësit në arritjen e objektivave
dhe veprimtaria mësimore-edukative mban parasysh
edhe interesat e zhvillimit të nxënësit.
Disa nxënës kanë nevojë për mbështetje dhe trajtim të
veçantë sipas nevojave të tyre specifike. Shkolla duhet
të njohë nevojat që ata kanë, të qartësojë natyrën e
problemit dhe të ndërtojë një plan pune me objektiva dhe
burime të nevojshme për realizimin e tyre. Komunikimi,
bashkëpunimi dhe konfidencialiteti janë aspekte të
rëndësishme që sigurojnë një klimë të mirë shkollore,
e cila reflektohet në marrëdhëniet midis mësuesve dhe
nxënësve gjatë situatave mësimore, si dhe midis stafit të
shkollës dhe nxënësve jashtë mësimit.
Midis nxënësve, mësuesve dhe drejtuesve të shkollës
mbizotëron në çdo moment frymë bashkëpunimi dhe
respekti reciprok, sepse ata ndihmojnë dhe mbështesin
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njëri-tjetrin.
Është shumë e rëndësishme për shkollën që prindërit
të kenë një përshtypje sa më të mirë dhe të ndihen
të përfshirë në jetën e shkollës. Ajo duhet të bëjë
maksimumin në përfshirjen e prindërve në shkollë
nëpërmjet informacionit që u jep në takimet me
prindërit. Prindërit informohen në mënyrë të qartë për
të gjithë punën e shkollës dhe ecurinë e fëmijëve të tyre.
Shkolla gjithashtu kontribuon efektivisht në jetën e
komunitetit dhe punon me të duke marrë pjesë në
ngjarje e veprimtari lokale. Ajo realizon veprimtari në të
cilat merr pjesë edhe komuniteti. Kur është e nevojshme,
shkolla realizon veprimtari për të aftësuar anëtarët e
komunitet për t’u angazhuar në punët e tyre.
Lidhja e shkollës me institucionet e tjera, grupet e
interesit dhe OJF-të. Një shkollë, sado e
mirë, nuk mund të zhvillohet e të rritet cilësisht në
vijimësi duke mbetur brenda mureve të veta. Shkolla
vendos lidhje me shkollat e tjera, institucionet arsimore,
pushtetin vendor, grupe të tjera të interesit, si dhe me
OJF-të, me qëllim përmirësimin e cilësisë së punës së
saj, duke realizuar shkëmbimin e informacionit për
nevojat e nxënësve. Kërkohet që shkolla të përdorë mirë
përvojën e fituar nga ky bashkëpunim, në mënyrë që të
përmirësojë cilësinë e saj.
Një klimë shkolle pozitive mund të ndikojë shumë në
rritjen e rezultateve, veçanërisht në
zvogëlimin e mungesave, braktisjes shkollore, vandalizmit
dhe krimeve në radhët e të rinjve.
Shkollat duhet të bëjnë maksimumin për të krijuar një
klimë të tillë ku nxënësit të ndjehen si në
shtëpi, që favorizon të mësuarit dhe edukimin e tyre.
Shkollat duhet t’i njohin prindërit për klimën që u ofrojnë
fëmijve të tyre në shkollë. 1

Klima e bashkëpunimit midis antarëve të stafit dhe
nxënësve të shkollës
Një klimë e mirë shkollore shihet në marrëdhëniet e mira
midis mësuesve dhe nxënësve gjatë situatave mësimore si
dhe midis stafit të shkollës dhe nxënësve jashtë mësimit.
E rëndësishme është që në shkollë të ekzistojë një
atmosferë e ngrohtë bashkëpunimi midis anëtarëve të
stafit dhe nxënësve. Këtë e kemi gjithmonë parasysh
ne mësuesit në punën tonë në shkollën ku punojmë.
Nxënësit duhet të ndihen të sigurtë nga të gjitha format
e dhunës, kërcënimet ose incidente raciste.
Bashkëpunimi me nxënësit vendoset në të gjitha aspektet,
si brenda mësimit, ashtu dhe jashtë tij. Lidhjet e stafit
me qeverinë e nxënësve duhet të jenë shumë të ngushta.
Anëtarët e stafit duhet t’i trajtojnë me seriozitet dhe
të flasin me qetësi e maturi dhe në rastet kur nxënësit
shfaqin sjellje të gabuara, duke e vënë theksin në sjelljen
pozitive, por duke mos toleroruar sjelljen negative.
Nxënësit, si klientë të shkollës, duhet të vlerësojnë atë
që u ofron shkolla. Dhe që ky bashkëpunim të jetë i
frytshëm shkolla në çdo rast duhet të dijë nëpërmjet
anketave të zhvilluara mendimin që kanë nxënësit dhe
prindërit për shkollën e tyre. Këtë opinion të tyre ne e
1 Save the children, Manuali inspektimi i plotë i shkollës,
Tiranë, 2005, f.23

vjelin nëpërmjet anketave që zhvillojmë me nxënësit dhe
prindërit 2-3 herë gjatë vitit mësimor.
Me nxënësit ne nuk duhet të mbajmë qëndrime strikte
dhe të jemi tolerant ndaj sjelljeve negative duke edukuar
nëpërmjet sjelljeve pozitive.
Nxënësit duhet ta ndjejnë se janë pjesë e komunitetit.
Për këtë shkolla duhet të bëjë kujdes dhe në organizimin
e veprimtarive për rritjen e përfshirjes së nxënësve në
shkollë, si: veprimtaritë që planifikohen dhe organizohen
nga vetë nxënësit nëpërmjet strukturave të tyre që
kanë lidhje me kurrikulën ose identitetin e shkollës,
veprimtaritë jashtëshkollore si: mbrëmjet e shkollës,
botimi i gazetës së shkollës nga nxënësit, aktivitetet
sportive, kurse kompjuteri, etj.
Të tilla mund të jenë edhe festa të shkollës, pushimet
shkollore dhe aktivitetet të tjera të shpërndara gjatë
gjithë vitit shkollor.
Gjithashtu, shkolla duhet të marr masa që nxënësit të jenë
të sigurt. Siguria dhe rregulli janë shumë të rëndësishëm.
Ajo duhet të organizojë supervizimin e nxënësve që ata
ndjehen të sigurtë dhe të garantojë si sigurinë ashtu
dhe pajisjet e tyre personale. Për këtë ajo zbaton një
plan edukimi me tema rreth sjelljes së rrezikshme dhe
violencës me përdorimin e armëve.

Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm mësimor
Të gjithë mund të sjellim ndërmend ndjenjat që provojmë
kur hyjmë në një dhomë të mbushur plot me njerëz apo
mobilie. Në fillim mund të mbetemi të habitur, por
po të punojmë aktualisht aty, së bashku me njerëz të
tjerë, kemi ndjenja negative dhe mund të zhgënjehemi
ose zemërohemi, ose të tërhiqemi në një qoshe që t’i
evitojmë të tjerët, ose bëjmë kujdes të mos përplasemi
me objektet e shumta në dhomë.
Në klasa, ku hapësira fizike nuk është e organizuar mirë,
nxënësit mund të përjetojnë ndjenja të tilla. Ato mund të
sillen keq si kundërveprim ndaj zhgënjimit apo nga frika.
Prandaj, një klasë me hapësirë të planifikuar mirë mund
të na ndihmojë t’i parandalojmë sjelljet e këqia që mund
të shfaqen. Kjo, gjithashtu, ndikon mbi ecurinë e orës
mësimore.
Si me të gjitha aspektet e drejtimit të orës së mësimit,
mënyra se si është e organizuar dhoma e klasës, varet
nga preferencat tona, si dhe ato të nxënësve tanë. Ajo
çfarë na bën të ndjehemi rehat, mund të mos jetë e njëjtë
me atë që i bën nxënësit tanë të ndjehen rehat. Prandaj
duhet ta organizojmë klasën që në fillim të vitit dhe, më
pas, të pyesim nxënësit nëse ndjehen mirë në të. Akoma
më mirë, ne mund ta ndajmë klasën në grupe dhe të
pyesim secilin grup të hedhë një vështrim rrotull dhomës
dhe atyre çka shohin aty, dhe më pas të bëjnë një skicë
se si do t’u pëlqente dhoma. Këto ide të marra nga skicat
apo vizatimet mund t’i shfrytëzojmë për të dizenjuar
klasën “personale” të nxënësve.
Por atë mund ta ndryshojmë sa herë që na duket se
nxënësit ndjejnë bezdi, kur ulen në klasë dhe mësojnë.
Ne duhet të jemi në gjendje t’i shohim të gjithë nxënësit
në çdo kohë, që të monitorojmë punën dhe sjelljen e
tyre. Ne, gjithashtu, duhet të jemi në gjendje të shohim
derën që nga tavolina jonë.
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Nxënësit duhet të na shohin ne dhe vendin ku japim
mësim, pa qenë nevoja të kthehemi apo të lëvizim
shumë.
Vende për t’u ulur të gjithë (të shmanget ndjenja e
mbipopullimit).
Në klasa me shumë nxënës, hapësira shpesh është një
luks. Për ta shfrytëzuar sa më mirë atë duhet të largojmë
mobiliet e tepërta, të përdorim karrige me vend për
shkrim në vend të bangave, të përdorim rafte të fiksuara
në mur dhe mbi dyshemenë për materialet që nxënësve
nuk u nevojiten rregullisht. Në rast se klasa jonë ka një
dollap për të mbajtur sendet e nxënësve, ta nxjerrim nga
klasa dhe po qe e mundur të mbajmë sendet personale,
materialet mësimore dhe ndonjë send tjetër në kabinetin
e mësuesit ose në një kasafortë tjetër jashtë klasës.
Duhet të bëjmë kujdes që të jemi krijues në metodën e
mësimdhënies, duke e shndërruar klasën në një mjedis
ndërveprues, për të zbutur ndjenjën e mbipopullimit.
Gjithashtu rëndësi ka dhe shfrytëzimi sa më shpesh i
hapësirës jashtë klasës.
Mjediset e shkollës mund të shndërrohen në një burim
të pasur për mësimin e rregullt. Ato janë klasa në ajër
të pastër, që mund të eksplorohen nga nxënësit si pjesë
e të mësuarit dhe mund të shërbejnë si një alternativë e
bukur në krahasim me klasat e mbipopulluara.
Ekzistojnë vende të rëndësishme, ku fëmijët mund të
zhvillojnë shprehi sociale dhe njohëse. Mjediset e shkollës
ju japin shanse për ta bërë sa më të larmishme mjedisin
mësimor dhe për të zhvilluar mësime të rëndësishme
mbi bashkëpunimin, zotërimin, përkatësinë, respektin
dhe përgjegjësinë.
Mjedise të ndryshme të shkollës mund të përdoren si
qendra aktivitetesh, për të pasuruar atë që mësohet
në klasë. Në shembullin e figurave gjeometrike, p. sh.
, nxënësve mund t’u kërkohet të eksplorojnë mjediset
e shkollës dhe të identifikojnë sa më shumë forma
gjeometrike që të jetë e
mundur. Më pas, mund të ulemi poshtë një peme dhe ata
të shkruajnë të gjitha ato që kanë parë. Dhjetë minuta
para se të mbarojë mësimi, mund t’i mbledhim nxënësit
të gjithë, qoftë në klasë, qoftë jashtë, dhe të paraqitim
gjetjet e tyre.
Në qoftë se dhoma e klasës ka hapësira të mjaftueshme,
duhet të përpiqemi t’i vendosim bangat e nxënësve në
mënyra të ndryshme, si, p. sh. , në formën e U-së për
diskutime, në formë katrori për punë në grup dhe në radhë
për kontroll ose punë individuale. Duhet të mendojmë se
si ta lehtësoni lëvizjen mes këtyre lloj renditjeve. Vendet
që përdoren shpesh dhe rrugët e kalimit duhet të lihen të
lira për këdo. Shfrytëzojmë raftet, tavolinat ose qilimat
për të krijuar mjedise për përdorime speciale. Në rast
se dhoma mund të ndahet ose ka nevojë për “hapësira
muresh”, ku nxënësit të ekspozojnë punën e tyre, gjejmë
zgjidhje të pakushtueshme, siç janë kurrizet e rafteve apo
panele vertikale të larta të thurrura me gjethe palmash
ose bambuje të bëra nga nxënësit, apo familjet e tyre.
Këto panele mund të shfrytëzohen për të ndarë klasat në
shkollë, aty ku nuk ekzistojnë mure ndarëse.
Po kështu edhe qendrat për aktivitete u ofrojnë një
nxënësi apo grupeve të vogla të nxënësve mundësinë
për të punuar në qetësi në projekte ose aktivitete. Një

qendër e tillë në klasë ka nevojë për hapësirë pune, një
vend ku të vihen veglat dhe materialet, një vend ku të
afishohen instruksionet. Ato mund të vendosen në zona
të ndryshme të shesheve të shkollës. Fëmijët sjellin me
vete gjithçka që u nevojitet për të kryer aktivitetin.
Librat dhe materialet e tjera për instruktim kanë nevojë të
vendosen diku, ku të gjenden lehtë. Mjete, si shkumësa,
vizore, metër, bojra dhe gërshërë duhen vënë diku, ku
nxënësit t’i marrin pa i shqetësuar të tjerët. Ashtu si
materialet e instruktimit, mjetet mësimore, si tabelat e
vogla, kavalete, harta dhe tavolina pune duhen vendosur
në atë mënyrë që të mos pengojnë rrugën dhe në klasat
e mbipopulluara, të mos zënë shumë vend.
Mbledhja dhe ruajtja e punimeve të nxënësve shumë
shpejt mund të zërë mjaft vend, në rast se nuk ndërtohet
një plan. Disa mësues shfrytëzojnë dosje personale, për
ta bërë këtë. Dosje mund të krijohen për secilin nxënës,
për çdo temë apo grup nxënësish. Gjithashtu, nevojitet
edhe një vend për të paraqitur punën e nxënësit. Kjo
hapësirë mund të jetë faqja e murit ose një pllakë fibre,
ku punimi i nxënësit mund të ngjitet me kapëse, ose
thjesht me thumba. Dekorimi i dhomës me punimet e
nxënësit do të ndihmojë edhe për ta bërë më tërheqëse
e më mikpritëse klasën, edhe kur ka shumë nxënës në të.
Nxënësit mund të jenë shumë të dobishëm në
menaxhimin e hapësirës fizike të dhomës së klasës dhe
kjo i ndihmon ata të zhvillojnë ndjenjën e përgjegjësisë.
Ata mund t’i varin punimet e nxënësve, të krijojnë kënde
njoftimesh dhe të heqin materialet didaktike në fund të
çdo mësimi.
Kur ne zhvillojmë rutina në klasë, mundësia për shfaqjen
e sjelljeve të këqia pakësohet, sepse nxënësit e dinë se
çfarë kërkohet prej tyre dhe se ç’duhet të bëjnë. Ato
ndihmojnë, gjithashtu, në shmangien e “keqkuptimeve”,
d. m. th. , të keqinterpretimit të sjelljes së fëmijës si një
sjellje e keqe, p. sh. , kur fëmija nuk e di se duhet ta
mprehë lapsin pas orës së mësimit dhe jo gjatë tij, ose
se duhet të ngrerë dorën kur kërkon leje. Në qoftë se
nxënësi i njeh hapat që duhet të ndjekë për të mbaruar
një punë, ai ka mundësi ta plotësojnë atë me rregull.
Për të vendosur rregullin është e nevojshme të zhvillojmë
plane për hyrjen dhe daljen nga klasa, si dhe për
ndryshimin e paraqitjes së klasës në varësi të temës që
mësohet, si, p. sh. , ndryshimi nga modeli i një klase ku
bëhen detyra kontrolli, në një klasë me grupe të vogla për
leksione arti apo shkence. Gjithashtu, hartojmë plane se
si mund të plotësojmë nevojat individuale të nxënësve,
kur mund të mprehin lapsat apo të marrin mjetet e veta
mësimore, siç janë materialet e vizatimit.
Te detyrat jodidaktike përfshihen aktivitete, si marrja
e mungesave, mbledhja e letrave të justifikimit apo
raporteve për mungesat, si dhe mbajtja pastër e klasës.
Kur lejohet, nxënësit mund të ndihmojnë në përmbushjen
e këtyre detyrave dhe sidomos ata nxënës, që kanë më
shumë nevojë për vëmendje. Disa prej këtyre detyrave
mund të shfrytëzohen edhe
si aktivitete didaktike, siç është llogaritja e përqindjes së
nxënësve që erdhën atë ditë në orën e matematikës.
Në qoftë se zhvillohen rutina për shpërndarjen,
mbledhjen dhe vendosjen e materialeve mësimore dhe
të mësimdhënies, nxënësit që ndihmojnë do të jenë të
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aftë t’i kryejnë shpejt ato.
Materialet e nevojshme mund të nxirren çdo ditë mbi
bazën e një programi, kështu që nxënësit do të dinë se
çfarë u nevojitet dhe parapërgatiten për një aktivitet,
kurse materialet për aktivitetin e mëparshëm tashmë
janë mbledhur e vendosur në vendin e duhur.
Po kështu edhe puna në grup nxit bashkëpunimin gjatë
mësimit. Ajo u mëson nxënësve të punojnë së bashku,

duke u mësuar vlerën që ka puna në ekip. Çdo pjesëtar
i ekipit, brenda një grupi, duhet të ketë një detyrë
të caktuar dhe me kohë, çdo nxënësi duhet t’i jepet
mundësia t’i provojë të gjitha detyrat.
Si përfundim mund të themi se drejtuesi, me aftësitë,
përvojën dhe përkushtimin është përgjegjës për krijimin
e një mjedisi edukativ, nxitës, motivues e produktiv për
stafin dhe nxënësit.
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Martin Camaj dhe letërsia bashëkohore shqipe

MSc. Sonila Nazëri

Abstract
Contemporary Albanian literature, especially after 1990,
began to emerge as an unknown name, that of the poet,
the prose writer and scholar Martin Camaj, whose work
had left deep traces in the European literary world.
Martin Camaj occupies a special place in modern
Albanian literature, which translated poetry, prose and
drama. Like poetry, even in the spread of prose, in which,
as the scholars have pointed out, he witnessed the ability
and imagination of the great creator. In the prose of
Camaj, with the novelist and novelist, deeply penetrates
into many aspects of the life, destiny and drama of the
Albanian man, in the environment where the subject is
located and the events of the work.
Martin Camaj’s literary work also carries unquestionable
linguistic, literary, poetic, ethnographic and symbolic
value.
The poet and writer Martin Camaj, with his rich and
varied work of poetry, prose and dramaturgy, represents
a link between Albanian literature developed in Albania,
the one produced in Kosovo and the literature in exile as
part of the same system, with the changes that dictated
the time, during the second half of the XX century.
Key words: poetry, prose, drama, contemporary,
imagination, tie.

Abstrakt
Në letërsinë bashkëkohore shqipe, sidomos pas vitit
1990, nisi të shfaqet edhe një emër i panjohur, ai i poetit,
prozatorit dhe studiuesit Martin Camaj, krijimtaria e
të cilit kishte lënë gjurmë të thella në botën letrare
europiane.
Martin Camaj zë një vend të veçantë në letërsinë moderne
shqipe, i cili lëvroi poezinë, prozën dhe dramën. Ashtu
sin ë poezi, edhe në lëvrimin e prozës, në të cilën, siç
kanë vënë në dukje studiuesit, ai dëshmoi aftësinë dhe
imagjinatën e krijuesit të madh. Në prozën e Camajt, me
atë romanore e novelistike, depërtohet thellë në mjaft
aspekte të jetës, fatit dhe dramës së njeriut shqiptar, në

mjedisin ku vendoset subjekti dhe ngjarjet e veprës.
Vepra letrare e Martin Camajt mbart edhe vlera të
padiskutueshme gjuhësore, letrare, poetike, etnografike
dhe simbolike.
Poeti dhe shkrimtari Martin Camaj, me veprën e tij të
pasur e të larmishme në poezi, prozë dhe dramaturgji,
përfaqëson një nyje lidhëse midis letërsisë shqipe të
zhvilluar në Shqipëri, asaj të prodhuar në Kosovë, si
dhe letërsisë në mërgim, si pjesë e të njëjtit sistem, me
ndryshimet që ka diktuar koha, gjatë gjysmës së dytë të
shek. XX.
Fjalë kyce: poezi, prozë, dramë, bashkëkohore,
imagjinatë, nyjë lidhëse.

Hyrje
Në letërsinë bashkëkohore shqipe, sidomos pas vitit
1990, nisi të shfaqet edhe një emër i panjohur, ai i poetit,
prozatorit dhe studiuesit Martin Camaj, krijimtaria e
të cilit kishte lënë gjurmë të thella në botën letrare
europiane. Sigurisht, lexuesit, studentët dhe shkrimtarët
shqiptarë, emrin e tij e ndeshën pas viteve 1990, pasi
vepra e tij letrare dhe shkencore ishte e anatemuar dhe
e ndaluar nga regjimi totalitar. Martin Camaj qysh në
moshë të re, e shfaqi veten e vet si kundërshtar i regjimit
totalitar, ndaj nisi udhën e mërgimit, duke u larguar nga
Atdheu për në vende të tjera të Evropës.
Duke parë personalitetin kulturor, letrar dhe shkencor të
prof. Martin Camajt vendosëm të trajtojmë krijimtarinë
e tij në këtë punim, duke pretenduar një pamje të
përgjithshme të punës së tij krijuese si poet, shkrimtar
dhe gjuhëtar.
Në krijimtarinë e tij letrare vihet re një ndikim i fuqishëm
i prozës dhe poezisë moderne europiane. Një aspekt
tjetër i rëndësishëm i jetës dhe veprës së Martin
Camajt është edhe personaliteti i tij në fushën e arsimit,
shkencës dhe letërsisë. Studimet e tij në fushën e
albanologjisë, siç vë në dukje dhe prof. Bardhyl Demiraj
i Universitetit të Mynihut, kanë një rëndësi të madhe
kombëtare dhe shkencore. Ato shpalosin në sytë tanë
një ndër albanologët me të mëdhenj, i cili është i lidhur
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ngushtë në sistemin antonimik gjë që përcakton qartë
individualitetin artistik të poetit.

Në universin e artit poetik të Martin Camajt
Në analizën e përgjithshme që mund t’i bëjmë krijimtarisë
poetike të Martin Camajt, mendimi kritik letrar shqiptar e
ka klasifikuar atë në 3 faza:
a. faza kosovare ose klasike
b. faza italiane ose paramoderne
c. faza gjermane ose moderne.
Qysh në botimin e vëllimeve të para me poezi “Një fyell
ndër male”, Prishtinë 1953 dhe “Kanga e Vërrinit” 1954,
Prishtinë, poeti shpalos një botë të thellë poetike duke
e ushqyer frymëzimin e vet me mjaft këngë, rrëfime e
legjenda të vendlindjes së vet Dukagjinit duke e bërë një
tipar karakteristik të artit të tij poetik.
Në fazën e parë të veprës së tij poetike, poezia e Martin
Camajt ka marrë mjaft detaje dhe përgjithësime nga
poezia popullore. Në vëllimet poetike “Një fyell ndër
male” dhe “Kanga e Vërrinit”, qysh në botimin e tyre,
studiuesi Stathi Kostari në revistën “Jeta e Re”, Prishtinë
1953-1954 do të paralajmëronte “Një talent të ri e mjaft
original në poezinë Shqipëri1.
Në vëllimin poetik “Një fyell ndër male” vjershat e
poetit marrin karakterin e një poeme të lidhur ku poeti
i këndon malësorëve të Shqipërisë së Veriut. Në mjaft
vjersha, portreti i dukagjinasit shfaqet i braktisur dhe në
luftë me jetën dhe natyrën, në ngushtësinë e maleve,
padijes, dokeve e zakoneve të gjakmarrjes. Megjithë,
këtë mjedis në vjersha nxjerrin kryetrimat e legjendave,
burrëria e mikpritjes dhe virtyte të tjera të malësorëve.
Në fragmëzimin e vet poeti i këndon katundeve dhe
jetës së malësorit, botës psikologjike të tyre. Megjithë
këto, thotë mendimi kritik, ky vëllim poetik i ngjan
“Një simofonie të bukur baritore”, ku autori, nëpërmjet
detajeve dhe ngjarjeve si dhe figurave të malësorëve ka
shfrytëzuar me mjeshtëri, poezinë popullore të Veriut.
Ky shfrytëzim i artit poetik popullor si në vëllimin “Një
fyell ndër male” edhe në atë “Kanga e vërrimit” është
realizuar në dy mënyra:
a. Mjaft detaje dhe ngjarje janë marrë nga lirika popullore
e Dukagjinit.
b. Krahas kësaj është shfrytëzuar edhe fryma e
përgjithshme e baladave, legjendave dhe këngëve të
kreshnikëve. Në disa vjersha, që autori i këndon dashurisë,
ndihet ndikimi i drejtpërdrejtë i poezisë popullore
sidomos në dialogët midis vajzës e djalit në praninë e
krojeve, dasmave, por edhe në psikologjinë fshatare të
dashuruarve. Tek poezia “Dashnia” vajza duhet të pyesë
babanë që t’i jap fjalën kreshnikut malësor. Edhe te
poezia “Mbramje në Vërrin” duke skicuar një dashuri të
pambaruar poeti aludon për rrënjët gjakësore të Kanunit
që kanë lënë vragë në jetën malësore. Të rinjtë nuk
mund të dashurojnë, pasi të parët e tyre janë vrarë te
1 Kostari, S.,– Revista “Jeta e Re”, nr. 3, f. 15-18.

Lugjet e Verdha.
Përkimet poetike të poezisë së Martin Camajt në poezinë
popullore, shfaqen natyrshëm edhe në mjaft vargje që
poeti u këndon bukurive të natyrës, të cilat duken si tablo
të vërteta picture. Në këtë natyrë të bukur malësore lëviz
njeriu malësor, në botën e tij dëshirat dhe ëndrrat dhe
bestytnitë. Një pamje e bukur shfaqet në plakun malësor
që bluan drithin dhe përgatit miellin “Për të gatuar bukën
për nipat”. Fshatarët kthehen çdo ditë të lodhur nga
puna, një shtegtar troket në derën e malësorit, i cili e pret
në konak “I jep bukë e kripë e çka t’i qëllojë”. Poeti ka
shfrytëzuar vargje të poezisë popullore sidomos ato që
kanë të bëjnë me blegtorinë. Malësorët blegtorë, ashtu
si në këngët popullore shfaqen nëpër bjeshkë e verri duke
pregatit “t’amblin e djathin”. Portreti i tyre jepet edhe
midis erës që fryn nëpër shkëmbinjtë e ashpër, nëpër
ahishte e borë. Në një prej poezive të vëllimit “Kanga
e vërrinit” jepet mendësia e malësorit që gëzohet pa
masë kur e shoqja i lind djalë. Sipas mendësisë popullore
mashkulli (lindja e djalit) është kulmi i shtëpisë, forcimi
dhe ruajtja e nderit për familjen e malësorit. 2

Elementë mitologjike në veprën e Martin Camajt
Në artin poetik popullor, ka pirë edhe frymëzimi i
poetit tonë të nderuar Martin Camaj. Kjo botë poetike
e tij ngjizet e botëpërjeton një arsenal të pasur mitik,
kryesisht, ajo që bën një jetë të gjallë në malësitë tona
tona të Veriut, ku është edhe origjina e poetit.
Në studimin e tij mbi tipologjinë e poezisë së Martin
Camajt, studiuesi Koçi Petriti, përqendrohet në
zbërthimin e botës mitike të Martin Camajt, kryesisht
te kulti i gjarpërit, breshkës, floçkës, zanës, orës, hijes,
dreqnit, shtrigës, etj. 3
Në tërësi bota mitologjike në artin poetik të Martin
Camajt ka një funksion të veçantë, nëpërmjet saj poeti
dhe shkrimtari ynë, zbërthen fatin dhe dramën e Atdheut,
që janë të lidhura ngushtë me fatin dhe dramën e njeriut
shqiptar, me mjedisin e jetës dhe të përpjekjeve të tij për
të dalë në dritën e qytetërimit.
Camaj, përmes veprës së vet synon të jetë sa më i afërt
dhe pranë rrënjëve të popullit të tij, të mbledhë e të
pasqyrojë portretin e tij të papërsëritshëm që vjen nga
mjegulla e historisë.
Këtë botë të pasur të shqiptarit Martin Camaj e ngjizi në
një mitologji komplekse, në një rrafshim pakufi të njeriut
me tokën e qiellin, në zbulimin e forcës mitike të gurit, të
zogut, të orës, të gjarpërit, të breshkës, të buallit, etj. , që
tjetërsohen në pendën e Camajt në mite të vërteta, në
perëndi shtëpiake përmes një libri të gjerë madrigalesh,
apo në cikle dhe përmbajtje poezish moderne.
Në përmbledhjen “Legjenda” është përpunuar në formë
2 Pipa, P.,Poezia dhe poetika e Camajt, në Revista “Jeta e Re”,
nr. 2, 1964, Prishtinë.
3 Petriti, K., Universi poetik i Martin Camajt, në “Rilindja”,
Prishtinë, datë 12 maj 1993.
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baladash, një material mitologjik, i pasur, që përmes
motiveve të tij vjen i qartë deri tek lexuesi.
Rrëfimi i tij poetik është sa intim, aq dhe i tejdukshëm,
sa i begatë, po aq edhe unikal, kjo ndodh edhe kur në
themel të poezisë qëndron fakti mitologjik figura apo
grupe figurash legjenda, fibula apo përralla si dhe kur
imazhi poetik ngrihet mbi realitetin e magjishëm të
rrafshit të Veriut. 4
Një grup interesant figurash që haste dendur në veprën
e Camajt dhe që bartën nga fusha e besimeve popullore
dhe mjaft origjinale janë (Dielli, Hëna, yjet, breshka dhe
gjarpëri). Këto figura përcjellin deri tek ne mendimin
foshnjor të njeriut, duke ruajtur përfytyrime të sakta
të totemizmit mitologjik. Të këtij burimi me prejardhje
nga qeniet toteme, apo me lidhje nga protokrijuesi janë
edhe veprat e tyre, ë demonstrojnë forcën çudibërëse
të zanave, orëve, hijeve, të gjarprit, të dhamsutës etj. ,
që janë motive qendrore në realizimet poetike të Martin
Camës.
Temat e kontrastimeve midis të vjetrës dhe së resë, pohimi
i së resë dhe i ngjarjeve të njerëzve në botën moderne,
zhvillohet në tërheqjen pranë motiveve tradicionale dhe
simboleve (gurët, zogjtë, zanat e malit).
Nga cikli mitologjik mbi qëniet toteme zë fill edhe një
numër motivesh të ndryshme të poezive me këtë profil,
që bëjnë fjalë për martesa djemsh apo vajzash me qënie
zoomorfe, me kafshë të ndryshme, me gjarpërinj apo
breshka. Ky grup figurash paraqitet me natyrë të dyzuar.
Herë-herë ato paraqiten në trajta zoomorfe dhe herëherë marrin trajta njerëzore, duke braktisur lëkurat e tyre
dhe duke marrë bukuri magjepse. Ekzistenca e qënieve
të tilla të dyzuara nënkupton martesa të mrekullueshme
njerëzish me kafshë, sipas traditave apo rrëfimeve
mitologjike totemike. Kështu sipas rrëfimit të poetit,
Shota apo floçka siç e quajnë banorët e rrjedhjes së
poshtme të Drinit, është një lloj nifme dhe kur burri i saj
“e zuni Shotën të xhveshur buzë Drinit, tue u rrezite në
diell”, i mori këmishën, pa të cilën nuk mund të kthehej
më në ujë dhe “e martoi përdhunë”. Simbas gojëdhënës,
Shota ndonëse e dashuronte burrin me të cilin kishte
edhe fëmijë “jetonte ndërdyzash”, mes gjallesës mbi dhe
e mallit të shpellave të nënujit në Drin.
Krijimi i këtyre figurave hibrike, thotë studiuesi Alfred Uçi,
është pjellë e mendimit mitologjik, për të cilën hapësira
e mendimit njerëzor është e njëllojtë me atë të realitetit
magjik hyjnor, duke shuar kufijtë midis tyre. Motivet mbi
ekzistencën e këtyre personazheve hibridë kanë fituar
një semantikë plotësuese, duke u kthyer në qëllime të
protagonistit njëri për të realizuar aspirate njerëzore. 5
Poezia e Camajt me simbole mitologjike mbetet realiste.
Substanca mitologjike ndërfutet në kontekstin historik
dhe simbolet mitologjike tradicionale marrin vlefta
4 Berisha, A., Kulme poetike, në gazeta “Jeta e Re”, Prishtinë,
1991, f.8
5 Uçi, A.,Mitologjia dhe poezia moderne shqipe, “Drita”, 19
gusht 1995.

sociale dhe poetike , duke shprehur në këtë mënyrë një
realitet social kombëtar.
Ashtu siç pohon me të drejtë profesor Arshi Pipaj,
Camaj ka krijuar me “Dranden” një mitologji personale,
duke veshur një “tis kulti” rreth breshkës-grua që
të kujton vellon e kultit me të cilën Montale mbuloi
Elecian, lulediellin e tij grua. Në këtë përfytyrim mitik
madhështor Camaj përmes vokacionit poetik nënvizoi
edhe një herë autoktoninë e këtij kombi dhe të gjuhës së
tij si dhe kontinuitetin iliro-shqiptar. Dhe në këtë mënyrë
panteonit grek, edhe pse ky i fundit shquhej për pasurinë
dhe finesën e tij.
Në veprën e Camajt materiali mitologjik, ashtu si në mjaft
shkrimtarë të Veriut,
Përdorimi i kësaj pasurie mitologjie me prejardhje
nga folklori dhe nga sfera e besimeve popullore, ngre
në mënyrë të konsiderueshme nivelin cilësor dhe
frymën poetike të veprës së Camajt. Ashtu si te proza
“Fijet e bardha të mëndafshit”, edhe te proza poetike
“Gjarprinjtë” ai shkruan: “Gjarpërinjtë u banë gurë nën
tokë për t’i qëndruar dimrit…”, duke i dhënë mundësi
lexuesit për përjetime të thella, duke përcaktuar qartë
edhe raportet midis së mirës dhe së keqes, dritës dhe
territ. Nëpërmjet këtij qëndrimi, poeti zbulon në sytë e
lexuesit kontradiktat dhe kontrastet e jetës dhe vetë lirika
e tij merr një karakter më shprehës e dinamik.
c. Ligjërimi poetik paramodern i modern i Martin Camajt.
Studiuesit shqiptarë dhe të huaj janë ndalur gjatë në
analizat e tyre, sidomos në tiparet që ka përftuar poezia e
Martin Camajt në fazën paramoderne dhe atë moderne.
Ndër këta studiues të tërheqin vëmendjen studimet e
Ernest Koliqit, Arshi Pipës, Ymer Çirakut, Sali Bashotës,
Mehmet Halimit, Anton Nikë Berisha, Matteo Mandala,
Ziqiria Neziri e Ali Aliut, të cilët japin kapërcimet e poezisë
së Camajt nga përjetimi i motiveve të vendlindjes e
fëmijërisë deri te universializimi i elementëve thellësisht
shqiptarë të botës së tij poetike. Kryesisht, ky mendim i
përgjithshëm i mendimit kritik e letrar, siç vë në dukje Sali
Bashota, konsiston në zbërthimin e peisazhit, mitologjisë,
mentalitetit, karaktereve, si dhe kërkimit të qytetërimit
dhe të jetës së lirë të njerëzve.
Në këtë cikël të gjerë të krijimtarisë së Camajt përfshihen
vëllimet “Legjenda”, Romë, 1964 si dhe vëllimet “Lirika
mes dy motive” , Mynih, 1967, “Njeriu në vete dhe me të
tjerë”, Mynih, 1978, “Poezi” Mynih 1981.
Duke analizuar mënyrën e ligjërimit poetik, stilit dhe
frymës së përgjithshme të artit poetik të poetit, studiuesit
kanë vënë re qartazi se krahas fazës së parë. Klasike
kosovare jepen dhe tiparet e dy fazave të tjera, asaj
paramoderne (italiane) dhe asaj moderne (gjermane)
sidoqoftë të tria fazat kanë lënë shenja të qarta dhe
kanë formuar tipare të veçanta në krijimtarinë e tij.
Ndërsa në fazën e parë siç kemi vënë në dukje në këtë
studim ndjehet fuqishëm mbështetja e poetit në mjetet
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shprehëse folklorike e tradicionale (“Mali e vërrini”) në
to zbërthehet bota malësore, mentaliteti i saj në një nerv
të ri poetik të poetit. 6
Në fazën e dytë arti poetik i Martin Camajt pasurohet mjaft
me elementë shprehës, me struktura më të komplikuara
poetike gjuhësore, që edhe pse frymëim, poetik ringjall
traditën e vendlindjes së tij kjo botë shpirtërore ngjizet
me elementë strukturalë të poezisë moderne europiane.
Në fazën e tretë poeti duke u mbështetur fuqishëm në
motivin vendas, e mitizon atë duke dhënë një mendim
poetik, filozofik, sintetik dhe herë-herë hermetik. Në
këtë fazë arti i tij poetik largohet përherë e më shumë
nga strukturat tradicionale të poezisë popullore dhe
idetë dhe mendimet e tij poetike synojnë drejt një bote
universale.
Ligjërimi poetik i poetit në fazën paramoderne e atë
moderne e braktisi vargun metric popullor, duke kërkuar
përherë në vetvete, në frymëzimin e tij poetik një
komunikim që jep mundësi më të madhe të shtjellimit të
strukturave të reja tekstore poetike.
Në frymëzimin poetik të Martin Camajt vihet re edhe një
prirje tjetër, asi shfrytëzon vargun e bardhë të poezisë
arbëreshe, kryesisht vë në dukje Anton N. Berisha ritmin,
figurshmërinë, fuqinë shprehëse dhe ndjeshmërinë e
jashtëzakonshme që shkruhen natyrshëm në strukturimin
e ri poetik. Kjo natyrë e poezisë së tij shpalos edhe një
imagjinatë të thellë, siç ndodh në poezinë “Nusja e
Bjeshkës” dhe “Korbi”.
Një pjesë të mirë të krijimtarisë së Camajt e përbëjnë
lirikat erotike ose dashurorre, janë një pjesë e poezive
me varg të lirë të tij nëpërmjet të cilave shpalosen
cilësitë e poetit, si në rrafshin original të perceptimit
dhe të strukturimit të tekstit, ashtu dhe në rrafshin
e sensibilitetit e të ngrohtsisë poetike që i përshkon.
Këto poezi shënojnë pasurinë shpirtërore të Camajt, të
gjitha ngjyrat e shpirtit të tij prej poeti me të vërtetë të
pasur në to. Te dashuria e këtij poeti shohim tipare të
mëvetësishme që e bëjnë të jetë zë krejt më vete në këtë
trajtim poetik. Tek dashuria ka një sërë nënkuptimesh,
nënkupton frymëmarrjen jetësore, optimizmin, fatin,
përtëritjen dhe vijueshmërinë, por njëherit nënkupton
edhe vuajtjen dhe fatkeqësinë. Si ndjesi ajo i kundërvihet
vetmisë dhe gjendjeve të tjera të ngjashme me të, fton
për të mos rënë përpara vështirësisë dhe dobësisë.
Dashuria në poezitë e këtij libri, si ndjenjë, nuk shprehet
me aktin konkret, në rrafshin e kënaqësisë së çastit, ajo
është një qenësi ekzistenciale, si shenjëzim i nevojës për
të dhe i njësimit me të. Përmes kësaj ndjenje poeti lidh
e ndërfut dukuri të ndryshme me rëndësi për jetën, duke
u përpjekur t indriçojë sa më shumë ato. Poeti dashuron
“me gjakun e ndezuar të Jugut/ me butësinë e frymës
se në muzg/ kur gjoksi binte në pagjë”. Në poezinë e tij
Camaj ka përdorur gjerësisht vargun e lirë, i cili për të dalë
në trajtën e plotë që kërkon edhe i zorshëm, kërkon dijeni
6 Aliu, A., Tradita dhe risitë në poezinë e Martin Camajt” në
revistën “Jehona”, Shkup, 1995, Nr. 2, f. 96.

e imagjinatë si dhe stërmundim krijues. Vargu tradicional
zëvendësohet me vargun e lirë, ritmeve dhe theksave
ritmike u zënë vendin ritmet dhe ritmika e brendshme
me thyerje të lloj-llojshme, duke u ballafaquar e duke u
kundërvënë situata e gjendje të ndryshme. Vargu i lirë në
këto krijime të Camajt është fryt i kërkimit të mëtejshëm
të tij për të dhënë një tjetër pasqyrim poetik të botës,
për të shprehur këtë botë në mënyrë sa më të thellë e sa
më komplekse, për t’i dhënë një shfrim të lirë mendimit
dhe imagjinatës krijuese si dhe për t’i dhënë poezisë
sonë mundësinë që të ndërlidhej me poezinë moderne
bashkëkohore që zhvillohej asokohe në botë.
Me përdorimin e vargut të lirë Camaj e zgjeron sferën
tematiko-motivore. Si dhe më parë, ai sërish trajton si
objekt artistik jetën në bjeshkë e verri, botën që frymon
në Dukagjin, e plot aspekte të tjera.

Veçori të prozës dhe dramaturgjisë së M. Camajt
Martin Camaj zë një vend të veçantë në letërsinë moderne
shqipe edhe me begatinë e tij në lëvrimin e prozës, në
të cilën, siç kanë vënë në dukje studiuesit ai dëshmoi
aftësinë dhe imagjinatën e krijuesit të madh. Në prozën e
Camajt, me atë romanore e novelistike, depërtohet thellë
në mjaft aspekte të jetës, fatit dhe dramës së njeriut
shqiptar, në mjedisin ku vendoset subjekti dhe ngjarjet
e veprës. Në intervistën e marrë në gjallje të shkrimtarit
prej Anton Nikë Berishës, ai pohon: “Po u rrëfej lexuesve
një fshehtësi apo të dhanë që e ka kapërthye prozën
time. Në vitet ’60, ku nisa të merrem intensivisht me
prozë, rashë nën ndikimin e strukturalizmit. Në teknikën
e novelës apo të romanit nuk lot ma rol stofi, landa e
tregueme në përmasa rrethuese, të ngjarjeve, për ta lanë
pa mend lexuesin e djegun për sensacion. Përkundra,
ngjarja ose tregimi i tyne hyjnë në punë si mjet, për të
shpjegue realcionet, që mund të jenë të natyrave të
ndryshme gjenikojnë strukturat apo rrathët e ndryshëm
në romanin “Rrathë”. 7
Në veprat në prozë të Martin Camajt përfshihen: “Diella”,
Romë 1958, “Rrathë” Munih 1978, “Shkundullima”,
Munih 1991, “Karpa”, Romë 1987, “Pishtarët e natës”
1988, “Rrungaja në mars” 1989.

Vështrim mbi romanin “Diella”, ripunuar në vitin
1991, të shkrimtarit Martin Camaj
Rileximi i veprave të Camajt është më tepër se kërshëri,
është diçka më shumë se sa kënaqësi estetike, është
zbulim i herëpashershëm i polivalencës kuptimore që
përcjellë, i aplitudave emocionale tejet ekspresive, dhe
sidomos i gjetjeve artistike, si në poezi ashtu edhe në
prozë, që shfaqet si një rregullator normative i krijimtarisë
7 Berisha, A.,Individualiteti ynë shprehet në letërsinë e
artin tonë, intervistë me shkrimtarin Martin Camaj. Botuar
në revistën “Fjala”, Prishtinë, korrik, 1990 f. 6-7, ribotuar në
revistën “Nëntori”, Tiranë, 1991/4, fq. 111-123.
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letrare, i një lloj të veçantë, që edhe i presupozon kodet
letrare të gjertanishme, njëherësh, edhe i ndryshon ato,
madje, në jo pak raste duke sjellë risi kodifikimi të lëvrimit
letrar në gjuhën shqipe.
Brenda kësaj rregullsie, tashmë, të ngulitun, , me natyrë
domosdoshmërie dhe tregues sinjifikativ, veçmas për
vibracione shprehëse, për sipërfaqen polidiensionalëshe
të ndjenjës së dashurisë, për trajtimin real dhe tronditës
të plagës së mërgimit, për karakteret njerëzore që skicon,
dhe, posaçërisht, për pasurimin e mjeteve shprehëse të
prozës, duke e pranvënë me poezinë e mirëfilltë, bën
pjesë edhe romani “Diella”, një vepër sa komplekse në
linjat kompozuese aq e thjeshtë në kumtim…
Autori, mjeshtërisht, ka arritur të vizatojë pamje e
mërgimit, si një veprim i padëshirueshëm, si nevojë
shpëtimi, si kërkim i rrugëve të mundësisë së gjallimit,
impenjim personal dhe esencial së paku, në dy pamje:
A-mërgim i legalizuar, herazi, edhe me dëshirë, i cili në
faqet e librit përfaqësohet nga bota e Bardhit, figura
bosht, i ardhur në fshatin Ndërsanë, provon vetminë
e netëve të gjata, por, po aty, në atë vend të humbur,
shikon edhe ndjenja, disi anormale, por krejt njerëzore.
B-Mërgim i detyruar, i cili mbart mbi vete enigma dhe të
papritura të frikshme, që zbulohet nga prezenca e Currit,
një personazh kompleks e real, që ka sjellë me vete edhe
përvojën e hidhur, çka e ndihmon të veprojë me shpirt
praktik.
Imazhet e mërgimtarëve, natyrshëm, janë përshtjellur
në qarkun e zjarrtë të dashurisë, nga njëra anë të formës
platonike, me ëndrra dhe zhgjëndrra, me brishtësi dhe
marrësi, e nga ana tjetër si veprim konkret, me këmbë
në tokë, gjë që ndikon për “ndriçimin” e shtigjeve nëpër
të cilat kanë ecur këto dy udhëtarë. Pra, Diella, simbol
intimiteti, përfaqëson, në njëfarë mënyre, farin rrezëllitës
që përshkëndit fytyrat e dy burrave të njëjtë dhe po aq të
dallueshëm…
Enigma e marrëzisë: Kamerat e Camajt, në shkallëzim
tronditës, fokuson ndjenjën si rrjedhë e natyrshme,
fare humane, që shpalos pamjen e saj konkrete,
sipërfaqësore dhe jetësore, përmes lidhjes së Diellës me
Currin, çka do të ndërpritet fatalisht dhe përfundimit të
saj me shoferin, i cili feks vetëm dy herë në vepër. Dhe
po kaq me natyrshmëri, madje edhe më përshkruese,
më e brendshme dhe më organike, zbulohet dashuria e
marrëzisë, andrra e përnatshme, dëshira e parealizuar,
magjia e shpirtit që endet në universin personal, në
kërkim të ndjenjës së mirëfilltë.
Mërgimi si plagë: Një fat i hidhur, ndoshta me origjinali në
llojin e vet, ka rënduar dhe vijon dhe rëndojë hapësirën
shqiptare, shtetërore dhe joshtetërore, mbase në këtë
fundshekulli, me pamje më rrënqethëse, tejet e mjerë,
ndëshkuese dhe i pamerituar. Hidhësinë e mërgimit, me
të gjitha pasoajt e tij, sidomos në rrudhjen shpirtërore,
në mjerimin e mungesës së atdheut: si gur e trulla, si djep
e vatër, si simbol dhe parafytyrë e gjakut, e ka provuar
edhe vetë autori mbi supe, për shkaqe vetëm politike…

Pranvera dhe nata: Konturet e shtrira subjektore,
në dhënien e mjedisit, të botës së personazheve, të
definimeve autoriale, nuk pengojnë, kurrësesi, dallimin
e kohës artistike, reale, e cila përmbledhtas, fikësohet në
dy elementë:
Së pari, pranvera si stinë, me përtritjen dhe flladin e saj,
me ndërrimin e faqes së dheut, patjetër bashkë me të
edhe të gjakut të rodit… Stina më e bukur ku gjithshkafja
lind dhe rilindj.
Së dyti, nata, si një moment nga më prekësit, kur uni
individual rrudhet, madhohet, shartohet, dyzohet, e në
jo pak raste edhe shthuret, por nata, gjithsesi, besnike e
ruan sekretin.
Skalitja e personazheve: Qendra universale, shpërfaqur
si totalitet, në prozën e Camajt, është shqiptari, me
botën e madhe dhe të vogël, me bëmat dhe të pabërat,
me idealet dhe aspiratat, me dëshirat fluturake dhe pa
e shijuar, kurrëmos lumturinë, të cilin autori e realizon,
gjithnjë si karakter i motivuar, duke vijëzuar cilësitë tipike,
individuale, apo tiparet komunitare.
Hero kryesor dhe bosht kompozues i ngjarjeve, i
marrëdhënieve të personazheve, për të portretuar
shqiptarin, është Bardhi, i cili është konfiguruar prej
shkrimtarit në tre plane:
- njerëz, me dimensioned dhe zhgënjimet, me hapësirën
dhe potencialin individual.
- intelektual, jo i mbyllur në guackën personale, përkundër,
veprimtarinë e arsimtarit e sheh të gërshetuar, logjikisht,
me procesin e krijuesit.
- dashnor, krejt i marrë, sepse, me cilëndo qenie njerëzore
ndodh njëherë në jetë, pavarësisht prej kompleksit
të dyzuar, jo si flirt, por si kërkim i pafundësisë, sepse
edhe po të duam, kjo ndjenjë nuk mund të mbyllet në
kornizime të fundme.
Pasazhet e romanit dhe konkludimet autoriale e
përcjellin tek lexuesi figurën e Bardhit si një përfaqësues
t rrjedhës së natyrshme, jetësore, aq më tepër që v etitë
e tij tipizohen me mjete shprehëse, me natyrë klasike,
prozodike, si:
- dialogimi karakterizues,
- Monologimi si pasqyrë e botës së brendshme.
- penelatat e ashpta në skicimin e portretit fizik dhe etik,
- dhe, mjeshtërisht, të përplotësuara nga përjetimet
poetike, e bëjnë atë një figurë tipike të botës së
shqiptarit, dhe, si nënshtrat, shpështjellojnë jo pak
dëshmi autobiografike… Veçse, autori, me të njëjtin
impostim estetik, realizon portretin e Diellës, Currit dhe
të çdo personazhi tjetër që parakalon në roman.
Prozë apo romansë? Romani “Diella”, vetvetishëm,
i përmbush kodet klasike të prozës, të përkthyera
artistikisht si radhë ngjarjesh, të plazmuara përmes
heronjsh konkret, si dhe të shpallura, drejtpërdrejtë, me
anë të rrëfimit, të organizuara në njëzet e një kapituj,
kryesisht të shkurtër, qëllimisht, për të dhënë ritmikën
dhe dinamizmin e nevojshëm këtyre elementeve.
Pranëvënia gjinore, në letërsinë kontemporane, tashmë
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e lëvruar, shfaqet si shprehësi potenciale artistike, sepse,
nëpërmjet saj orgnaikisht, realizohet theksimi i disa
tipareve:
Në radhë të parë: Përplotësimin e mungesave të
pashmangshme të gjinive letrare si të veçuara.
Në radhë të dytë: Rimarrje motive, por, domosdo, përmes
dy a më shumë konceptimeve artistike.
Në radhë të tretë: Shoqërimin e përforcuar të atyre
çasteve, thelbësore, së paku në dy fytyrëzime, të cilat,
ndonëse ndryshojnë, gjithsesi, ngjajnë, përsëri si dy pika
uji.
Me anën e precedent si të tillë, me vetëdije letrare,
Camaj ka dhënë sprovën se gjinitë dhe llojet letrare jo
vetëm gërshetohen, por, në varësi të destinimit, ato
edhe mund të shkrihen në sho-shoqen si një paravënie
përplotësuese e dyfishuar…
Thyerje apo risi gjinore?: Ëndja midis prozës dhe
romansës e bën të nevojshëm kodifikimin e kësaj lloji
letërsie, pak të lëvruar në gjuhën shqipe, patjetër, për të
lëvruar në gjuhën shqipe, patjetër, për të kapur kahjen e
kësaj dukurie. Marrë në vështrimin klasik të gjinive “të
pastra” letrare vënia pranë e pranë, e gjinive të ndryshme
letrare nuk është asgjë tjetër veçse një thyerje tipike e
parametrave gjinorë. Gjithashtu, gjykimi klasik i pranon
idenë e interferimit, me njëra-tjetrën, të tipareve të
veçanta të llojeve të ndryshme letrarë.
Dyfishimi i rrëfimtarit: Ngjarjet, kryesisht, shkrimtari
i tregon duke i vendosur në gojën e personazheve,
me lënien e radhës secilit, krejt si pa e kuptuar, por si
epiqendër rrëfimore mbetet, gjithnjë, Bardhi, që zbulon
gjykimet për mjedisin që e rrethon dhe sidomos, botën
e gjerë morale. Megjithatë, herë-herë si vëzhgues
dashamirë, veçanërisht, kur zhvillohen bisedat në mes të
personazheve të linjës së përzierë: Bardhi me Diellën dhe
Currin, ku tehu është tejet i brishtë, ku shkëndija më e
vogël mund të përflakë gjithçka, detyrimisht, në masën e
bezdisë, së rrëfimit klasik, autori ndërhyn dhe hedh, diku
një penelat portretuese, diku një tingull mikëlues, diku
një fjalë zemre. Pra, autori rrëfen, tek ky roman, përmes
dyfishimit të rrëfimit, edhe si alterego, edhe si ego e
personazheve…
Polivalenca e tekstit: Fjala si kumtim artistik në penën e
Camajt, edhe si dialog, edhe si përshkrim, vjen si novitet,
madje për gjetje e gërshetuar, si rrallëkund në letrat
shqipe, e një lloji original ku fjala është shumëçka: është
mendim, është sentencë, është jetë, është stinë, është
vërg, është melodi, është mallkim, është këngë, është
truall, është shpirt, është mall, është tingull, është ati,
është ama, është i biri, edhe vetë shenjti.
Polivalenca kumtuese organizohet në disa mënyra sipas
Ilir Seut:
1.
Tekst i personazheve, karakterizues dhe
tipizues, i brendshëm dhe sipërfaqësor, që i bën ato tepër
interesante.
2.
Tekst i autorit, nuk përzihet përshkrimet me
aforizmat, të lashta dhe të reja, qëmtimet dhe zbulimet

autoriale, tipike të një prozatori modern.
3.
Tekst, mirëfilli, poetik, ku figuracioni dhe
mesazhet zhyten në elaboriumin autorial, të njohur dhe
të pohuar si një lëvrues i poezisë.
4.
Tekst, dukshëm, i rimarrë i shprehjeve
aksiomatike popullore, të cilat akoma gjellojnë, si dhe i
përvojës letrare shqipe, të hershme.
Mbishtresimet tekstore i kanë dhënë frymëmarrje
rrëfimit, konkretësi detajeve artistikë, kanë ndihmuar për
të fytyrëzuar personazhet, më konkretisht, portretin e
shqiptarit.
Vepra letrare e Martin Camajt në përgjithësi, dhe në
veçanti krijimtaria në prozë, padyshim bashkë me të edhe
romani “Diella” është krejt e ndryshme prej letërsisë
shqipe, socrealiste, për shumë anë, por sidomos:
- sepse në të nuk dallojmë as gjurmën më të vogël politike
apo politiziuese,
- sepse figurat dhe jeta shqiptare nuk jepet vetëm me
dyngjyrëshin, bardhë e zi, por me të gjitha ngjyrat e
ylberit,
- sepse fjala përcjellë vuajtjen dhe kërkimin, e në asnjë
rast përshkrimin e thatë, ç‘ka demonstrohet me shumicë
në autorë të tjerë;
- sepse arti fokuson njeriun, posaçërisht, shqiptarin si
qenie e gjallë, pa e përllomur në ideologji dhe idhuj pa
krena,
- sepse arti i Camajt, dëshmon pluriartin, si shprehje dhe
metodë, si koncepsion poetik dhe mishërim gjuhësor, ku
gegënishtja, gjallon si gjuhë letrare, si potencë figurative
dhe emocionale, rigjeneruese dhe klasike, njëherësh.

Tipare të dramaturgjisë së Martin Camajt
Krahas poezisë, prozës dhe studimeve albanologjike,
Martin Camaj lëvroi edhe dramaturgjinë. Më të
spikaturat prej tyre janë dramat “Loja e mbasdrekës”
1981 dhe “Kandili i argjandit”, 1993, të cilat patën jehonë
edhe në mendimin kritik e letrar në Muhin, Bon, Keln,
Romë, Kozencë, Napoli, Prishtinë, Tetovë dhe Tiranë. Në
dramën “Loja e mbasdrekës”, shkrimtari botëpërjeton
fenomenin e gjakmarrjes, një nga plagët e hershme të
shoqërisë shqiptare, gjurmët e të cilës shfaqen edhe
në kohët tona moderne. Ndërsa në dramën “Kandili
argjandit”, shkrimtari rrebet të zbërthejë jetën e
shoqërisë shqiptare me ardhjen e rregjimit totalitar pas
Luftës së Dytë Botërore, ku sistemi totalitar predikoi se
shqiptarët “do të hanin me lugë floriri”.
Ashtu si në tërë krijimtarinë e tij në prozë e poezi, edhe
në këto vepra dramatike, Martin Camaj, venë në dukje
kritikat letrare Kudret Velça, Anton Nikë Berisha, Mexhit
Premçi, Adriatik Kallulli, Arshi Pipa e Françesko Altimari,
shfaqet e dëshmon aftësitë e tij krijuese origjnalitetin
dhe aktualitetin e artit të tij…”8
Drama “Loja e pasdrekës” e ndarë në dy pjesë, me prolog
8 Altimari, F., “Revista Zjarri”, Kozencë-Itali”, 1995/3, fq. 86-89.
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dhe epilog, në qendër të saj shpalos disa probleme
të rëndësishme të botës shqiptare, kryesisht, fatin e
shqiptarëve dhe të atdheut të tyre, gjakmarrja, duke
zbërthyer natyrshëm ballafaqimin e zakoneve të vjetra
dhe qytetërimin e ri shqiptar. Nga fillimi e gjer në fund
të dramës, edhe pse ajo zhvillohet në formën e një
loje, është e pranishme vdekja. Sidoqoftë, autori duke
shpalosur ngjarjen e Personit të Mbyllë, ballafaqimi i së
vjetrës me të renë bëhet nën moton e dilemës: njerëzit
duhet të veprojnë sipas Kanunit apo sipas Ligjit? Tragjikja
si ajo që ndodh në malësi, në Perronin e Mbyllë, nuk
është e rastësishme në jetën shqiptare, vërtet ajo nis
si një “lojë”, por pas saj fshihet e nënkuptohen ata që
e nxitin gjakmarrjen, ata që hedhin gurin e fshehin
dorën”. Gjakmarrja në këtë dramë shfaqet në rrafshin
social-kulturor, kujtojmë këtu reagimin e njerëzve në
sallën e gjyqit, drekën mortore të malësorit që nuk lë pas
trashëgimtarë, ndodhia përballë e gjakësit me të zotët e
shtëpisë, etj.
Në tërë krijimtarinë letrare të Martin Camajt ka mjaft pika
takimi e kushtëzime nga jeta, koha, njerëzit, shoqëria,
shteti, lexuesi, ndërgjegje letrare dhe liria krijuese.
Ashtu siç vëmë në dukje mjaft sutiudes në këto dekadat
e fundit, individualiteti krijues dhe tiparet e ligjërimit të
Martin Camajt nuk mund të perceptohen e kuptohen
jashtë këtyre marrëdhënieve e koncepteve. Por mbi
të gjitha, fati vetiak ka ndikuar drejtpërdrejt edhe mbi
fatin krijues të shkrimtarit, në thelb të veprës së tij
letrare qëndrojnë sidomos mungesa e Atdheut dhe miti
i origjinës. Siç pohon edhe vetë Martin Camajnë artikuj
e intervistat e tij, shkrimtari e poeti nuk mund të ndahet
nga njeriu, i cili është i lidhur ngushtë edhe nga tradita,
historia dhe prejardhja e tij.
Në tërë krijimtarinë poetike të Camajt bota shqiptare,
vendlindja dhe malësori shqiptar, mitologjia, legjendat,
mundësitë dhe gjuha e të parëve janë kulti që ngre poeti
në krijimtarinë e tij poetike.
Përmes poezisë së tij Camaj krijoi një atdhe poetik që
i mungonte në mërgimin e tij të gjatë në Europë. Tek

Atdheu në kuptimin bashkëkohor ai arriti përmes
metonimisë duke shpalosur dhimbjen dhe fatin dramatik
të shqiptarëve, të jep përjetimet e një bote të thellëtistike.
Tablotë dhe imazhet ringjallin në sytë e lexuesit tragjizmin
e jetës dhe shpresat për një qytetërim të ri.
Në vjershat e tij gjenden mjaft ndikime edhe nga letërsia
kishtare, sidomos nga psalmet, të cilat i ndeshim edhe
te atuorët e vjetër të letërsisë shqipe si Bogdani e Budi.
Krahas tyre, një vend të veçantë zënë edhe fjalori poetik i
vendlindjes, Shkodrës, ashtu si Fishta, Koliqi e Migjeni, si
dhe ndikime të ligjërimit popullor e etnografik.
Thellësia e kuptimeve dhe mjeshtëria e artit të tij poetik,
lidhen dhe me ndikimin e shumë shtresave kulturore
të traditës vendase e të asaj botërore, për Camajn e
ndihmon mjaft kultura e përgjithshme filologjike e
tij. Camaj mbështetet fort mbi figurën gjuhësore, mbi
frazeologjinë dhe idiomatikën popullore dhe mbi të
gjitha, mbi një fond leksikor të paranjësuar.
Personaliteti krijues modern i Martin Camajt shfaqet në
një shkallë të lartë artistike e estetike sidomos në prozë.
Në leximin dhe përjetimin e prozës së Camajt, zbulohet
leximi i simboleve, të cilat zënë një vend të rëndësishëm
në prozën e tij. Elemente të tillë mitikë, si: breshka,
gjarpri, breshkani, zhgualli, bjeshka, lisi, lumi, guri, janë
pjesë e mendësisë tradicionale shqiptare, e bestytnive
të vjetra malësore, që realizojnë një ligjërim energjik të
kodeve etnografike shqiptare. Ky lloj ligjërimi mitologjik,
shpreh edhe kuptimin e përvojës krijuese të shkrimtarit,
i cili nëpërmjet tyre zbulon kuptimin e mbijetesës
shqiptare, ndëshkimet e kohëve prehistorike.
Si përfundim mund të themi se vepra letrare e Martin
Camajt mbart edhe vlera të padiskutueshme gjuhësore,
letrare, poetike, etnografike dhe simbolike.
Poeti dhe shkrimtari Martin Camaj, me veprën e tij të
pasur e të larmishme në poezi, prozë dhe dramaturgji,
përfaqëson një nyje lidhëse midis letërsisë shqipe të
zhvilluar në Shqipëri, asaj të prodhuar në Kosovë, si
dhe letërsisë në mërgim, si pjesë e të njëjtit sistem, me
ndryshimet që ka diktuar koha, gjatë gjysmës së dytë të
shek. XX.
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Mësimi i gjuhës amtare dhe të folurit në moshat e vogla

MSc. Ana Boçi, MSc. Kozeta Sinjari

Abstract
Language is the most important means of communication
in human society, which was born with its creation and will
exist as the society itself exists. Language and society are
in a long historical symbiosis where no one is understood
without the other. In psycholinguistic thought, language
is seen as a complex, connected and thought-provoking
process. Since birth, the baby’s brain is predisposed
to learning the language, and the right hemisphere of
the brain is naturally sensitive to structured sonorous
shapes. The child’s brain is predisposed to think through
the “schemes” of organized thinking to think of the world
surrounds it. This skill is the basis for language learning.
In infancy begins the practical acquisition of language
tools by imitating adult speaking children. Linguistic
culture begins at this age, but the very first basics are
thrown, but very important for the acquisition of the
native literary language.
Key words: language, tool, communication, complex,
infancy, speaking.

Abstrakt
Gjuha është mjeti më i rëndësishëm i komunikimit në
shoqërinë njerëzore, e cila ka lindur me krijimin e saj dhe
do të ekzistojë sa të ekzistojë vetë kjo shoqëri. Gjuha dhe
shoqëria janë në një simbiozë të gjatë historike ku asnjëra
nuk kuptohet pa tjetrën. Sipas mendimit psikolingustik
gjuha shihet si një proces i ndërlikuar i lidhur dhe i
zhvilluar me të menduarin. Që nga lindja truri i fëmijës
është i presdispozuar për të mësuar gjuhën dhe pikërisht
hemisfera e djathtë e trurit është nga natyra e ndjeshme
ndaj formave të strukturuara tingullore. Truri i fëmijës
është i predispozuar që nëpërmjet “skemave”sisteme
të organizuara mendimi të mendojë botën që e rrethon.
Pikërisht kjo aftësi është bazë për mësimin e gjuhës.
Në moshën e foshnjërisë fillon përvetësimi në mënyrë
praktike i mjeteve gjuhësore, duke imituar fëmijët
të folurit e të rriturve. Kultura gjuhësore nis që në
këtë moshë, aty hidhen bazat e para, por shumë të
rëndësishme për përvetsimin e gjuhës letrare amtare.
Fjalë kyçe: gjuhë, mjet, komunikim, i ndërlikuar, foshnjëri,
të folurit.

***
Gjuha është mjeti më i rëndësishëm i komunikimit në
shoqërinë njerëzore , e cila ka lindur me krijimin e saj dhe
do të ekzistojë sa të ekzistojë vetë kjo shoqëri. Gjuha dhe
shoqëria janë në një simbiozë të gjatë historike ku asnjëra
nuk kuptohet pa tjetrën. Sipas mendimit psikolingustik
gjuha shihet si një proces i ndërlikuar i lidhur dhe i
zhvilluar me të menduarin. Që nga lindja truri i fëmijës
është i presdispozuar për të mësuar gjuhën dhe pikërisht
hemisfera e djathtë e trurit është nga natyra e ndjeshme
ndaj formave të strukturuara tingullore . Truri i fëmijës
është i predispozuar që nëpërmjet “skemave”sisteme të
organizuara mendimi të mendojë botën që e rrethon.
Pikërisht kjo aftësi është bazë për mësimin e gjuhës.
Psikolinguisti Piazhe duke u ndalur në zhvillimin e fëmijës
e ndan atë në disa stade:
1. Foshnjëria përcaktohet stadi sensorimotor, sepse
zhvillimi në këtë stad bazohet në informacionin përmes
shqisave si dhe përmes veprimeve, lëvizjeve trupore.
Foshnja që në muajt e parë të jetës nëpërmjet një vargu
perceptimesh për objekte, dukuri e veprime si dhe për
njerëz që shfaqen, zhduken, rishfaqen arrin të kuptojë
se këto ekzistojnë në një mjedis pavarësisht se ai e
precepton ose jo me mend. Këtë arritje të fëmijës, Piazhe
e quan permanenca e objektit. Ja një rast i shfaqjes së
permanencës:
Deri para 3 muajsh foshnjës mund t’i hiqje çdo objekt
p. sh. një lodër dhe ajo nuk reagon, por vjen një kohë
kur është 5 muajshe që arrin të reagojë kur ia heq këtë
lodër. Pra, ajo tani po kupton se kjo lodër apo person
ekziston pavarësisht se nuk i shfaqet në këtë moment.
Më vonë fëmija fillon të bëjë arsyetim logjik d. m. th.
fillon të veprojë me qëllime të cakuara, bën përpëlitje
të qëllimshme për të marrë e për të futur biberonin në
gojë, për të tundur rëken, etj. Madje bëjnë dhe veprime
të kundërta veshje-zhveshje. Në këtë moshë ka filluar
komunikimi me pjesëtarët e familjes.
2. Stadi i fëmijërisë së hershme. 		
Ky stad përcaktohet paraoperacional (paraveprues) d. m.
th. fëmija vepron dhe fillon t’i kryejë ato paraprakisht,
mendërisht duke krijuar në mendje skema veprimi dhe
duke përdorur simbole, shenja, imazhe, fjalë. Ndërkohë
fëmijës i duket sikur është gjithnjë në komunikim me
të tjerë që e rrethojnë. Ja pse ai flet kur është vetëm.
Natyrisht, kjo dukuri me kalimin e kohës fillon e zbehet,
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evitohet, sepse fëmija fillon ta kuptojë e ta marrë
parasysh mjedisin, njerëzit e pranishëm e bashkëpunimin
me ta, madje dhe më tej një fëmijë 3-4 vjeçar ndryshe flet
me të vegjëlit bashkëmoshatarë e ndryshe me të rriturit.
Fëmija ka një zhvillim të gjithanshëm, që vijnë
natyrshëm, biologjikisht, por edhe njëherazi edhe nga
faktorë social. Psikolinguisti Vigotski këtë ndihmë për
mbështetje, ashtu siç shërben skela për kryerjen e
punimeve në një ndërtesë, ndërkohë që ata ndërtojnë
një të kuptuar të shëndoshë që mundësisht do t’i lejojë
fëmijët të zgjidhin vetë problemet. Prandaj, sipas tij, në
çdo pikë të zhvillimit të fëmijës ekzistojnë probleme të
caktuara dhe fëmija është në prag të zgjidhjes së tyre.
Pra, problemet janë të ndryshme, disa mund të zgjidhen
nga vet fëmijët, disa i kalojnë mundësitë reale të tyre dhe
kërkohet ndihma e bashkëmoshatarëve më të zhvilluar
dhe e më të rriturve. Ndërsa psikologët Mërç dhe
Rougëf këtë fazë zhvillimi e quajnë “zona e zhvillimit të
përafërt”. Kjo është zona ku fëmija nuk mund të zgjidhë
një problem vetëm, por që të jetë i suksesshëm duhet
drejtimi i të rriturit ose bashkëpunimi me një moshatar
më të avancuar. Zhvillimi kognitiv, gjuhësor bazohen
në të ashtuquajturin”përpunim i informacionit”, pra, si
perceptohet, si kuptohet dhe si kujtohet informacioni
që fëmija merr nga bota që e rrethon. Termi përpunim
informacioni vjen nga shkenca e kompjuterit dhe teoritë
e lidhura me të.
Sociologu Gjovalin Shkurtaj vë në dukje se me
përvetësimin e gjuhës nis një qerthull problemesh të
shoqërizimit gjuhësor për të cilat është e nevojshme të
shqyrtojmë çfarë stimuj marrin fëmijët, në ç’mënyrë dhe
në ç’funksion zhvillohen kompetencat komunikative. Por
që të mësojë gjuhën individi duhet të jetë në përbërjen e
një grupi shoqëror. Problemet duhen parë e vrojtuar në
kompleksitetin dhe në solidaritetin gjuhësor të individit
duke u nisur nga familja, nga mjedisi i ngushtë fisnor si
djep i dialektit dhe kombi si bashkësi shoqërore. Nga ana
tjetër është konstatuar e pohuar se nuk ekzistojnë dy
individ që të kenë të folur të njëjtë, madje dhe binjakë.
Pikërisht kjo ka të bëjë me individualizmin e folësit.
Individi pasi të ketë ndërtuar modelin e kësaj hapësire
shumëdimensionale, ashtu siç i duket atij nga pikënisja e
vet, ai duhet të vendos se ku duhet të gjejë veten brenda
saj. Gjuha është sigurisht vetëm një pjesë e atij kuadri, por
është një pjesë me rëndësi të veçantë, sepse i jep folësit
një tërësi mjaft të strukturuar të simboleve që ai mund t’i
përdorë për ta inkuadruar veten në botë. P. sh një fëmijë,
i lindur nga një çift me gjendje intelektualë me arsim të
lartë (burri mësues i gjuhës dhe letërsisë shqipe, gruaja
këngëtare profesioniste) me banim në qytetin e Tiranës,
por me origjinë nga rrethet, për komoditet familjar, që nga
lindja deri sa mbush katër vjet, qëndron pranë gjyshërve
në qytetin e Korçës, ku ka edhe fëmijë të tjerë vërsnikë.
Çfarë do të ndodhë? Me siguri që fëmija pavarësisht nga
lidhja gjenetike me prindërit (që flasin kryesishit gjuhën
letrare si shumë intelektual të kryqytetit) do të ndikohet
dukshëm nga e folmja e Korçës, sipas modelit të gjyshes
e të gjyshit dhe, sidomos, të bashkëmoshatarëve me të
cilët ai rritet e luan për disa vjet. Pse? Sepse ai është
modeli që fëmija ka zgjedhur për të hyrë në komunikim
me bashkësinë e vet të parë. Me fjalë të tjera, gjuha e

tij, nga çdo anë, mund të shihet si një akt i identitetit të
individit në një hapësirë shumëdimensionale. Mënyra e
shqiptimit të fonemave të veçanta dhe krejt realizimi i të
folurit të individit duhet të jenë plotësisht të njëjtë me atë
të personave që ka marrë si model. Është fakt i vërtetuar
plotësisht se fëmija e përvetëson gjuhën nëpërmjet
imitimit të të folurit që dëgjon në familje, në fis, në
krahinë apo më gjerë dhe jo si kod abstrakt, apo si një
tërësi rregullash. Gjuhëtari francez A. Martinet thekson
se fëmija vëren, dëgjon nuk e merr gjuhën plotësisht
të gatshme, por ai e rikrijon atë, natyrisht duke u nisur
nga që e dëgjon atë. Pavarësisht se fëmija e përvetëson
gjuhën nëpërmjet imitimit të të folurit që dëgjon në
familje e në mjedisin që e rrethon, tipar themelor i këtij
procesi është konformizmi me gjuhën e një bashkësie.
Shembulli më i mirë që tregon se si fiton konformizmi
(apo solidariteti) në gjuhën e një bashkësie e në të folurin
e çdo individi është fusha e morfologjisë së parregullt.
P. sh: Emri dash në shumës e ka formën me metafoni të
zanores së temës desh. Vëmë re se fëmijët e vegjël, deri
në një farë moshe (4 vjeç), e kanë më për mbarë të mos
e përdorin këtë “parregullsi”dhe thanë dy dash, dy kala,
për kuaj, dy dera për dy dyer, dy fika për dy fiq, etj. Ose
dëgjojmë që në vend të trajtave të së kryerës së thjeshtë
unë dhashë, ti dhe, etj. , fëmijët kanë prirje të ndërtojnë
trajta sipas modelit të temës së kohës së tashme: unë jap
(e tashme), unë jap (e kryer e thjeshtë). Format unë fleva
(për fjeta), janë forma të gjuhës femërore, të cilat, sapo të
arrijnë një moshë më të rritur, do të braktisen nga fëmija,
për t’u përshtatur me format normale që përdoren nga
të rriturit. Këto dy forca që pamë më lart (individualiteti
dhe solidariteti) sundojnë gjithë sjellen gjuhësore të
njeriut. Si përfundim mund të themi se vërtet fëmija e
mëson gjuhën duke imituar mjedisin rrethues, por duhet
dalluar se ai nuk bën imitime mekanike a pasive, por
krijon, natyrisht, duke marrë hua. Ja pse ky huazim nuk
është kopje, sepse çdo imitim gjuhësor duke kaluar në
filtrin e vet fëmijës është një përzgjedhje, një shmangie
krysore në raport me modelin.
Të folurit në foshnjëri kalon këto faza:
1-Faza paralinguistike (para moshës 1 vjeç). Këtu
përfshihen gugatjet, të qarat, të cilat janë rrënjët e
hershme të gjuhës.
2-Faza e holofrazës (mosha 1 vjeç). Në këtë fazë
bëhet shqiptimi i fjalës së parë me kuptim. Ajo është e
shoqëruar me një sërë gjestesh që përcjell kuptimin e një
fjalie dhe e lejon fëmijën të komunikojë me të rriturin. P.
sh. fëmija thotë fjalën qumësht dhe bën gjeste se do më
shumë qumësht dhe i rrituri e kupton se fëmija do më
shumë qumësht.
3-Të folurit telegrafik. (Mosha 18 muajshe). Gjatë kësaj
moshe shfaqen fjalitë me dy fjalë. Ky quhet ndryshe
të folurit e shkurtuar që përmban vetëm fjalët më
informative. P. sh. , fëmija thotë: “Mami ujë’’ dhe i rrituri
e kupton se kjo do të thotë: “Mami, unë dua ujë”. Në
këtë moshë ka një numër të kufizuar fjalësh përgjithsisht
nga leksiku më i zakonshëm, emra personash, objektesh
që rrethojnë. Tashmë foshnja bëhet i vetëdijshëm se
objekti ka një emër. Kjo duket kur i përmendim emrin
e një personi apo objekti fëmija gëzohet ose frikësohet
sipas rastit. Në moshën 7 dhe 8 muajshe fëmija thërret
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në emër, të atin e ndonjë pjesëtar të familjes me fjalët
mama, baba, nëna etj. , këto varen nga të rriturit që e
nxitin të flasë. Kështu ka fëmijë që shqiptojnë në fillim
fjalët: nëna dhe tata (këtë të fundit kur kërkon ta marrim
në krah).
Numri i fjalëve që zotëron fëmija në moshën 1 vjeç varet
nga zhvillimi i saj. Përgjithësisht foshnja 1 vjeçare përdor
rreth 20 fjalë, por kemi hasur edhe fëmijë, që në këtë
moshë ende nuk shqiptojnë asnjë fjalë. Shkaku i kësaj
gjëndjeje është se këta fëmijë me zhvillimi psikik normal
nuk janë nxitur e ndihmuar që të shqiptojnë fjalët.
Fjalët që zotëron fëmija 1 vjeç janë një dhe dy rrokëshe,
si: bë(ujë), mam(ushqim), ka (edhe për s’ka), du (edhe
për s’dua), çiçi(urinë), krahas fjalës jo, përdor fjalën papë
(prapë, përsëri). Thërret pjesëtarët e familjes (shumica e
këtyre emrave me shkurtime), si dhe të afërmit me fjalët:
hala (halla), xhaxhi, teta, etj.
Pasi ka mbushur vitin, fëmija shqipton e përdor emërtimet
e disa ushqimeve, si: bukë, lush (rrush), lam (kallam
sheqeri), etj. Fjalët që shqiptojnë e përdorin fëmijët, që
sapo kanë mbushur vitin nuk janë krejtësisht të njëjta
(kjo varet nga mjedisi, nga sendet që përdoren dhe nga
njerëzit që i qëndrojnë pranë fëmijës). Nga vetë zhvillimi
fizik e psikik i fëmijës dhe nga rrethana të ndryshme edhe
sasia e fjalëve dhe shqiptimi i tyre ndryshon në fëmijët e
kësaj moshe. P. sh. një 13 muajshe duke u mbajtur në
krahë nga gjyshja shkojnë së bashku në kotec dhe marrin
vezën. Kjo foshnjë fillon të përdorë fjalën onomatopeike
“kakaja” e më vonë fjalën “vexha”. Ose po ky fëmijë, i cili
gëzohet kur ka pranë motrat dhe i kërkon gjithmonë, për
këtë kanë mësuar të shqiptojë fjalën “kola” (shkolla), në
kuptimin që nuk janë këtu motrat.
Përgjithësisht, aty nga mosha motak e gjysëm, fëmija
zotëron në mënyrë pasive shumë fjalë, por nga këto arrin
të shqiptojë e të përdorë deri në 140 fjalë.
Fjalët që zotëron fëmija në mënyrë pasive janë me vlerë,
ato shumë shpejt bëhen fjalor aktiv i tij. Ka fëmijë që pa
mbushur një vjeç e gjysëm që kuptojnë të rriturit edhe
për fjalë që nuk kanë shqiptuar ndonjëherë. P. sh. kur
i thonë: ”merre çantën”, ”shko te krevati”, edhe pse nuk
i shqiptohen fjalët çantë, krevatë. Janë parë dhe fëmijë
që deri në moshën një vjeç e gjysëm”shpërthen”në
shqiptimin dhe përdorimin e fjalëve që sa vetëm i
kuptonte. Fjalët që shqiptohen dhe përdor fëmija deri
në moshën një vjeç e gjysmë, janë fjalët që shënojnë
ushqime, si: bukë, ujë, domate, groshë, karamele,
biskotë, lodra, si: top, kukull, tollumbac; orendi shtëpiake
të përdorimit të gjerë, si: lugë, pjatë, gotë ; sende që
përdoren vazhdimisht nga të rriturit në praninë e fëmijës,
si: libër, letër, duhan; pjesë të trupit e të fytyrës, si: dorë,
këmbë, sy: dukuri të natyrës që tërheqin vëmendjen e tij,
si: shi, bubullimë, etj.
Ka fjalë që shënojnë veprime për këto objekte, si: hap,
mbyll, iki, vi(erdhi), lexoj, shkruaj, etj. , që i kryen fëmija
ose i rrituri në prani të fëmijës.
Fëmija motak e gjysëm përdor edhe disa mbiemra, si: i
mirë, i keq, i madh. Mbiemrin “i mirë” e përdor edhe si
ndajfolje, kështu kur pyetet për ndonjë cilësi, përgjigjet:
“Mirë”, duke tundur kokën në shenjë miratimi.
Përdor edhe ndajfoljet: tu (këtu), mrena (brenda), paça
(përjashta) dhe fjalët: më dhe dy (këtë të fundit në

kuptimin e ndajfoljes shumë).
Gjithashtu, përdor edhe përemrat: ti, këtë, tjetri,
ndajfoljet onomatopeike, si: ham-ham, pam-pam dhe
ndonjë emërzim të tyre, si: hami (për qenin), gugu
(për zogun), mau (për macen), beja e beci (për delen).
Në moshën dyvjeçare fëmija arrin të shqiptojë dhe të
përdorë rreth 300 fjalë. Dyvjeçari fillon t’i përdorë fjalët
më saktë, sipas kuptimeve të veçanta dhe konkrete që
kanë, p. sh. me fjalën topi tani fëmija emërton vetëm
topin me të cilin loz , ndërsa për objektet dhe frutat me
formë të rrumbullakët, që emërtonte përpara me emrin
topi përdor emrat përkatës, po kështu ndodh edhe me
fjalën “xixi”, që fëmija përpara e përdorte për dritën
elektrike, për zjarrin dhe për shkrepësen.
Të shumtët e fëmijve fillojnë të shqiptojnë fjalët e para
aty nga mosha 8 muajshe, por ka edhe fëmijë që ende
në moshë motak e ca, nuk shqiptojnë fjalë. Fjalët e para
janë pothuajse gjithmonë (baba-mama), a-ja zanorja e
parë dhe p, m bashkëtingëlloret e para. Dyfishimi i baba,
baba është tashmë i pranishëm që prej kohësh, është
statusi i dhënë për formën e tingujve që ndryshon fëmija
thotë baba duke parë që hyn i jati. I rrituri i jep modele
fëmijës dhe ky përsërit shpesh fundin e fjalisë. P. sh: atje,
ajo kërcen, drenusha kërcen-kërcen.
I rrituri përforcon dhe përcakton kato fjalë të para, gjë që
ka një rol strukturues për ndërtimin e leksikut. Më pas
dalin fjalët, që janë të shumta, fjalë të shoqëruara me një
gjest dhe më së fundi bashkimi i dy fjalëve p. sh Ka më
(s`ka më), nina-nina, jo, bebi qan.
Qysh në këtë moshë duhet të nxiten e të ushtrohen për
të shqiptuar e përdorur fjalët e para. Sasia e fjalëve që
shqipton e përdor fëmija nga mosha 1 vjeç deri në 3 vjeç
vjen duke u rritur, veçanërisht nga mosha 2 deri në 3 vjeç.
Kjo rritje vjen si rrjedhojë e zhvillimit të proceseve psikike,
të perceptimeve, të përfytyrimeve, të imagjinatës dhe
vetë të të menduarit. Fjalët nuk janë krejtësisht të njëjta,
ato varen nga mjedisi që rrethon fëmijën, nga puna që
bëhet për rritjen e shkallës së njohjes së tij.
Shumica e fëmijëve më pak se 3 vjeç, përdorin forma
të thjeshtuara, me një zë të ulët, të mprehtë, me një
mënyrë të foluri të shpejtë. Jo familjarët dhe të rriturit
pak të vëmëndëshëm nuk i kuptojnë. Ata shqiptojnë pak
bashkëtingëllore, bashkëtingëlloret e vështira mungojnë
ose janë të deformuara (f-v, s-z, sh-j).
Ata nuk shqiptojnë r ose me shumë vështirësi. Grupet e
bashkëtingëlloreve gati mungojnë (pr, fl, sk, shp). Zanoret
janë në përgjithësi të gjitha të shqiptuara në mënyrë
të qartë në të gjitha fjalët. Në fakt, prodhimi i fjalës
kërkon një zinxhir veprimtarish motore fine që fitohen
gradualisht dhe fëmijët nuk janë të gjithë të barabartë
përpara këtij përparimi. Tendencat për thjeshtim prekin
fonemat dhe lidhjet e tyre. P. sh totolatë për çokollatë,
ose pitama për pizhama, e logël për e vogël.
Fëmija përgjithëson në mënyrë abuzive përdorimin e një
fjale (përdor fjalën qen edhe për qenin, edhe për macen
apo edhe për dhelprën . . . ose fjalën zog për gjeli, për
pulën). Më pas ai bëhet i aftë të ndërtojë fjali të vogla,
shpesh të thjeshtuara, në fillim me një folje dhe një
kundrinor (do ua-dua ujë).
Shpesh mungojnë nyjet, gjinia femërore, shumësi,
mbaresat e foljeve. Bashkëbisedimi bëhet i mundur
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vetëm me një të rritur që njeh mënyrat e të shprehurit të
fëmijës dhe kontekstin. P. sh mamu a bana- majmuni ha
banane. Radha e fjalëve nuk është gjithmonë e njëjtë me
atë të frazave të të rriturit.

Si përfundim mund të themi se në moshën e foshnjërisë
fillon përvetësimi në mënyrë praktike i mjeteve
gjuhësore, duke imituar fëmijët të folurit e të rriturve.
Kultura gjuhësore nis që në këtë moshë, aty hidhen bazat
e para, por shumë të rëndësishme për përvetsimin e
gjuhës letrare amtare.
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Puna e mësueses për përvetësimin e leksikut nga
parashkollorët

MSc. Valentina Fakaj

Abstract
Language is the most important means of communication
in human society, which was born with its creation and will
exist as the society itself exists. Language and society are
in a long historical symbiosis where no one is understood
without the other. In psycholinguistic thought, language
is seen as a complex, connected and thought-provoking
process. Since birth, the baby’s brain is predisposed
to learning the language, and the right hemisphere of
the brain is naturally sensitive to structured sonorous
shapes. The child’s brain is predisposed to think through
the “schemes” of organized thinking to think of the world
surrounds it. This skill is the basis for language learning.
In infancy begins the practical acquisition of language
tools by imitating adult speaking children. Linguistic
culture begins at this age, but the very first basics are
thrown, but very important for the acquisition of the
native literary language.
Keywords: language, tool, communication, complex,
infancy, speaking.

Abstrakt
Të mësuarit e gjuhës amtare në moshën parashkollore
është një proces mjaft i ndërlikuar, i lidhur dhe i
kushtëzuar nga ndërveprimi i shumë faktorëve, si të atyre
psikikë, ashtu dhe atyre shoqërorë, ku vend kryesor ka
mikromjedisi familjar dhe puna në arsimin parashkollor.
Zhvillimi gjuhësor është zhvillim mendor dhe në të njëjtën
kohë zhvillim psikologjik. Prandaj problemi i formimit
gjuhësor të brezit të parashkollorëve është me shumë
rëndësi jo vetëm për të sotmen, po edhe për të ardhmen.
Kultura gjuhësore nis që në këtë moshë, aty hidhen bazat
e para, por shumë të rëndësishme për përvetësimin e
gjuhës letrare amtare.
Puna për formimin gjuhësor të parashkollorëve duhet të
synojë jo vetëm në shtimin e inventarit të njësive leksikore
që duhet të zotërojnë ata, por edhe në ndërgjegjësimin
e tyre për përdorimin e drejtë të formave gramatikore të
fjalëve. Vetëm kështu ata do të mësojnë të lidhin fjalët e

veçanta në togfjalësha sipas rregullave të gjuhës shqipe,
për të ndërtuar fjalitë si njësia më e madhe e gjuhës, me
anë të të cilave ata do të shprehin mendimet dhe do të
realizojnë procesin e komunikimit.
Fjalë kyçe: formim gjuhësor, njësi leksike, ngjyrim
emocional, përvetësim, zotërim, semantik.
***
Leksiku i moshës parashkollore nuk duhet parë e trajtuar
thjesht si tërësi e fjalëve që zotërojnë parashkollorët sipas
grupmoshave, por në kompleksitetin e tij: në aspektin
semantik e të lidhjeve kuptimore, në këndvështrimin
gjuhësor dhe jashtëgjuhësor. Për këtë duhen mbajtur
parasysh proceset psikike: preceptimet, përfytyrimet,
imagjinata, kujtesa, vëmendja, të menduarit dhe të folurit
e fëmijëve të moshës parashkollore. Pra, jo thjeshtë në
mprehtësinë dëgjimore, në vëmendjen dhe në kapacitete
fonoartikulore, të memorizimit dhe riprodhimit të
fjalëve, por lidhur me zhvillimin e gjithanshëm të fëmijës:
kognitiv, shoqëror e qytetar, intelektual dhe në identitetin
dhe personalitetin e tij. Ky leksik dhe zotërim i tij varen
nga faktorë të ndryshëm që duhen parë e trajtuar jo
vetëm në aspektin psikolinguistik, por edhe në atë
sociolinguistik, në raportin ndërmjet nivelit të zhvillimit
të moshës e të grupmoshës dhe të mjedisit shoqëror, i
strukturave të transmetimit shoqëror ku familja është
djepi parësor, ndërsa rrethi mjedisor bëhet gjithnjë e më
i gjerë, përfshirë këtu dhe arsimin parashkollor.
Pra, leksiku i moshës parashkollore duhet parë e trajtuar
në rrjedhën konkrete të zhvillimit, të diferencimit në
bashkëmoshatarë, nga faktorë të karakterit socialkrahinor
e zonës, grupit etnik, shtresa ekonomike e shoqërore,
niveli qytetar, kulturor e arsimor, në faktin ndjekin apo
nuk ndjekin arsimin parashkollor deri te cilësia e punës
në kopshtet e ndryshimit sipas gjinisë.
Analizat për leksikun e fëmijëve dhe ndjekja e zhvillimit
të tij janë më se të domosdoshme. Kështu do të
mundësohet një punë më e orientuar e konkrete sipas
gjendjes së kapaciteteve të grupmoshës dhe të situatave
praktike komunikative (kur bëjmë një lojë, kur këndojmë,
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kur mësojmë një vjershë, etj. ). Subjekt të këtij studimi
janë fëmijët e shumtë nga krahina, qytete e fshatra të
ndryshme, nga familje me dallime ekonomike-shoqërore,
në varësi të vetë zhvillimeve sociale dhe ekonomike të
vendit, rrjedhojë e të cilëve është zhvillimi i përshpejtuar
fizik e psikik që kanë fëmijët sot.
Zhvillimi gjuhësor i parashkollorëve dhe i leksikut që ata
zotërojnë, duhet parë e ndjekur në rrjedhën që ka jo
vetëm nga një grupmoshë në tjetrën, por edhe brenda një
grupmoshe. Kjo punë duhet bërë në çdo kopsht e nga çdo
mësuese. Gjithashtu duhet mbajtur parasysh jo vetëm
mjedisi dhe veprimtaria konkrete e fëmijëve të kësaj
moshe, por dhe interesat e prirjet e tyre. Fjalët që mund
dhe duhet të zotërojnë parashkollorët duhen parë në
përputhje dhe si shprehje e përfytyrimeve dhe nocioneve
që kanë këta fëmijë, të karaktetit dhe dinamikës së tyre
në këtë moshë. Një trajtim i parakoshëm i një nocioni
dhe fjale, pa krijuar përfytyrimet e nevojshme te fëmija,
është pa vlerë dhe i dëmshëm. Veç përdorimit të fjalëve
në kuptimet pa ngjyrime emocionale, duhet të mbahen
parasysh edhe përdorimet e tyre me këto ngjyrime, si
dhe karakteri drejtshqiptimor e drejtshkrimor i tyre dhe
aspekti gramatikor e fjalëformues.

Fjalët që zotërojnë parashkollorët
Kanë dalë rreth 3600 fjalë që njohin dhe përdorin fëmijët
e grupmoshës së rritur parashkollore (gjashtëvjeçarët);
deri në 2500 prej tyre njihen dhe përdoren nga fëmijët
4 deri në 5 vjeç. Edhe pse fëmija i moshës parashkollore
është i pavetëdijshëm për fjalët me shumë kuptime
(polisemike) ai i përdor këto fjalë në kuptimin ose në
kuptimet më të përdorshme, p. sh. fjalën bukë-a ata
e përdorin jo vetëm në kuptimin kryesor, por edhe për
drekën, darkën dhe mëngjesin, si dhe për ushqimet që
shtrohen në tavolinë. Ja disa nga shprehjet e fëmijëve
me këtë fjalë shumëkuptimshe, “Unë bëj punë, blej bukë
në furrë”; “Unë shtroj bukën kur nuk është mami në
shtëpi”. Po kështu ndodh me fjalët: faqe-ja, çel-a, djeg,
dogja, djegur, etj.
Duke ndjekur këto fjalë polisemantike nga fëmijë të
ndryshëm, rezulton se këta fëmijë në përgjithësi i kuptojnë
dhe i përdorin kuptimet e prejardhura, natyrisht, në ato
më kryesoret, më të përdorshmet.
Interesant është fakti se disa nga këto fjalë me shumë
kuptime, ndryshe nga ç’ndodh zakonisht, njihen dhe
përdoren nga fëmijët në kuptimet e prejardhura. E
tillë është fjala veshkat (për emërtimin e sëmundjes së
veshkave). Kjo ndodh se në këtë kuptim fëmijët e ndeshin
më herët e më shumë këtë fjalë; kështu edhe pse s’kanë
përfytyrime për veshkat si organ i trupit, parashkollorët
dëgjojnë shpesh në familje të flitet për sëmundjen e
këtyre organeve, prandaj në shumicën e këtyre fëmijëve
fjala veshkat njihet e përdoret për sëmundjen, edhe pse
nuk zotërojnë kuptimin veshkë për organin.
Është mirë që fëmijët t’i përdorin fjalët me shumë

kuptime, ku krahas kuptimit të parë, të njohin dhe të
përdorin kuptimet e prejardhura, natyrisht, shkallëshkallë sipas karakterit të tyre të përdorimit dhe situatës
konkrete komunikative.
Nga vargu i fjalëve sinonime zakonosht njohin dhe
përdorin më shumë njërën nga këto fjalë dhe rrallë
të gjitha, p. sh. përdorin dhe njohin më shumë fjalën
fjalëpak dhe nuk njohin dhe përdorin fjalën fjalëshkurtër.
Duke bërë abstragime dhe përgjithsime parashkollorët
njohin dhe përdorin gjithnjë e më shumë e më mirë fjalët
antonime, si: natë-ditë, i trashë-i hollë, i gjerë- i ngushtë,
shumë- pak, etj.
Më lart thamë se fëmijët e grupmoshës së rritur njohin
dhe përdorin 3600 fjalë. Por jo të gjitha këto fjalë njihen
dhe përdoren njëlloj nga fëmijët e veçantë. Ka fjalë që
njihen e përdoren nga masa e fëmijëve, ka të tjera që
njihen (sa kuptohen), por nuk përdoren në mënyrë aktive
ose janë pak të përdorura vetëm nga një pjesë e fëmijëve.
Lind nevoja që përbri çdo fjale të shënohet sa e si njihet
nga parashkollorët, p. sh. përbri foljes kullot mund të
vihen 2:1, që duam të themi se njihet dhe përdoret nga
masa e parashkollorëve, ndërsa për emrin kullotë mund
të vihen numrat 2:3 që do të thotë që njihet nga gjysma
e fëmijëve, por përdoret nga pkica e tyre. Kështu nga
fëmijtë e qytetit, ndryshe nga ata të fshatit kanë dalë më
pak të njohura e të përdorura fjalë të tillë, si: krua, livadh,
kullotë, stan, etj. Pra, duhet punuar me kujdes sipas
qyetit, fshatit, krahinës. Kujdes duhet treguar me fjalët
që fëmija i sotëm i has rrallë, si: qilar, purtek, hambar
etj. Fjalët që kanë dalë pak të njohura nga fëmijët, po që
kanë rëndësi të veçantë për zhvillimin e të menduarit dhe
të folurit të tyre janë të mundshme për t’u përvetësuar
nga kjo moshë.
Si të tilla janë emrat abstraktë: egërsi, brendi, çmim;
emrat konkretë: buburrec, çakall dhe historizmat: han,
bej, etj, të cilat kanë një përdorim të gjerë në tregimet
dhe përrallat për fëmijët e kësaj moshe.
Po kështu duhet punuar dhe me emrat e profesioneve
të rralla apo që po zhduken, si: druvarët, farkëtarët, etj,
ose për dukuri të rralla shoqërore: grevë, demostratë,
barrikadë, etj. Duke u bazuar në lidhjet kuptimore të
punohet për zgjerimin dhe pasurimin e fjalorit të fëmijëve,
p. sh krahas fjalës dërgova në kuptimin e një letre që
postohet të punohet edhe për fjalën tjetër postova që
përdoret me të njëjtin kuptim me fjalën dërgoj.
Tek fëmijët e moshës parashkollore është e zakonshme
njohja më e mirë dhe përdorimi më i gjerë i fjalës së
parme, mandej i fjalës së prejardhur, po kështu ata
njohin më mirë fjalët e prejardhura që shërbejnë si
tema fjalëformuese për fjalë të tjera të prejardhura. E
përgjithshme tek këta fëmijë është njohja dhe përdorimi
i shumtë i fjalëve folje, ndërsa përdorin pak ose aspak
emrat e prejardhur foljor përkatës. Kështu, ata njohin
dhe përdorin në masë foljet: pëlqej, gërryej dhe më pak
emrat dhe mbiemrat e prejardhur prej tyre: (i, e) pëlqyer,
(i, e) gërryer dhe pëlqim, gërryerje.
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Por ka edhe raste që fjala e parme dhe ajo e prejardhur
prej saj njihen dhe përdoren njëlloj, p. sh pastroj dhe emri
i prejardhur pastrim si dhe mbiemri i pastruar. Kjo ndodh
se fëmijët i kanë dëgjuar dhe përdorur njëlloj këto fjalë.
Ka edhe përjashtime, kështu fjala e parme cak nuk njihet
dhe nuk përdoret nga fëmijët, ndërsa fjala e prejardhur
caktoj njihet dhe përdoret në masë nga fëmijët, një gjë
e tillë ndodh dhe me fjalën cifël, të cilën fëmijët pak e
njohin dhe e përdorin, ndërsa fjalën e prejardhur ciflos e
njohin dhe e përdorin në masë.
Këto dukuri kanë arsyet e veta që vijnë nga shkalla e
njohjes së fëmijës, siç ndodh në këtë rast: fëmijët janë
ndeshur me sipërfaqet e lëmuara të objekteve dhe
zotërojnë këtë nocion për këtë cilësi dhe për rrjedhojë
dhe mbiemrin i lëmuar i prejardhur nga folja limoj,
ndërsa vet këtë folje dhe emrin limë pak i njohin, mbasi
rrallë kanë hasur këtë vegël dhe pak ose aspak kanë parë
të veprohet me atë.
Fëmijët përvetësojnë shpejt dhe i përdorin mirë fjalët e
prejardhura me prapashtesat: ar, tar, or, tor që shërbejnë
për të formuar emrat e vepruesve, si: punëtor, këpucar;
ndërsa më pak njohin dhe përdorin emrat e prejardhur me
prapashtesën ës, si: mbledhës, qitës etj. Gjithashtu njohin
dhe përdorin emrat e prejardhur me prapashtesën ist për
të shënuar veprues që i hasin dhe i imitojnë, si: sportist,
futbollist, por kjo nuk ndodh me disa emra që shënojnë
profesione, si: makinist. Fëmijët e kësaj moshe pak ose
aspak përdorin emrat abstrakt me prejardhje foljore me
prapashtesat im, je si dhe mbiemrat e prejardhur me
prapashtesat shëm, të. Për fjalë të tilla duhet të punohet
në këtë moshë me synime konkrete dhe ana e motivit.
Fëmijët e moshës parashkollore për vetë psikologjinë dhe
karakterin e ligjërimit të tyre, kapin lehtë dhe përdorin
shpejt fjalët e prejardhura me prapashtesa përkëdhelie,
zvogëluese, këqësuese dhe përbuzëse, si: zë, ak, uc, ac,
ec, ash, etj. P. sh. gjumash, frikacak, grindavec, derrkuc,
verdhacuk, etj. Kjo dukuri është parë dhe realizuar mirë
edhe nga krijuesit e letërsisë për fëmijët e kësaj moshe,
sepse veç vlerave gjuhësore të zakonshme, kanë edhe
vlera ideoemocionale në përputhje me psikologjinë e
moshës.
Fëmijët qysh herët fillojnë të përvetësojnë e të përdorin
fjalë të prejardhura me prapashtesa me kuptim intensiv,
si: përqesh, skuq, etj; ndërsa nuk hasim në të folurin e
këtyre fëmijëve fjalë me prapashtesat ri dhe për në
kuptimin përsëritës, si: ripunoj, përpunoj, etj.
Po kështu, shumë shpejt përvetësojnë dhe përdorin
mbiemrat e prejardhur të tipit: (i, e) papërtuar, (i, e)
pakënaqur, ndërsa emrat abstraktë të tipit : pabarazia,
pakënaqësia nuk hasen as në të folurin e fëmijve të
moshës së rritur parashkollore.
Me vështirësi përvetësojnë dhe përdorin fjalët e
prejardhura me prapashtesën jo: madje, fëmijët e kanë
më për mbarë që të përdorin togun e fjalëve me pjesën
mohuese jo p. sh “ jo prej vërteti”, ”jo i pastër”.
Fëmijët e kësaj moshe, madje edhe ata të moshës së

ulët shkollore, nuk përdorin fjalët e prejardhura me
prapashtesat: para, bashkë, kundër dhe diku mbi dhe nën.
Fëmijët në këtë moshë përdorin fjalët antonime me
formim parashtesor, si: qep, shqep, por këto janë të pakta
në krahasim me atë që ka gjuha jonë dhe që mund dhe
duhet të njihen nga fëmijët, sepse kanë vlera njohëse.
Parashkollorët njohin dhe përdorin disa fjalë të
prejardhura të formuara njëherazi me parashtesë dhe
prapashtesë, si: zburukuroj, zgjeroj, por duhet punuar që
të përdorin dhe fjalë të tjera të tilla si: shfletoj, përfundoj,
etj.
Si rrjedhojë e përdorimit të gjerë në letërsinë artistike
për fëmijë si dhe në emisionet e radiotelevizionit, fëmijët
njohin dhe përdorin dhe fjalët e përbëra. Këto fjalë
përvetësohen nga fëmijët, ato veç vlerave edukative,
njohëse e gjuhësore, janë në përshtatje me psikologjinë
e moshës. Lidhur me zotërimin e këtyre fjalëve nga
parashkollorët duhet bërë një punë e diferencuar me
synime konkrete. Duhet të punohet që krahas fjalëve:
veshllapush, këmbëshpejtë, bishtprerë, etj, që kanë një
përdorim të gjerë në letërsinë artstike për moshat e vogla,
të përdorin fëmijët edhe fjalët e përbëra që shënojnë
persona sipas veprimtarisë dhe punëve që bëjnë, si:
orëndreqës, pemëshitës, fletëprurës, hekurthyes, etj. , të
cilat i hasim rrallë te fëmijët e kësaj moshe. Këto fjalë të
përbëra prej kuptimit konkret që kanë, kapen lehtë nga
fëmijët. P. sh : fjala e prejardhur gdhëndës nuk përdoret
lehtë nga fëmijët (për vetë kuptimin e gjerë që ka), por
fjalën e përbërë gurëgdhendës këta fëmijë e njohin dhe e
përdorin, sepse shënon një nocion më të ngushtë, më të
kapshëm dhe që e hasin.
Fëmijët e moshës parashkollore shpejt përdorin fjalët
e përngjitura me prejardhje nga togfjalëshat që kanë
një përdorim të gjerë, kështu ata në masë përdorin
përshëndetjet: mirëmëngjes, mirëdita etj. , por nuk
përdorin ato që i hasin më pak, si: tungjatjeta, mirëserdhe.
Një gjë e tillë ndodh edhe me fjalët e prejardhura ndajfolje
: dalngadalë, gjithmonë, menjëherë, etj. , me parafjalët:
nëpër, përmbi, përmes, etj, me lidhëzat: porse, mirëpo,
kurse, etj, që i hasin vazhdimisht për përdorimin e gjerë
që kanë në ligjërimin e lirë dhe në krijimtarinë letrare për
moshat e vogla.
Po kështu në të folurin e fëmijëve gjashtëvjeçarë që
ndjekin arsimin parashkollor, hasin dhe lokucionet: për
dy, për katër, pjesë-pjesë, etj, që kanë një përdorim
të gjerë në ligjërimin e veprimtarive të përditshme të
kopshtit të fëmijëve. Ndërsa tek të gjithë fëmijët, duke
përfshirë edhe ata që nuk e ndjekin arsimin parashkollor,
hasin fjalët: çika-çika, fije-fije, etj. , që kanë një përdorim
të gjerë në ligjërimin familjar dhe atë bisedor.
Tek fëmijët që ndjekin arsimin parashkollor dhe te ata që
kanë dëgjuar përralla, tregime, vjersha, hasin përdorimin
e togjeve që ende s’janë leksikalizuar, si: lule bore, lule
vjeshte, etj. Puna me këto togje fjalësh është me interes
dhe duhet bërë në përputhje me rritjen e shkallës së
njohjes së fëmijëve.
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Ndonjë fjalë duhet t’u mësohet fëmijëve vetëm për
kuptimin figurativ, kështu ndodh me fjalën e huazuar
dialektore, çorbë që gati ka humbur përdorimin e saj
duke u zëvendësuar me fjalën supë, por që përdoret me
kuptimin figurativ në shprehjen “ e ka bërë çorbë”.

Drejtimet e punës për zhvillimin e fjakorit
Puna për zhvillimin e fjalorit është e lidhur dhe e varur
nga zgjerimi i horizontit të fëmijëve, nga rritja e shkallës
së njohjes së tyre, nga karakteri i përfytyrimeve që
zhvillohen e plotësohen, nga nocionet që ata kanë; ajo
karakterizohet nga zhvillimi i shpejtë i të gjitha proceseve
psikike në moshën parashkollore. Si rrjedhojë në këtë
moshë ka një zhvillim të vrullshëm e të dukshëm të
fjalorit të fëmijëve, rritet sasia e fjalëve dhe përdoren më
drejt ato.
Zhvillimi i fjalorit bëhet nëpërmjet:
a) përvetësimit të fjalëve
b) aktivizimit të tyre gjatë ligjërimit
Këto dy aspekte realizohen të gërshetuar me njëri-tjetrin
dhe në mënyrë të shkallëzuar. Fjalët që duhet të zotërojnë
në mënyrë të domosdoshme parashkollorët nuk mund të
caktohen prerë, sepse për këtë duhet mbajtur parasysh
vetë zhvillimi konkret fizik e psikik i çdo fëmije, mjedisi
ku jeton, zona, krahina, fshati e qyteti, deri tek puna që
bën familja e puna që bëhet në arsimin parashkollor për
edukimin e gjithanshëm dhe për zhvillimin e të folurit të
fëmijëve. Puna për zhvillimin e fjalorit duhet të jetë e
gjithanshme dhe kryesisht në këto tri drejtime:
-për kuptimin leksikor të fjalës
-për përdorimin me ngjyrim ideoemocional të saj,
-për anën strukturore dhe format gramatikore
Kuptimi leksikor
Për kuptimin leksikor me parashkollorët duhen pasur
parasysh dy shkallëzime pune:
a. Me fjalë që i përdor fëmija, por që kërkojnë thellim
në kuptimin e tyre, në atë kryesor dhe në kuptimet
e tjera, p. sh fjalën makinë, fëmija i moshës 4-5 vjeç e
përdor vetëm për automjetin, ndërsa aty nga mosha 6
vjeç këtë fjalë e përdor edhe për makineritë që njeh,
kështu kanë rezultuar dhe fjalët: tufë, shtresë, mbrojtës,
(i, e) pafuqishëm, kryesoj, etj. Që fëmijët në fillim i njohin
vetëm në kuptimin e parë ose në atë më të përdorshmin.
Mbi këtë bazë bëhet edhe shkallëzimi i punës.
b. Me fjalë që pasurojnë fjalorin e fëmijëve, rrjedhojë
e zgjerimit të përfytyrimeve të tyre për natyrën e
shoqërinë. Kështu fëmija, krahas fjalës dërrasë që e
njeh dhe e përdor qysh herët, duhet të mësojë e të
përdorë aty nga mosha 5-6 vjeç edhe fjalën kompesatë;
po kështu në grupmoshën e rritur parashkollore duhet të
përvetësojnë fjalë të tilla, më të diferencuara, si: kirurg,
krasit, etj. , natyrisht, kur arrin përfytyrime konkrete e
nocione përkatëse për objekte e dukuri që shënojnë këto
fjalë.
c. Me fjalë që shënojnë marrëdhënie në hapësirë, në

kohë e në sasi dhe që lidhen me veprimtarinë njohëse
të fëmijëve, me përvojën e tyre dhe me tërë punën që
bëhet në familje, në shoqëri dhe në arsimin parashkollor.
Kështu zgjerohet fjalori i fëmijëve me fjalët: gjatësi,
përgjysmoj, etj.
f. Me fjalët që përdoren me kuptimin përmbledhës p. sh
material fëmija fillon
ta përdorë në moshën e rritur
parashkollore, pasi ka nocionet përkatëse për materialet
e ndërtimit; po kështu fjala bagëti përvetësohet nga
fëmija pasi të ketë konceptuar për kafshët e buta, për
mbarështrimin e tyre. Në një provë që është bërë është
arritur që fëmijët gjashtëvjeçarë të përvetësojnë fjalën
blegtori.
Përdorimi i fjalës me ngjyrim ideoemocional
Në gjuhën shqipe mjetet e mënyrat për t’i dhënë fjalës
ngjyrim emocionues janë të ndryshme:
a. Më e pasur është rruga e përdorimit të figurshëm të
fjalëve veçanërisht nëpërmjet metaforës gjuhësore( kur
emërtimin e diçkaje e përdorim për diçka tjetër, sipas një
tipari të përbashkët). Të tilla janë rastet kur përdorim
fjalën dhelpër për “njeri dinak”, ujk për “njeri grykës”,
lepur “për një njeri frikacak”, etj.
b. Një mënyrë tjetër për t’u dhënë fjalëve ngjyrim
emocionues është përdorimi i prapashtesave me nuanca
përkëdhelie ose keqësuese, si: -zë, -th, oj, -ash, si:
gjumash, përtac, mburravec, qurravec, hutaq, etj.
Me përdorimin e fjalëve me ngjyrim ideoemocionues
fëmijët ndeshen qysh herët dhe duke imituar të folurit
e të rriturve, fillojnë ta përdorin vetë. Më sipër sa
trajtuam përdorimin e sinonimeve dhe të antonimeve,
por me ngjyrim ideoemocionues përdoren edhe
njësitë frazeologjike, krahasimet, metaforat etj. Fëmija
katërvjeçar shprehet: “borë e bardhë”, “si flutur”, “si
selvi”, etj.
Puna për të përdorur fëmijët fjalë me ngjyrim
ideoemocionues ka interes, ajo duhet bërë e shkallëzuar,
zakonisht, në fillim përvetësohet kuptimi i parë i fjalës,
pastaj punohet për kuptimin e figurshëm të saj. Krahas
ligjërimit të thjeshtë (familjar), të shfrytëzohet edhe gjuha
e krijimeve letrare për moshat e vogla ku ka një përdorim
të gjerë e me vend të fjalëve me ngjyrim ideoemocional.
Ana strukturore dhe format gramatikore
Në përmbajtjen e punës me fjalorin dhe në shkallëzimin
e saj, duhet mbajtur parasysh edhe ana strukturore dhe
forma gramatikore e fjalëve. Ja disa nga drejtimet e kësaj
pune:
a. Zgjerimi i fjalorit të fëmijëve me fjalë të së njëjtës
rrënjë duhet të bëhet nga fjala që është njohur për
ata. Kështu ka dalë që fjala edukatore njihet nga masa
e fëmijëve katërvjeçarë; mbi këtë bazë të punohet me
gjashtëvjeçarët për fjalën edukatë.
b. Shkallëzimi i punës kërkohet edhe për fjalët që marrin
nuanca kuptimore nga ndajshtesat, siç ndodh nga fjalët:
llambë dhe llambushkë (fjala e parë njihet qysh herët,
ndërsa e dyta më vonë, mbi bazën e të parës).
c. Në punën për zhvillimin e fjalorit duhen mbajtur
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parasysh funksionet gramatikore të fjalëve, si dhe aspekti
drejtshqiptimor.
Si përfundim mund të themi se puna për zhvillimin
e fjalorit duhet të jetë e gjithanshme duke u ndalur
kryesisht në përvetësimin e kuptimit leksikor të fjalës,
përdorimin e saj me ngjyrim ideoemocional dhe për anën
strukturore dhe format gramatikore
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Gjuha shqipe rrënja e formimit gjuhësor evropian.
(Alfabeti fonetik egjiptian & Stela e Lemnos)

Çlirim Hoxha, studiues, shkrimtar, gazetar
Biblioteka Publike “Shevqet Musaraj”

Abstract
Someone tried hard to undo Albanian language, to
eradicate it from the surface of earth, to assimilate it, to
wipe it out from the memory of nations, to dying it, but
did not carry out these efforts. It survived and lives today
in the tongue, in the hearts, feelings, blood and soul of
over 15 million Albanians throughout the world.
The fire and iron dropped against the language of the
gods, showed that its roots were very ancient and very
deep and can not be burn, can not be merge, can not be
hide, because it was the language of origin upon which
had been raised, chewed and thundered hundreds of
languages worldwide.
Which was the first language spoken by the man on
earth? I refer to the first language which belonged and
belongs to our era, of the fish that has to be the fifth
of civilizations that had lived on this planet since the
earthborn dawns 587 thousand years ago, when has been
thought that the first man put his foot on this planet.
Let’s start this topic about the old Albanian language, the
Pelasgian-Illyrian one, about 12 thousand years ago and
see the facts where it was found and how had been used
for the formation of phonetic alphabets and languages of
the other nations.
Ancient history
Egyptian phonetic alphabet was created based on the
Albanian language.
Key words: Albanian language, root, linguistic formation,
phonetic alphabet, Albanian verse, Giuseppe Katapano,
ancient Egypt, Stela of Lemnos, ceramic tile, island,
pyramids, bustophytic writing.
Abstrakt
U përpoqën shumë për ta zhbërë gjuhën shqipe, për
ta zhdukur atë nga faqja e dheut, për ta asimiluar, për
ta fshirë nga kujtesa e kombeve, për ta vdekur atë, por
nuk ja dolën dot. Ajo mbijetojë dhe jeton sot në gojën,
në zemrat, në ndjenjat, në gjakun dhe shpirtin e mbi 15
milion shqiptarëve kudo në botë.
Zjarri dhe hekuri i derdhur kundër gjuhës së perëndive,
tregoi se rrënjët e saj ishin shumë të lashta dhe të thella
dhe nuk mund të digjeshin, nuk mund të shkriheshin, nuk
mund të fshiheshin, pasi ishte gjuha e zanafillës mbi të

cilën u ngritën, u përtypën dhe gjëmuan me qindra gjuhë
në mbarë botën.
Cila ishte gjuha e parë e folur nga njeriu mbi tokë? E kam
fjalën për gjuhën e parë që i përkiste dhe i përket epokës
tonë, asaj të peshkut që i bie të jetë e pesta e civilizimeve
që kanë banuar në këtë planet qysh nga agimet njerëzore
këtu e 587 mijë vjet më parë, atëherë kur mendohet se
vuri këmbën në këtë planet njeriu i parë.
Le ta nisim këtë temë mbi gjuhën e vjetër shqipe, atë
pellazgo-ilire rreth 12 mijë vjet më parë dhe të shohim
me fakte se ku gjendej ajo dhe si u përdor për formimin
e alfabeteve fonetike të gjuhëve dhe kombeve të tjera.
Histori e lashtë.
Alfabeti fonetik egjiptian u krijua duke u mbështetur në
gjuhën shqipe.
Fjalë kyçe: Gjuha shqipe, rrënja, formimi gjuhësor,
alfabeti fonetik, Thoti fliste shqip, Xhuzepe Katapano,
Egjipti i lashtë, Stela e Lemnos, pllakë qeramike, ishulli,
piramidat, shkrimi bustrofedik.
Punimi
Gjuha shqipe rrënja e formimit gjuhësor evropian.
Studiuesi i pasionuar italo-arbëresh Xhuzepe Katapano
(1988), u mor plot 40 vjet për të zbuluar një enigmë
shkencore mjaftë interesante. Ai na vërteton se Egjipti i
lashtë është i mbushur plotë me fjalë shqipe. Katapano
u mor shumë me zbulimin e tij, duke studiuar në themel
alfabetin fonetik egjiptian, hieroglifët e këtij alfabeti,
gurin e rozetës dhe obeliskun e files.
Këto studime i sollën Katapanos një sadisfaksion të
vërtetë dhe e mbuluan me entuziazmin që të jep zbulimi
i gjenezës pellazgo-ilire. Ai thirri me zë të lartë se, Thoti
ishte mbështetur në gjuhën shqipe kur kishte krijuar
alfabetin fonetik egjiptian dhe se vet Thoti i përkiste
etnitetit shqipfolës pellazgo-ilir.
Thoti ka qenë themeluesi i alfabetit fonetik egjiptian,
Shampolioni arriti të deshifrojë shkrimin hieroglifik
egjiptian, kurse Katapano, duke studiuar gjuhën kopte
të të krishterëve të Egjiptit, zbuloi se Thoti, duke skicuar
hieroglifet e alfabetit, i është referuar fjalëve pellazgoiliro të gjuhës shqipe.
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Theksojmë edhe një herë se Thoti konsiderohej nga
egjiptianët si “Kumtar i zotave”, “shkruesi hyjnor”,
themeluesi i shkencës së lashtë, fetare e laike, shpikës i
shkrimit, iniciuesi më i madh i lashtësisë.
Për të krijuar alfabetin fonetik egjiptian Thotit iu desh
të përdorte gjuhën pellazgo-ilire, duke i bashkangjitur
çdo shkronje të kësaj gjuhe simbolet përkatëse. Dihet
tashmë se alfabeti fonetik egjiptian është i mbushur me
simbole dhe çdo simboli i përket germa e parë e emrit
të tij.

Ideograma e Shqiponjës,
që i përgjigjet shkronjës
A, rrjedh prej fjalës pellazgo-ilire-shqipe: AIN (shqiponjë)
Në alfabetin e vjetër fonetik egjiptian shqiponja është i
pari simbol i krijuar nga Thoti që tregon fillimin e dritës,
të jetës që lind, të lartësive të mëdha ku duket së pari
drita që po vjen, dielli që po lind. Shqiponja e maleve
është i vetmi shpend që e sheh i pari dritën që po vjen
dhe ngrihet në fluturim për ta përshëndetur, për ti uruar
mirëseardhjen.
Duke u mbështetur në gjuhën shqipe Thoti i dha
shqiponjës vendin e parë në simbolet e alfabetit fonetik
egjiptian, sepse drita është pastërti që vjen nga ylli dhe
për shqiptarin është liri. A = AIN = Shqiponjë.
Ashtu si dielli madh, dielli i artë ngjitet drejtë qiellit,
ashtu edhe shqiponja ngjitet lartë qiellit të kthjelltë,
duke kundruar hapësirat e horizontit. Në këtë rast, sipas
Katapanos, shqiponja dhe ylli janë sinonim të dritës dhe
të ditës.
Shkronja B ka për simbol këmbën e burrit,
lëvizjen e
burrit, ecjen, ngritjen në këmbë. Brof në këmbë, thuhet
në gjuhën shqipe në shumë zona ku jetojnë shqiptarët e
vjetër, një shprehje që sot përdoret pak, por që ruan të
paprekur kuptimin e saj të lashtë.
Fjala Brof ka kuptimin e ecjes, e ngritjes në këmbë. Kur
foshnja ngrihet në këmbë, kur dikush troket në derë, kur

dikush sjellë një lajmë, kur Atdheut i kanoset rreziku, i
zoti i shtëpisë çohet në këmbë, luftëtarët e lirisë ngrihen
në këmbë, brof në këmbë në pellazgo-ilirishten dhe për
këtë shkak Thoti e vendosi simbolin e këmbës në alfabetin
fonetik egjiptian që krijoi, duke ia atribuuar atë germës B.
Brof në këmbë dhe këmba është simbol i shkronjës B në
alfabetin fonetik egjiptian të Thotit, duke u mbështetur
në gjuhën pellazgo-iliro-shqipe. Nuk ka asnjë dyshim
që Thoti pati parasysh fjalën e lashtë pellazgo-ilire brof
kur ç’piku alfabetin fonetik egjiptian, të cilës i vendosi
shkronjën B dhe simbolin e këmbës. Katapano është
i bindur për këtë, pasi studioi në themel identitetin
kuptimor të hieroglifëve të Egjiptit, të simboleve të
alfabetit fonetik egjiptian të deshifruara nga Shampolioni.
Kur Thoti vendosi në alfabetin fonetik egjiptian simbolin
ai e bëri këtë duke pasur parasysh
e dorës,
se askush më mirë se dora nuk mund ta përfaqësonte
shkronjën D në shqiptimin e saj. Pra dora e hapur, ose
pëllëmba e dorës është shumë e qartë që përfaqëson
shkronjën D.
Në asnjë gjuhë tjetër të botës, si në ato ekzistuese apo në
gjuhët ezoterike nuk e gjejmë dot emërtimin e dorës me
këtë emër si në gjuhën pellazgo-iliro-shqipe. Hieroglifi
tregon qartë se Thoti ka përdorur gjuhën pellazgo-ilire, ka
përdorur simbolet që kishin germën e parë të vlefshme
për ta vendosur më pas në alfabetin fonetik egjiptian,
pasi tingulli nistor i përgjigjej më mirë hieroglifit të
përcaktuar.
D - Është dora që tregon drejtim, është dora që i zgjatët
dikujt për miqësi, për respekt, për të vulosur fjalën e dhënë
dhe besën e mbajtur të burrit. Është dora që punon për
ndryshimin e botës, është dora që shkruan, gërmon dhe
ndërton, është dora që përkëdhel dhe ledhaton, është
dora që ndëshkon. Ky simbol që i përgjigjet shkronjës
D është shprehje e patjetërsueshme dhe e përjetshme
e gjuhës së parë si fillim, e gjuhës nistore që lindi së pari
dhe u bë burim i gjuhëve të tjera evropiane.
Në përcaktimin e shkronjës K në alfabetin fonetik
K
egjiptian Thoti mbajti parasysh një enë që përdorej
shumë për të pirë. Një kup, një tas, ose një filxhan, por
që në atë kohë quhej Kudh. Ndoshta ishte fjala për enën
me të cilën pihej Kafja, pra filxhanin e Kafes. Por a pihej
kafja 12. 000 vjet më parë në Egjipt? Këtë askush nuk
mund ta thotë, po të kemi parasysh se kafja u soll nga
Amerika Latine në Europë gjatë ekspeditave të Kristofor
Kolombit. Ne nuk e dimë se çfarë ka ndodhur në epokat
dhe civilizime e tjera që kanë jetuar mbi këtë planet. Ky
simbol mund të jetë edhe një enë për të mbajtur ujë,
qumësht etj.
Mund të ketë edhe një kuptim tjetër fjala Kudh, të cilës
Thoti i mori shkronjën e parë. Bëhet fjala për Kudhrën e
rrahjes së hekurit, të cilët pellazgo-ilirët ishin të parët në
Europë që dinin ta përpunonin. Por mund të këtë edhe
një kuptim tjetër, atë të formës për derdhjen e metalit.
Sidoqoftë, simboli i vendosur nga Thoti në alfabetin
fonetik egjiptian dhe që përfaqëson shkronjën K ka dal
nga gjuha e vjetër shqipe, pra nga gjuha pellazgo-ilire,
sipas Katapanos.
Shkronja gimel
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vjen nga fjala arbërishte gath që etrit tanë e sollën në
Egjipt.
Simbolikisht na përfytyron një zonë të rrethuar që mbron
krijesat e shenjta brenda qetësisë së mistershme. Gardh,
vend i rrethuar, vend i mbyllur, ndalim i rreptë për të
hyrë në tempull për ata që konsideroheshin si të pa
përshtatshëm shpirtërisht dhe fizikisht.
Katapano sqaron se, ky simbol mund të jetë edhe një
Hoj – Hoje bletësh që tregon mbulimin e punës që
bëhet brenda Kosheres, vendin ku rri mbretëresha,
mjaltin që prodhohet. Bleta ka përfaqësuar një insekt
hyjnor, një krijesë të destinuar për punë të pandalshme
gjatë ekzistencës së 40 ditëve që kur ajo nga larvë nis të
fluturoj. G – gath.
F
E pesta shkronjë në alfabetin fonetik egjiptian
që vjen nga gjuha pellazgo-ilire është shkronja F – fe,
“Fjerë”. Simboli i kësaj shkronje është një nepërkë
e rrezikshme dy brirëshe që gjendet sot në veri të
Shqipërisë dhe që thirret Fjerë. Dihet se pas krijimit
të kushteve të jetës në planetin tonë, pas zhvillimit të
bimësisë të parat qenie të gjalla që populluan sipërfaqen
e tokës ishin zvaranikët.
Thoti kur ka zgjedhur simbolin e nepërkës dy brirëshe
për shkronjën F të alfabetit fonetik egjiptian, kishte
parasysh emrin me të cilin pellazgo-ilirët i thërrisnin këtij
zvarraniku të rrezikshëm. Fjerë = F. Hebraishtja, sipas
Katapanos, për këtë shkronjë ka dy shenja dhe dy janë, të
cilat janë marrë nga fytyra e gjuhës së parë, por mund të
thirret edhe me një kuptim tjetër, shlligë.
Mbërritëm tek shkronja H = he
që sipas Katapanos
rrjedh nga fjala jonë po le “hjetë” – gërshetë, kordon,
thurje në kuptimin e sotëm të shqipes, por që tek
pellazgo-ilirët gjendet me emrin hjetë. Ky hieroglif ka
padyshim simbolikën e moralit të mendimit dhe shpreh
atë çka gjuha e lashtë pellazgo-ilire, si gjuhë e parë e
epokës tonë mijëravjeçare, ka emërtuar sendet, natyrën
dhe elementët e trupit jetësor të njeriut që në zanafillë.
Por për shkronjën H Katapano na jep edhe një simbol
tjetër dhe që i përgjigjet hebraishtes letrare “phe”, duke
u konsideruar e veçantë pasi ka dy kuptime si te ne, e
njëjtë me shkronjën F që përshkruam më lartë. Hieroglifi
paraqet arsyen e lartë që kishin dy shënimet mbi
themelimin e Egjiptiançes Besë të vluar. Një besim e një
sigurim të jetës së ardhshme në amshim.
Këta element të emërtuar nga gjuha e folur dhe
e shkruar pellazgo-ilire, i dhanë natyrës jetë, e
përcaktuan fonetikisht dhe morfologjishtë atë dhe ja
lanë trashëgim brezave. Vet Katapano dhe studiues të
tjerë të lashtësisë si Enzo Gati, Nermin Vlora Falaski,
Hann etj, pa përmendur këtu historianët dhe studiuesit
apo shkrimtarët e antikitetit, na kanë bërë të ditur për
toponime të emërtuara nga pellazgo-ilirët, jo vetëm në
Europë, Egje, Ballkan apo Azinë e Vogël, por edhe përtej
oqeanit botëror.
Katapano ka bërë krahasime të thelluara dhe ballafaqime
shkencore gjuhësore të pellazgo-ilirishtes me një
tjetër gjuhë të lashtë, atë hebraishte, për të parë dhe

përcaktuar saktësisht prejardhjen gjuhësore të simboleve
të përdorura nga Thoti për ndërtimin e alfabetit fonetik
egjiptian. Mbështetja e Thotit tek gjuha pellazgo-iliroshqipe e bëri Katapanon ta çonte deri në fund zbulimin e
tij të jashtëzakonshëm.
Ecim më tej me alfabetin fonetik egjiptian, për të parë
hap pas hapi të tjera shkronja dhe simbole dhe për tu
bindur mbi vërtetësinë e këtij zbulimi dhe të gjuhës së
përdorur për ndërtimin e këtij alfabeti.
Mbërrimë tek simboli që përfaqëson shkronjën Gj

Sipas Katapanos shkronja Gj është
(Gji).
vendosur në alfabetin fonetik egjiptian duke u marrë
nga gjuha pellazgo-iliro-shqipe. Është shkronjë e tërë e
fjalës shqipe dhe që vazhdon të jetë prezent në jetën e
përditshme të shqiptarëve sot e kësaj dite si rrallë kund.
Askund në gjuhët e tjera të botës nuk ekziston shkronja
Gj, qoftë në alfabet qoftë në shqiptim. Kjo shkronjë
qiellzore është nga më brilantet e shkronjave që
shqiptarët që nga epoka nistore kanë arritur të krijojnë,
të flasin dhe ta ruajnë si një nga më të vjetrat e identitetit
të tyre gjuhësor.
Simboli i kësaj shkronje në alfabetin fonetik egjiptian
tregon një sitë ku elementët shoshen të gjithë. Tregon
një spermazoidë si çelës i fillesës së ngjizjes së jetës. Ka
kuptimin e sisës, gjirit të shenjtë të nuses së bardhë,
nuses boreale që rrjedh si ujë i burimit të kthjelltë e
pa mëkat. Ka kuptimin e organeve seksuale, të barkut,
të mitrës së fshehtë, të krijimit të jetës të riprodhimit
përmes bashkimit mishtor.
Gji i dlirë, gji i fshehtë, por i lartë i mendimit të Zotit Tatë
krijuesit të njeriut shpirtmëshiruar, të përhapësit të lartë
të dashurisë dhe të parimit të ripërtëritjes së jetës, të
lindësis, sipas Katapanos.
Shikoni çfarë fjalë e ëmbël është Gjiri i shenjtë, i cili na
sjell menjëherë në mendje gjirin e ngrohtë të nënës, gjiri
i fshehtë dhe i madh që hap udhën e amshimit. Kështu
që ky simbol i përgjigjet shkronjës shqipe Gj në alfabetin
fonetik egjiptian dhe që konsiderohet si një mbetje e
çmuar e gjuhës së parë të folur nga njeriu mbi tokë.

Tani le të shohim shkronjën M mëmë, mirë
që ka dy shenja, por që janë një. Fyelli vegla e lashtë
muzikore e përdorur nga pellazgo-ilirët edhe sot e kësaj
dite nga shqiptarët. Ky simbol tregon masën, pa gabim
dhe pa dyshim dhe ashtu siç shihet qartë, kjo fjalë është
e gjuhës tonë, sipas Katapanos dhe është fjalë e drejtë,
është e lehtë si një pupël dhe shumë e matur si notë, që
nuk ndërrohet kurrë gjatë gjithë moteve.
Katapano thekson se edhe hyjnesha Mat nga ne e mori
emrin e bukur që ka dhe që ka kuptimin e asaj që mat
veprat e burrit ditë e natë, të cilat kanë në epiqendër
virtytet më të mira të etërve tanë, siç është besa dhe
nderi i bardhë dhe i shkëlqyer.
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që përfaqëson shkronjën mëm dhe kjo është
Kukuvajka, që askujt si pëlqen, pasi është zogu që i
këndon vdekjes dhe që vjen dhe lajmëron.
Mëma është bota, e ky kuptim i gjithëpërhapur jep
qëndrimin e kurmit e jo të shpirtit dhe që ka origjinë
hyjnore, sipas Xheims Kashvardit në librin e tij “Kontinenti
i Humbur” botuar nga Sugarco Edizione Milano 1978.
Edhe fjala MOIRA, ishte më parë fjalë e gjuhës sonë dhe
që grekët e morën si pronë nga ne, është e dlirë dhe
akoma rrënjë e foljes “marr”, mënyra urdhërore “mirr!”
që tregon taksiratin e ndodhjes, e ngjarjes që ndodh kur
vjen sahati. Kjo fjalë tingëllon MOIR në dialektin geg
edhe sot e kësaj dite. Citoj vargjet e një kënge: “Moj e
moir e holl’ e gjatë. . . ”

Shkronja “I”
është më e bukura dhe më e thjeshta
që doli nga Adhami i çuditur kur e pa gjithësinë të ndritur,
thot Katapano. Kjo shkronjë në këtë simbol është krijuar
nga dashuria e Hyjit sepse Ati i parë me atë “I” desh t’i
shoshte Zotit: “Zot, i Mirë je TI!”. Dhe kjo shkronjë që
kujtohet se është më besnike dhe që mbetet me vlerë në
hyjnderimin e etërve pellazgo-ilir të farës tonë.
Shkronjën “I” e kishte sjellë në Egjipt e në Izrael Thoti ynë,
perëndia më e lashtë, tri herë i madh, shpiksi i shkrimit
dhe i shkencës së lashtë, e ku në Greqi shkoi më vonë pak
më e ndryshme nga shkronja jonë.
Lidhur me shkronjën “I” Katapano shton se ishte kjo
shkronjë që Adamit dhe Evës iu drodh në buzë që ditën e
parë të daljes së tyre në jetën tokësore.
Duke u ndalur tek të gjithë ata poet dhe mendimtar
të racës tonë pellazgo-ilire, Katapano na tregon se,
edhe Virgjili ishte poet i racës tonë, i cili në veprën e tij
madhore Eneida, na përshkruan me hollësi udhëtimin 7
vjeçar të princit trojan Enea pas djegies dhe shkatërrimit
të Trojës rreth 3250 vjet më parë.

qartë e pa hezitim mendimin që përfaqëson.
Gjuha shqipe është shumë e lashtë e para që buroi nga
kroi i parë, nga lumi ku dolën më pas të gjitha gjuhët, si
drita e diellit që u derdh mbi tokën tonë sapo u krijuan
kushtet për lindjen e jetës njerëzore.
Shohim simbolin e ujit
që përfaqësohet nga
shkronja N “nu” që ka të bëjë me kundrinën “u”. “u”
është rrënja e fjalës ujë elementi i parë nga lindi jeta në
dhe, në tokë, në këtë planet. “u” në vazhdim përfaqëson
personin, veten padyshim.
Katapano tërheq vëmendjen e miqve arbëresh pasi
egjiptianët kanë këmbëngulur shumë tek hieroglifi i ujit
duke e theksuar atë tre herë, pasi uji përfaqësonte jetën,
por siç na mëson tri herë i madhi Thot, Nu-ni qe e para
që lindi, qënësia e kthjelltë ku doli rrënja e pasosur e
gjithësisë.
Të gjitha shkronjat do të shoshiten një për një përpara
se të shtohen në alfabetin fonetik egjiptian, ku sipas një
llogaritje shumë të saktë jepen shprehje pa gabim, që
na tregojnë të drejtën me shkurtim. Kështu përbërja e
shprehjes “nu” është shkurtim i fjalës “ujë” e bashkuar
me të voglën “në”, si një fjalë e vetme, pra e njëjta gjë.
Kuptimi është fare i qartë, pra, domethënëse “n’ujë” që
ishte gjëja e parë dhe e dlirë ku lindi jeta dhe gjithësia,
atë që në mendje kishte Perëndia. Provat për këtë gjë
nuk mungojnë dhe na japin një situatë të plotë deri tek
kryqëzimi i Krishtit “Çfarë bënë këta!” “Çfarë bënë këta
tani!” dhe vdiq. Kjo ishte një e vërtetë e hidhur, ankimi
dhe helmimi që tregonte se po vdiste me tërë vullnetin.
ka dy shenja
E njëmbëdhjeta shkronjë “U”
që dalin të dyja nga një kuptim dhe që Thoti e bëri siç i
pëlqente. Kjo na tregon parimin e lëndës së parë që zë
e vepron. Kështu pas dritës së diellit që shpërtheu mbi
planetin tonë, ndodhi ndarja e ujërave dhe ajri mbuloi
atmosferën e tokës.
U=Unë. Shpreh individualitetin: unë dhe jo të tjerë. Në
gjuhën shqipe ruan kuptimin e pandryshuar zanafillor:
unë. Hieroglifi tjetër, spiralja, përfaqëson shtjellimin e
forcave prodhuese të kozmosit, të cilat rrjedhin nga vënia
në lëvizje e fuqive ekzistuese, fillimisht, tek “nu”.
Thoti ynë me shenjat që përfaqësohen nga tre hieroglifët,

Virgjili
TRUSHËT janë TROJANË e këta të së mirës farë HITITË dhe
duke qenë qartas si drita ashtu si Ylli dhe Arbëria njësoj
si Iliria. Kështu që duke u nisur nga emri i parë TRUSHË,
HITITË, TROJANË janë shqiptarë, vëllezër shprishur nga
gjithë bota. Ata më të diturit të quajtur TRUSHË (pra
burra me tru, që kuptohet lehtë), thotë Katapano.
Alfabeti fonetik egjiptian i krijuar nga Thoti ka për çdo
shkronjë një vizatim kafshe apo sendi. Është një mendim
me një shenjë i shprehur qartë. Në këtë mënyrë fonetika
është e vendosur mirë dhe saktë dhe hieroglifi e shqipton

apo nga tre simbolet dhe që formojnë
shprehjen “Bënj” na tregon po atë punë dhe siç e shihni
del në shesh se edhe kjo është fjalë pellazgo-iliro-shqipe,
pra fjalë arbërishte, sipas Katapanos. Përse kjo shenjë
bëhet “u”? Se tregon lëvizje UJRASH edhe shtjellim, pra
na tregon më shumë kthjellim.
Kjo shenjë i përket zhvillimit të gjithësisë, kurse tjetra, pra
simboli i zogut i përket vetvetes përgjithmonë, por edhe
lirisë si nocioni më i pavarur i jetës njerëzore. Hieroglifi i
dytë ashtu si tek gjuha pellazgo-ilire është përemri vetor
“u” shumë i lashtë, ashtu si sot dhe këtu.
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E dymbëdhjeta shkronjë është “pe”,
një plis, një
pjesë dheu, toke, një prodhim i dalë nga veprimtaria
e njeriut, plitë, tullë, bazament. Në fakt kjo shkronjë
ka lidhje me ndërtimin e piramidave të Egjiptit, të cilat
u ndërtuar rreth 5000 vjet para Krishtit, ose edhe më
shumë sipas Katapanos, i cili e zhvendos ndërtimin e
piramidave të Gizës rreth 12 mijë vjet para Krishtit.
Ka pasur një teori për ndërtimin e piramidave të Gizës,
të cilat ishin ndërtuar pjesë-pjesë duke derdhur kallëpe
dheu që ngrinin dhe ku për ndërtimin e Piramidës së
Keopsit punuan për 20 vjet rreth 2 milion skllevër në
ditë. Kjo teori ka rënë pas zbulimit marramendës që bëri
një ekspeditë arkeologjike amerikane në vitet 1976-77, e
cila u fur poshtë Piramidës nga një hyrje sekrete në maj
të saj. Ekipi u befasua kur gjeti brenda varrit të fshehtë,
ose dhomave të fshehta 177 m thellë duke u nisur nga
sipërfaqja e shkretëtirës, makinën e antigravitetit me të
cilën njerëzit e asaj epoke kishin zhvendosur blloqet e
rënda të gurëve.

Këtë bashkim seksual ku burri e gruaja të dy të dashuruar,
të dy qafuar, lidhur në një ashtu siç janë edhe ligjet e
jetës për më të drejtën gjini. Në foljen shqipe dhe në
mbiemrin “qafuar”, gjenden të gjitha hieroglifët, të cilat
tregojnë ndërhyrjen e Zotit

Krijues “I” (

) lënda e parë (

) “nu”;

lëvizja për jetën (
) “rro”; evolucioni (forca në
evolucion) e madje edhe tundimi i parë .
E folmja jonë, edhe sot, të paktën tek arbëreshët, është
gati e njëjta që është folur në Egjipt nga priftërinjtë,
sepse ishte gjuha e Yjeve që Thoti ua mësoi njerëzve, jo
me detyrim, por me dëshirë dhe dashuri QIENJ.

) tregon që nga këto të dyja, të
Hieroglifi “qof” (
gjuhës sonë u morr e para shkronjë e fjalës që shqiptohet
“q” ku gjuha krijon kurriz mbi qiellzën e ngurtë.
Mbërrimë tani tek shkronja rra
(rr, r) që
përfaqëson buzën e dlirë, për abstraksion: një akt i
dashur i Hyut ATUM, por mbi NUN, që e nxjerr nga gjumi.
Nga buzët dalin fjalët e para të hieroglifit rre apo rra, që
shkurtimisht përbënë rrënjën e jetës të Fjalës-Ar, rrënjë
e ardhur nga Drita e Mbarë, sipas Katapanos.

Ky është kuptimi i Piramidës që domethënë “për të

mirën”.
Është një term i formuar nga dy
fjalë të shqipes së shtuar. Pjesë-pjesë po ndërtohet jeta
e burrit, kështu madhështohet dhe pak nga pak ngrihet
lartë drejtë qiellit të kthjelltë.
Këtë dije, këtë dituri Ati i lashtë, Ati ynë ua mësoi më parë
në Piramidë, e më vonë, nën qeramidhe, thot Katapano.
Bëhet fjalë për Piramidën Kuf, (Keopsit), tek faltoret e
bukura, fillimisht me thjeshtësi dhe më vonë edhe me
ndonjë gabim. Tek kjo Piramidë zhvillohej arsimi epror,
shumë i thellë dhe i rëndë, që buronte nga Hyji.
Qull = lëndë pa formë, llucë, që mund
Hieroglifi
t’i nënshtrohet formatimit përmes punës së njeriut.
Mbërritëm tek shkronja e trembëdhjetë e alfabetit
fonetik egjiptian “qof” për të cilën Katapano iu thotë
miqve arbëresh që është mirë që ata ta njohin, pasi
kuvendimi i qartë është i hapët dhe mund të ishte mjaftë
i gjatë.
Në Ebraishten po kjo shkronjë vlen një qind dhe është
rrënjë që tregon fuqi të zjarrtë ndaj bashkimit më të
lartë, ndaj bashkimit seksual që është një prirje shumë
e gjallë ndaj lidhjes së pastër, pasi ka çdo epsh ndaj është
e bekuar.

Më pas nga “rrënjë” doli folja rronj, domethënë: unë jam
i gjallë, unë jetonj, unë rroj. Pikërisht në këtë mënyrë e
nxori Thoti shkronjën rrè, pra nga fjala “rronj”.

Hyji rra,
kur u hap rrezja dhe u lëshua nga
lartë qiellit mbi dheun tonë dhe nguli rrënjë në çdo soj,
shpjegon Katapano.

Rrëmi,
puno tokën, ky është profesioni më
i lashtë i njerëzimit, të punuarit e tokës, të rrëmiturit e
tokës, që vjen nga yjet si një mesazh jete që pellazgët e
trashëguan tek ilirët dhe ata tek shqiptarët. Por rrëmi
ka edhe një kuptim tjetër, rrëmi për ata që largohen nga
jeta, rrëmi për gjyshërit, për etërit që pak në botë për
provë jetojnë dhe pastaj ngjiten në qiell përgjithmonë.
Po ashtu edhe fjala “rron” ka kuptimin e atij që rron
sepse ka rrënjët e jetës. Rron është emri që krijon qenien
e burrit, që e këndon dhe sipas këtij mendimi “ëmëronj”
domethënë: “për ëmën rronj”. Ky është mendimi më i
thellë që pati emri në fillim. Buzët (goja) përfaqëson një
organ nëpërmjet të cilit kalojnë ushqimet që sigurojnë
vazhdimin e jetës. JETA: RROJË.
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Mbërrimë tani tek shkronja “sè”
që i
përgjigjet dy shenjave dhe sipas Katapanos kanë kuptime
mjaftë të thjeshta. Katapano e krahason me shkronjën
hebraishte shamesh për të na bërë të qartë se shkronjën
sè në alfabetin fonetik egjiptian Thoti i Madh e ka marrë
nga gjuha shqipe (pellazgo-ilire).
Kuptimi ka të bëjë me një rit vdekjeje, ku burrit i bëhen
përgatitjet e fundit mbi një stolë të bardhë, me të cilin
do të shkoi në qiell dhe me këtë stol vjen dhe rilind
burri i ri. STOL, STOLI-a, simbole të lindjes dhe vdekjes,
e gjithashtu: të ringjalljes përfundimtare që shpie në
absoluten, të pavdekshmen, atëherë kur do të kenë
përfunduar të gjitha provat mbi Tokë.
Ky hieroglif mund të ketë edhe kuptimin e zinxhirit që
shërben për të mbyllur derën, shul dere, sipas egjiptologut
tjetër Frederik A. Arboris Mella (L’Eegitto dei Faraoni,
Mursia, Milano 1978), i cili i atribuon hieroglifit
tingullin shqip Z (si Z spanjolle e zamora).
Hieroglifi “ti”
i përgjigjet shkronjës T në alfabetin
e Thotit dhe na lë të kuptojmë gjysmërrethin 180°, kohën
që vjen dhe shkon, diellin që lind dhe perëndon mbi
rrafshin horizontal të tokës.
Pikërisht, sipas Katapanos hieroglifi “ti” torahën tregon
ligjin e parë, ligjin e lashtë. TORA përkthehet pa mëdyshje
“ligj” që do të thotë në të vërtetë “mësimdhënie”,
“direktivë”. Tora ka të bëjë me çdo çast të jetës, me krejt
ekzistencën njerëzore. Asnjë prej gjithçkaje që i përket
njeriut nuk i shpëton kompetencës së saj.
Shkronja “të”është e latuar dhe rri mbi faqen e murit e
shkruar prej mijëra shekujsh në ballin hyrës të Piramidës
së Madhe të Gizës, Piramidës Kuf (Keopsit). Lind pyetja,
përse vallë arkitekti ta ketë parazgjedhur këtë shenjë të
vetme që përfaqëson gërmën “T”?
Katapano mendon se, kjo zgjedhje është bërë pikërisht
për motivet që ai shpjegon. Kjo shenjë e bekuar e jetës
është fjalë e gjuhës sonë: “Tërë”. Duhet kuptuar se
Menatoni dhe Straboni që nga priftërinjtë si Filoni, pra
nga priftërinjtë egjiptian mësojmë se Moisiu ishte biri i
së motrës së Ramsetit të dytë, i cili ishte quajtur më parë
Hosarsif dhe e kishte nisur karrierën si një prift egjiptian.
Por mbretin e madh Ramset, Manetoni e bënë të racës
sonë pellazgo-iliro-shqiptare. (Fabre d’Olivet, Histoire
Filosophique du genre Humain, Vëll. I, fq 306): “Nga
fragmenti i Manetonit, dimë se i famshmi Seti (dinastia
e XIX) nuk ishte aspak me origjinë egjiptiane, pasi ai si
mbret nuk mbante titullin Faraon, por atë të LARTHE, pra
titullin që mbanin mbretërit etruskë”
Dimë se Setit i zuri vendin i biri Ramseti (ose Ramsesi) II,
ndoshta më i madhi i monarkëve që sunduan Egjyptin.
Alan GARDINER, në veprën “Qytetrimi egjiptian”, duke

folur për Setin, të jatin e Ramsetit të II, në fq. 228, e
quan atë të huaj: “Duke qenë i huaj, pa një prejardhje
mbretërore, Seti rrezikohej seriozisht që të konsiderohej
si një “parveny”.
Nga HERM-i, autor i përmendur tashmë, dimë se
“Etruskët janë Trojanë, Trojanët janë Hititë” dhe se këta
janë pellazgo-iliro-shqiptar; si rrjedhojë: Ramseti dhe
Moisiu janë shqiptarë.

që na
Le të qëndrojmë tani tek ky hieroglif
tregon një mashë zjarri. Sipas Enel-it, duhet të shqiptohet
njësoj si hieroglifi që i përgjigjet shkronjës T, por sipas
prof. dr. A. De Buck, docent në Universitetin e Leida-s,
është një përmbyllëse aveodentale dhe shqiptohet njësoj
si germa shqipe “c”.
Katapano për motive logjike ndoqi mendimin e këtij
të fundit, pasi vet hieroglifi i përgjigjet fjalës shqipe
cimbith. Ky ideogram përfaqëson, pa më të voglin
dyshim, një mashë zjarri për të kapur prushin në vatër,
për ta trazuar zjarrin. Dihet se fjala cimbith ka kuptimin
e kapjes, shtrëngimit, pickimit. Ka një domethënie
morale që lidhet me “zjarrin”, me ashkun e shpirtit, me
ngazëllimin që përdoret në nderimin për ligjin e Zotit,
prej të cilit mund të arrijë qëllimin e mbramë: shpëtimin
dhe lumturinë e përjetshme.

Shkronja “sh”-i i përgjigjet këtij hieroglifi që
Thoti ynë vendosi në alfabetin fonetik egjiptian dhe që
përfaqëson një liqen shirash. Katapano na tregon se,
“shin” Thoti e mori nga fjala jonë pellazgo-ilire. Shkronja
“shi” na tregon liqenin e madh ku ujët valëzon, e ky ujë u
bë shi dhe ra nga qielli i bollshëm dhe prandaj e quajtën
“shi”-u jetëdhënës. Jeta, vdekja, ringjallje i referohen
përherë ujit “nu” ose “shi”, pasi nga “nu” është çliruar
jeta; nëpërmjet pastrimit të liqenit prej ujërave të rajonit
të Taut, i ndjeri pastrohet dhe rilind përsëri, deri në
ringjalljen përfundimtare për pavdeksinë e lumtur.
Duke parë me kujdes alfabetin fonetik egjiptian, duke
studiuar për 40 vjet pa u lodhur hieroglifët e këtij alfabeti,
në tempujt e Egjiptit të lashtë, Katapano zbuloi identitetin
e tyre gjuhësor, mbi të cilin Thoti u mbështet fuqishëm
për ta ndërtuar atë.

Katapano bëri një punë titanike në lidhje me studimin
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e alfabetit fonetik egjiptian, duke na dëshmuar në fund
të katër dekadave studime dhe hulumtime të thella se,
gjuha pellazgo-ilire, gjuha shqipe e stërgjyshërve tanë
dominonte antikitetin në Mesdhe dhe Europë.
______________________
Katapano, Xh. Thot-i fliste shqip,
Botimet Enciklopedike,
Tiranë, 2007, f, 25, 28.
Pjesa e dytë
Stela e Lemnos
Ka ardhur koha që institucionet tona kërkimoreshkencore në fushën e historisë dhe arkeologjisë, të
kërkojnë më shumë fonde financiare nga ana e Qeverisë
apo donatorëve të ndryshëm dhe të ngrenë grupe të
posaçme studiuesish, të varur apo të pavarur, qoftë edhe
jashtë institucioneve, siç është “Qendra e Studimeve
Pellazgjike” për studimin e thelluar të shkrimeve të lashta
pellazgo-ilire, të alfabeteve dhe rrënjëve të qytetërimeve
të racës tonë, me qëllim që në shkollat tona nxënësit të
mësojnë disa të vërteta të mohuara mbi etnogjenezën e
shqiptarëve në shekuj.
E them këtë jo si një studiues pa emër lidhur me historinë
e gjuhës së shkruar shqipe që nga agimet e epokës
njerëzore, por sepse si shkrimtar dhe gazetar shoh se
ka një mosbesim ndaj studiuesve të sotëm, që mund të
quhen amator përpara profesorëve dhe akademikëve
të institucioneve tona. Të mos harrojmë se praktika
botërore na ka treguar se shumë zbulime në fushën e
shkencës, gjuhësisë dhe teknologjisë janë nxjerr në dritë
pikërisht nga këta të ashtuquajtur entuziast.
Po ndalem tek “Stela e Lemnos”, mbi të cilën vitet e
fundit kanë zhbiruar kapacitetet e tyre disa nga studiuesit
e njohur si, Zaharia Majani, Nermin Vlora Falaski, Niko
Stillo, Ilir Mati, Luftulla & Liljana Peza, etj.
Kjo pllakë qeramike është gjetur në ishullin e Lemnos në
Greqi në vitin 1886 në fshatin Kaminias nga dy anëtarë të
shkollës Arkeologjike Franceze të Athinës dhe aktualisht
ndodhet në Muzeun Arkeologjik të Athinës salla 53.

Pllakë qeramike 2700 vjeçare, shkruar në gjuhën shqipe,
gjetur në ishullin Lemno të Greqisë, ndodhet në Muzeun
Arkeologjik të Athinës.

Mbishkrimi i kësaj pllake u botua po atë vit në buletinin
e kësaj shkolle. Që nga ajo datë është shkruar shumë
për deshifrimin dhe gjuhën e këtij mbishkrimi. Studiues
të ndryshëm kanë hedhur hipoteza dhe kanë shprehur
mendimin e tyre mbi përkatësinë etruske të këtij shkrimi,
por a ka të bëjë ky shkrim me gjuhën etruske?
Duke hulumtuar mbi Stelën e Lemnos, për të cilën është
folur aq shumë, por që është konsideruar, deri para pak
kohësh si e “pakuptueshme” Nermin Vlora Falaski, e
interpretojë atë me anën e gjuhës shqipe.
Lidhur me Stelën e Lemnos Nermin Vlora thotë: “Këtë
e konsiderojnë si të vetmin mbishkrim etrusk të njohur
jashtë Italisë. I përket shekullit VII Para Krishtit dhe
gjendet në muzeun e Athinës. Përmban një mbishkrim
bustrofedik që shfaqet e ndërlikuar dhe e vështirë.
Është vajtim zie shumë therës, ku shpesh përsëritet
shkronja “TH” që parafytyron qarjen, ankthin, vajtimin.
Interpretimi i tij dëshmon dhimbje të mbarë farefisit”.
Le ta shohim më konkretisht këtë shkrim të vjetër dhe
të përpiqemi sipas gjuhës shqipe të nxjerrim në dritë
kuptimin, pasi pavarësisht dialektit të përdorur në këtë
shkrim, ne mund ti afrohemi kuptimit të dhimbshëm që
autori ka shpalosur në këtë pllakë.
Padyshim që vështirësi dhe skepticizëm ka, por ajo që
na bind mbi përkatësinë pellazgo-ilire të këtij shkrimi,
janë shumica e fjalëve që janë pa hezitim të etnisë tonë
të lashtë dhe që përbëjnë një dokument autentik të
shkrimit të gjuhës shqipe, duke hedhur poshtë tendencat
shekullore të pseudostudiuesve të vendeve fqinje dhe më
gjerë, të cilët rreken t’ia atribuojnë këtë shkrim gjuhëve
të tjera të rajonit.
Pa studiuar kulturën e një etnie, gjuhën e folur dhe të
shkruar të saj, zakonet, traditat, doket, ritet e gëzimit dhe
mortit, nuk mund të dalësh në konkluzione të drejta mbi
zbulimet arkeologjike të antikitetit, mendoj unë.
Dihet se një gjuhë shoqërohet me dialekte dhe dialektet
kanë vështirësitë e tyre nga rrënja e standardizuar e
gjuhës e deri në periferi të saj. Sa më shumë ti largohemi
gjuhës standarde aq më shumë ndeshemi me dialektet,
këto pasuri të çmuara të gjuhës.
Mirëpo, dialektet, sidomos në zonat e thella periferike
dhe të pazhvilluara, apo të izoluara kanë vështirësi për
tu kuptuar nga ata që flasin gjuhën e standardizuar.
Vështirësia sillet sidomos në një pjesë të fjalëve dhe
kërkon ndërhyrjen e dikujt tjetër që njeh dialektet dhe
njëkohësisht gjuhën e standardizuar, por gjuha shqipe
nuk ka shumë ndryshime dhe nuk përbënë vështirësi
kuptimore nga njeri dialekt në tjetrin.
Në këtë kuptim themi se edhe shkrimi i gjetur në Stelën e
Lemnos i përgjigjet gjuhës shqipe në versionin e dialektit
që flitej në ishullin e Lemnit nga pellazgo-ilirësh qindra
vjet para Krishtit.
Më poshtë po i hedhim një vështrim shkrimit që
gjendet në Stelën e Lemnos, ku unë jam përpjekur
sipas imagjinatës dhe mënyrës time të të folurit dhe të
të shprehurit të gjuhës shqipe, pra të të gjykuarit se ky
shkrim është një elegji që i kushtohet një luftëtari, një
heroi të rënë në fushën e betejës, por që vendasit e
mbanin si një trim mbrojtës të fisit të tyre, si komandant
me nam të madh të ishullit.
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ZI A ZI = Zi është Zi
MARAZ MAF = Maraz i madh
ZI APK FEIS A FIS = Zia të mbuloi Fis a Fis
FIS ah! ZERON AITH = Fis ah! Se ron ai
SI FAI? = Skish faj.
AKER TAF ARKA ZI = Në grop u fut me arkë në zi oh!
FAMA LA. = La famë të madhe.
ZI API ZER = Zija na ka zënë.
Oh! NAIMORI = Oh! Na i mori.
*NA IP HOPAIE ZI MATH Ah! = Na hip hopa dhe na la në
zi të madh, ah!
SI FAI? = Skish faj
A FIS = o fis
ZI APK A FIS = Zia të mbuloi o fis.
MARAKUN A FIS = Meraku është i fisit
Ah! NAI RON FARAN oh! = Ah! Ai ron përjetë oh!
SI FAI EPI E ZI? = Çfarë faje bëri që ram në zi?
Oh! AARKA AI! = Oh! Tani është brenda arkës ai.
THIK HOQE: = Thikën hoqe
LOT AI FISI HOQI = Lot i gjithë fisi hoqi
AS I APE ZER O ZAI oh! = As ia pe zemrën o zai Oh!
FEIS Ah! Oh! = Fis Ah! Oh!
TI oh! FER oh! NA. = Vdekja e tij, është ferr për ne.
Zi është zi, maraz i madh. Zia të mbuloi fis o fis. Fis, oh
të zinjtë ne. Skish faj, në grop u fut në arkë në zi oh! La
famë të madhe, zija na ka zënë, na i mori trimin. Na iku
hopa dhe na la në zi të madhe, oh. Skish faj, o fis. Zia të
mbuloi o fis. Meraku është i fisit. Ah! ai ron përjetë oh.
Çfarë faje bëri që ram në zi. Tani është brenda arkës ai.
Thikën hoqe, lot i gjithë fisi hoqi, as i hape zemrën o Zai.
(Nëna ose motra) Fis oh. Vdekja e tij është ferr për ne.
Dimë dhe njohim edhe transkriptime të tjera nga autor
të tjerë, si Nermin Vlora Falaski, apo Ilir Mati, madje ka
edhe autor që i japin shpjegime në gjuhët e huaja, por
pa qenë në gjendje të argumentojnë në baza shkencore
dhe gjuhësore thelbin kuptimor të këtij shkrimi, i cili e ka
kuptimin në gjuhën shqipe.
Indiferentizmi na bënë ndonjëherë që të jemi të
pavëmendshëm ndaj gjërave esenciale, por disa herë
ato na duket se na thërrasin duke na bërë kureshtar. Kjo
na detyron ti futemi punës studimore duke gërmuar në
shekujt e kaluar, për ta zhbiruar misterin e heshtur.

Padashur ne tërhiqemi në vorbullën e zhvillimit të
vrullshëm, por pa qenë në gjendje ta shpjegojmë, paçka
se e dimë dhe nuk e kuptojmë pse e dimë dhe pse na
tërheq. Në këto raste lipset që shkenca duhet ti kërkoi
ndihmë intuitës, për të nxjerrë në dritë të vërtetën
historike, shprehet Nermin Vlora Falaski, por unë do të
thosha jo vetëm intuitës, por thellësisht gjuhës shqipe, si
dëshmitare e gjallë e një populli që jeton.
Ajo që ka ndodhur, sidomos 200 vjetët e fundit dhe
sidomos në vitet 50-70 të shekullit të kaluar kundër
kulturës dhe gjuhës së lashtë pellazgo-ilire, ishte një krim
dhe pasojat e tij u ndjen në të gjithë shkencën e botës.
E them këtë pasi u ngritën institucione të specializuara
për të falsifikuar dhe manipuluar të vërtetën historike
dhe arkeologjike të gjuhës së shkruar pellazgo-ilire dhe
e gjithë historia e antikitetit u adresua tek grekët helen
në mënyrën më të gabuar dhe të qëllimshme, duke
anashkaluar gjuhën shqipe si çelësi i zbulimit të enigmave
prehistorike.
Sot është detyra jonë të nxjerrim në dritë të vërtetën
përmes fakteve dhe të mos lodhemi duke iu adresuar
gjuhëtareve, albanologëve dhe historianëve të mbarë
botës atë çka ne do të nxjerrim nga simpoziumet dhe
konferencat tona shkencore, merita e organizimit të të
cilave shkon tek çifti i shkencëtarëve Peza, Luftulla &
Liljana Peza dhe bashkëpunëtorëve të tyre.

___________________________
Falaski, N. Vlora. Pellazgët, Ilirët, Etruskët, Shqiptarët.
Prishtinë 1998, f, 183 Argumentohet pllaka e qeramikës
gjetur në
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Specifikat e metodës së punës me grupe

MSc. Elena Fyraj

Abstract
The group working method enables students to take part
in the learning process and cooperate with each other.
Children use this method to feel equal. This method is
an active method. By “active methods” we understand
those pedagogical methods and techniques that are used
and / or provoke student activity.
Group formation can be based on the choice made by
students by getting friends with whom they like to work,
take charge, or discuss issues that they will solve. If the
teacher makes the formation of the groups themselves,
he must keep in mind the student’s preferences as well
as their degree of skill. In many group work outcomes, it
will be more productive if students are to participate in
groups that are selected by them.
Key words: method, active, group work, collaboration,
technique, learning.

Abstrakt
Metoda e punës me grupe u jep mundësi nxënësve që të
marrin pjesë në procesin e mësimit dhe të bashkëpunojnë
me njeri-tjetrin. Fëmijët gjatë përdorimit të kësaj
metode e ndiejnë veten të barabartë. Kjo metodë është
një metodë aktive. Me “metoda aktive” kuptojmë ato
metoda dhe teknika pedagogjike, të cilat përdoren dhe/
ose provokojnë aktivitetin e nxënësit.
Formimi i grupit mund të bazohet në zgjedhjen e bërë
nga nxënësit duke marrë shokë me të cilët atyre u
pëlqejnë të punojnë, të marin detyra e përgjegjësi ose
të diskutojnë për çështjët që do të zgjidhin. Në qoftë se
mësuesi do ta bëjë vetë formimin e grupeve, ai duhet të
mbajë parasysh preferencat e nxënësve si dhe shkallën e
aftësive të tyre. Në shumë rezultatet e punës në grup do
të jenë më shumë produktive, në qoftë se nxënësit do
të marin pjesë në grupe që janë zgjedhur nga vetë ata.
Fjalë kyçe: metodë, aktive, punë me grupe, bashkëpunim,
teknikë, të nxënit.

Të nxënit në punën me grupe
Metoda e punës me grupe u jep mundësi nxënësve që të
marrin pjesë në procesin e mësimit dhe të bashkëpunojnë
me njeri-tjetrin. Fëmijët gjatë përdorimit të kësaj

metode e ndiejnë veten të barabartë. Kjo metodë është
një metodë aktive. Me “metoda aktive” kuptojmë ato
metoda dhe teknika pedagogjike, të cilat përdoren dhe/
ose provokojnë aktivitetin e nxënësit. Për të përcaktuar
çfarë është aktiviteti po i trajtojmë në tre nivele aktiviteti:
•
Aktivitet, i cili nuk angazhon gjithë personalitetin
dhe i cili nxitet më shumë nga “mekanikja” se sa nga
“biologjikja”; ai nuk ka objektiva të përcaktuara; ai është
më shumë një gjestikulacion se një aktivitet i vërtetë;
•
Aktivitet i vërtet por i kushtëzuar së jashtmi,
nga kushtet e mjedisit dhe nga mjedisi përreth, nga të
rriturit që janë organizatorë të situatës së edukimit. Për
shembull: të zbatojë me korrektesë një urdhër të dhënë
nga të rriturit.
-Aktivitet autentik i cili vë në punë gjithë forcat e gjalla
krijuese të subjektit dhe që ndikon vërtet në formimin
e tij. Një aktivitet autentik e bën subjektin të përgjigjet
personalisht ndaj stimujve të edukatorëve dhe të
kalojë në gjetjen, rigjetjen ose shpikjen e drejtimit të
përpjekjeve psikike, të cilat e drejtojnë në përvetësimin
e njohurive ose në zgjidhjen e problemeve.
Bashkëpunimi është një situatë në të cilën bashkëpunojnë
mësuesit me nxënësit, por, gjithashtu, dhe nxënësit
bashkëpunojnë me njeri-tjetrin. Nxënësit mund të
bashkëpunjnë në çifte ose në grup. Flajndërzi ka
sugjeruar disa aspekte, ndër të cilat është dhe aspekti i
bashkëpunimit. Çdo klasë funksionon mirë kur mësues
e nxënës bashkëpunojnë mes tyre. Bashkëpunimi me
nxënësit është më efikas se sa komunikimi gojor me ta.
Për të nxitur bashkëpunimin Flajndërzi rekomandonte
mënyra të ndryshme. Mësuesi mund të përdorë
humorin, mund të nxisë solidaritetin midis vetes së tij dhe
nxënësve, mund t’u krijojë mundësi nxënësve t’i zgjedhin
vetë veprimtaritë mësimore. Mësuesi profesionist njeh
të gjithë nxënësit dhe mundohet t’u krijojë hapësira
kohore për kontakte personale të gjithë nxënësve të tij. 1
Kjo ishte përsa i përket bashkëpuimit të mësuesve me
nxënësit. Tani do paraqës nevojën e bashkëpunimit të
nxënësve me njeri-tjetrin.
Ndonëse është e rëndësishme që fëmijët provojnë të
marrin pjesë në një larmi organizmash brenda klasës, të
punuarit në bashkëpunim siguron mundësi të nxëni dhe
ka vërtet përparësi në këtë drejtim. Fëmijët stimulohen
kur ndajnë idetë dhe opinionet e tyre me të tjerët dhe kur
1 Musai,B., Psikologji edukimi, Tiranë 1999, f.20
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kanë mundësi që të reagojnë në këtë bashkëpunim. Puna
së bashku u mundëson fëmijëve që t’u thonë të tjerëve
perceptimet e tyre individuale, si dhe të zgjidhin shpesh
herë dhe problemet që ata kanë. Në këtë mënyrë ata
mund të reflektojnë rreth personaliteteve të ndryshme,
aftësive të shokëve të tyre në grup dhe kjo siguron një
shkëmbim ndërveprues dhe i ndihmon ata që të kuptojnë
më shumë në mënyrë individuale. Veç kësaj, përvoja
gjatë të nxënit në bashkëpunim lehtëson zhvillimin social
dhe personal të fëmijëve, sepse praktika e të punuarit
me të tjerët u jep atyre një vlerësim të përkohshëm për
veten, i cili është i dobishëm kur mbështetet nga puna në
bashkëveprim. 2
a)
Bashkëpunimi si kriter për suksesin.
Bashkëpunimi, kriteri kryesor për suksesin. Ndihma që u
japin nxënësit njëri-tjetrit është një kriter i rëndësishëm
për sukses. Mësuesi këtë gjë duhet që t’ua bëjë të ditur
nxënësve që në fillim të vitit shkollor. Bashkëpunim ka
shumë gjëra të veçanta me të nxënët me anë të diskutimit,
por gjithashtu kanë dhe shumë gjëra të përbashkët.
b)
Karakteristikat dhe tiparet dalluese të të nxënit
në bashkëpunim
Sherën (Sharon 1995) ka përcaktuar pesë karakteristikat
e paraqitura më poshtë:
•
Përdor grupe të vogla prej tre apo katër
nxënësish (mikro grupe).
•
Përqëndrohet në detyrat që duhet të kryhen.
•
Kërkon bashkëpunim dhe komunikim të grupit.
•
Cakton përgjegjësi individuale për të mësuar.
•
Mbështet kompaktësinë e grupit, ka drejtim

të përbashkët.

3

Arsyeja e përdorimit të të nxënit në bashkëpunim.
Të nxënët në bashkëpunim merr shumë forma brenda
klasës. Karakteristikat e tij thelbësore është se ai ndihmon
në vartësinë e brendshme pozitive, nëpërmjet të nxënit
të nxënësve, që të mësojnë dhe të punojnë bashkë në
njësi grupesh të vogla. Grupet tradicionale të të nxënit
në bashkëpunim përmbajnë tre apo katër nxënës, të cilët
punojnë për një detyrë së bashku, në mënyrë të tillë që
çdo anëtar grupi arrin të kontribuojë në procesin e të
nxënit dhe, më pas, mëson të gjitha konceptet bazë që
janë shpjeguar. Si grupet individuale të nxënësve, ashtu
dhe grupi në tërësi janë përgjegjës për rezultatin.
Të nxënët bashkëpunues rrit aftësitë mësimore, drejtuese
dhe sociale të nxënësve. Të nxënët bashkëpunues ofron
shumë përfitime: tek nxënësit ai përmirëson të nxënët e
njohurive dhe shprehitë sociale; tek mësuesit ajo është
një ndihmë në drejtimin dhe udhëzimin e klasës. Të
nxënët bashkëpunues rrit entuziazmin e nxënësve për
të nxënë dhe vendosmërinë e tyre për të arritur suksese
në mësime. Ky lloj të nxënit shton rezultatet mësimore
të nxënësve të të gjitha niveleve të aftësive [Stivëns dhe
Sleivin (Stevens & Slavin 1995)], në të lexuar, në të shkruar,
në llogaritje dhe zbatime matematikore, në të kuptuarit
dhe menduarit kritik. Në të nxënët bashkëpunues, koha
për kryerjen e detyrave dhe angazhimi rriten, sepse çdo
2 Mato, E.,&Gjedia,R.&Koci, E., Udhëzues për zhvillimin e
kurrikulës, IKS, Tiranë, 2006, f. 15
3 Musai,B., Diskutimi dhe të nxënët në bashkëpunim,
Meteodologji e mësimdhënies, Albgraf, Tiranë, 2003, f. 180

nxënës është pjesë e nevojshme e suksesit të të gjithë
grupit [Malriën (Mulryan 1995)]. Që grupet e nxënësve
të jenë të efektshme, duhet që anëtarët e tyre të mësojnë
të nderojnë dhe të respektojnë dallimet e njëri-tjetrit, të
mbështesin njëri-tjetrin nëpërmjet procesit të të nxënit,
komunikojnë në mënyrë të efektshme me njëri-tjetrin
dhe të arrijnë mirëkuptim kur kjo nevojitet. Kështu të
nxënët bashkëpunues ofron ushtrime të vlefshme të atyre
shprehive që nevojiten për t’i bërë nxënësit qytetarë
të vlefshëm, të marrin pjesë në grupet që merren me
zgjidhjet e problemeve.
Të nxënët bashkëpunues përmirëson marrëdhëniet
ndërpersonale. Ky përmirëson gjendjen emocionale
të nxënësit, vlerësimin vetjak, aftësitë përballuese
dhe qëndrimet ndaj detyrave të shkollës. Nxënësit e
përfshirë në përvojat e të nxënit në bashkëpunim kanë
qënë në gjëndje të dallojnë rritje në njohuritë e tyre,
në vlerësimin vetjak, në besimin për shokët e klasës,
dhe në zgjidhjen e problemeve dhe zgjerimin e aftësive
komunikuese. Përvojat e të nxënit në bashkëpunim
ofrohen, gjithashtu, për të përmirësuar marrëdhëniet
midis nxënësve të ndryshëm, kur mësuesit kujdesen që
të ndërtojnë grupe nxënësish me nivele nevojash dhe
aftësish fizike të ndryshme.
Mësuesi kur zbaton metodën e punës me grupe duhet të
rrisi kohën e të nxënit të nxënësit dhe të zvogëlojë nivelin
e stresit, të mos e ngarkojë shumë nxënësin me punë,
duhet t’i mësoj ata të jenë humanë, të ndihmojnë njëritjetrin në detyrat, në të nxënit e tyre si dhe kontrollojnë
përparimin e njëri-tjetrit. Nëse mësuesi ua mëson të
gjitha këto nxënësve të tij, atëherë për mësuesin kjo
është lehtësues i procesit të të nxënit, gjithashtu, i lejon
nxënësit që të jenë përgjegjës për të nxënët e tyre dhe të
shokëve të tyre. Në të nxënit në bashkëpunim ka shumë
përfitime, disa prej tyre janë:
•
Përmirëson të kuptuarit e problemeve të
ndryshme dhe të përmbajtjes së lëndës
•
Rrit vetëbesimin dhe vetvlerësimin tek nxënësit
•
Përforcohen shprehitë sociale
•
Përgjegjësia e nxënësit rritet
•
Mundëson gjithëpërfshirje
•
Nxënësit nxiten që të marrin vendime
•
Krijohet një mjedis aktiv
•
Përqëndrohet në suksesin e secilit nxënës
Tiparet dalluese të të nxënit në bashkëpunim.
Të nxënit në bashkëpunim përfshin disa tipare të
dallueshme. Xhonsën & Xhonsën (Johnson & Johson
1992) kanë përcaktuar këto tipare dalluese:
Ndërvarësia pozitive.
Në klasat tradicionale, ku
konkurenca është e theksuar, nxënësit ndeshen me
ndërvarësinë negativi: konkurenca me njëri-tjetrin
për rezultate më të mira mësimore. Konkurenca nxit
më mirë nxënësit për të grumbulluar njohuri, kjo
është cilësi pozitive për individin por, kur ia dedikojnë
suksesin e tyre edhe nxënësve të tjerë, kur përfshihen
në veprimtari grupore, kjo është cilësi pozitive për të
gjithë grupin. Në klasat e të nxënit në bashkëpunim,
nxënësit punojnë së bashku për të siguruar suksesin e
çdo nxënësi. Ndërvarësia pozitive i mëson nxënësit se
jeta në shkollë për gjithësecilin prej tyre përmirësohet
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shumë, kur të gjithë korrin sukses. Në mjediset e të
nxënit në bashkëpunim individët janë përgjegjës për të
nxënët e tyre.
Komunikimi i drejtpërdrejtë. Në situata të të nxënit në
bashkëpunim, nxënësit komunikojnë, ndihmojnë njëritjetrin me detyra për të mësuar dhe nxitin suksesin e
njëri-tjetrit. Njësitë në grupe të vogla i lejojnë nxënësit të
punojnë drejtpërdrejt me njëri-tjetrin, të këmbejnë ide
dhe mendime, të arrijnë mirëkuptim të përbashkët dhe
të punojnë si një skuadër për të siguruar suksesin dhe
pranimin e çdo anëtari.
Përgjegjësia individuale. Në njësitë e të nxënit në
bashkëpunim, çdo nxënës mban përgjegjësi për
progresin mësimor dhe kryerjen e detyrave të tij, me
përjashtim të detyrave të grupit, si një të tërë. Nxënësi
mban përgjegjësi edhe nëpërmjet notave të bazuara në
arritjet në lëndët mësimore dhe shprehitë sociale, por
edhe nëpërmjet vlerësimeve të bëra nga mësuesi, shokët
e klasës apo ata vetë.
Zhvillimi u shprehive sociale. Të nxënët në bashkëpunim
u ofron nxënësve mundësi për të zhvilluar shprehitë
ndërvetjake të nevojitura për të arritur suksese në shkollë
dhe brenda komunitetit. Parësore midis këtyre aftësive
janë komunikimi efektiv, të kuptuarit dhe vlerësimi i të
tjerëve, vendimmarja, zgjidhja e problemeve, zgjidhja
e konfliktit dhe kompromisi. Nxënësit nuk mund të
vendosen në një grup dhe të priten t’i përdorin këto
shprehi. Mësuesi u shpjegon dhe vë në përdorim në
mënyrë aktive shprehitë sociale. 4
C) GRU
GRU është puna në grupe dhe bashkëpunimi. Metodat
Gru janë Veprimtari bashkëpunimi, në të cilat nxënësit
duhet të punojnë dhe komunikojnë me njëri – tjetrin
për të arritur një synim të përbashkët (Snoë dhe Briton,
1997). Shumë burime dhe studime (Hall, 1989; Johson
et al. , 1981; Slavin, 1994) kanë ngritur në qiell vlerat e të
nxënët në bashkëpunim. Vlera të tilla janë: të kuptuarit
më i thellë i përmbajtjes, të nxënët më i qëndrueshëm,
pjesëmarrje më e mirë në mësim, shoqërizim më i mirë
dhe gjuhë dhe mendim shkollor më i zhvilluar.
Në një veprimtari Gru të menduar mirë, nxënësit duhet të
kryejnë një detyrë interesante së bashku, në grup, dhe ta
përdorin gjuhën si një urë në këtë proces. Nxënësi duhet
të njohë gjuhën/ligjërimin shkollor duhet ta përdorë
gjuhën/ligjërimin shkollor për të shprehur mendimet
e veta. Në qoftë se nuk arrihet të kuptuarit e qartë e
mesazhit, atëhere detyra nuk mund të realizohet. Kështu
që nxënësve u kërkohet të vazhdojnë të negociojnë
kuptimin, derisa të kuptuarit të jetë i qartë, aq sa të lejojë
kryerjen e detyrës. 5
D)Ndërtimi dhe efikasiteti i grupit
Kur mësuesi formon grupet e të nxënit në bashkëpunim
duhet të mbajë parasysh disa “hollësira”.
Grupet formohen në bazë të:
•
Karakteristikave të personalitetit
•
Shprehive shoqerore
4 Musai, B., Diskutimi dhe të nxënët në bashkëpunim,
Meteodologji e mësimdhënies, Albgraf, Tiranë, 2003, f. 182
5 Zwiers,j., Shprehi të mësuesve për zhvillimin e të menduarit,
të gjuhës dhe përmbajtjes, Zhvillimi i shprehive të të menduarit
në shkollë, CDE, f.52

•
Në bazë të nivelit të aftësive mësimore
•
Në bazë të interesave
Grupet zakonisht përbëhen nga nxënës me nivele të
ndryshme, që të mbështesin njëri-tjetrin në shumë
mënyra. Mësuesi duhet t’i caktojë role të veçanta secilit
anëtar të grupit.
Formimi i grupit mund të bazohet në zgjedhjen e bërë
nga nxënësit duke marrë shokë me të cilët atyre u
pëlqejnë të punojnë, të marin detyra e përgjegjësi ose
të diskutojnë për çështjët që do të zgjidhin. Në qoftë se
mësuesi do ta bëjë vetë formimin e grupeve, ai duhet të
mbajë parasysh preferencat e nxënësve si dhe shkallën
e aftësive të tyre. Në shumë rezultatet e punës në grup
do të jenë më shumë produktive, në qoftë se nxënësit
do të marin pjesë në grupe që janë zgjedhur nga vetë
ata. Por përsëri mund të themi se pjesëmarrja për një
kohë të gjatë e nxënësve në të njëjtin grup mund të
krijojë probleme. Mësuesi herë pas here tenton të thyejë
ndërtimin fillestar të grupit të nxënëse për të dhënë
mundësi ndërtimin fillestar të grupit të nxënësve për të
dhënë mundësi që ata të vendosin më shumë kontakte
me njeri-tjetrin në klasë. 6
Efikasiteti i grupit - Shumica e institucioneve në shoqërinë
tonë veprojnë sipas parimit “Dy mendje janë më të mira
se një”. Kolegjet, koOrporatat dhe qeveritë drejtohen
nga ekipe që i besojnë idesë se vendimet grupale janë
më të zgjuara dhe më efikase se ato që merren nga një
individ i vetëm. Por, a justifikohet gjithmon ky parim?
Përgjigja varet nga disa faktorë: detyra, madhësia dhe
përbërja e grupit, natyra e drejtuesit (liderit), dhe nga
mënyra e lidhjes së anëtarëve me njëri-tjetrin. 7
D)
Aftësitë që zhvillohen në punën me grupe
Disa nga aftësitë që zhvillohen në punën në grup te
nxënësit janë:
•
Aftësia planifikuese,
•
Aftësia për kërkime,
•
Aftësia për kërkimin e materialeve të
përshtatshme,
•
Aftësia për të mbajtur shënime,
•
Aftësia për të raportuar. 8

Organizimi i klasës
Disa studiues që kanë bërë kërkime në fushën e edukimit,
Galton 1980 dhe Benet 1976, kanë evidentuar se: nëse
nxënësve u kërkohet që të krijojnë grupe me katër veta,
dhe atyre u jepet një punë që kërkon bashkëpunimin
e të gjithëve, nëse nxënësit lihen që të vazhdojnë me
realizimin e detyrës pasi nuk koordinohen mirë me njëritjetrin, apo detyra do të kryhet dhe disa nxënës të cilët
do të kontribuojnë shumë pak, në këtë rast grupi nuk do
të funksionojë dhe nxënësit nuk do të jenë në gjendje
ta kryejnë detyrën. Mësuesi pasi krijon grupet, duhet
të sigurohet mirë nëse ka bër një ndarje të grupeve në
mënyrën e duhur. Mësuesi duhet t’i krijojë grupet në
6 Tamo,A., Karaj, Th., Rapti, E., Teknikat e diskutimit dhe të
punës me grupe, Mësimdhënia dhe të nxënit, Mokra, f. 144
7 Pettijohn, T. F., Proceset grupale, Psikologjia, Lilo, Tiranë,
1996, f. 547
8 Tamo,A., Karaj,Th., Rapti,E., Teknikat e diskutimit dhe të
punës me grupe, Mësimdhënia dhe të nxënit, Mokra, f. 145
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mënyrë të alternuar. Grupi duhet të jetë i përbërë nga
nxënës me aftësi të ndryshme.
Organizimi i klasës ka të bëjë, përveç mënyrës së ndarjes
së grupeve, por edhe me mënyrën e vendosjes së
bangave. Mësuesi duhet ta organizojë klasën në mënyrë
të këndshme. Bangat duhet t’i vendosi në mënyrë të
shformuar, dhe jo në mënyrën tradicionale, t’i vendosi
në forëm hakru, rrethi, apo veç e veç por nxënësit të jenë
me fytyrë përball njeri-tjetrit.
a)
Organizimi i rrethit në klasë
Mësuesi i vendos nxënësit në forëm rrethi. Nxënësit
duhet ta shohin njeri-tjetrin në sy kur bisedojnë. Lojëra
të zakonshme për fëmijët (McNamara dhe Moreton,
1993) janë të dobishme për të përcaktuar rëndësinë e
të folurit me radhë dhe të kontaktit të syve. Mund të
qarkullojnë edhe moto të tillë: “është radha ime për të
folur; gjithë të tjerët të dëgjojnë”.
Mësuesi nëse shikon nxënës të cilët e kanë të vështirë
të mendojnë për diçka, duhet t’u japi atyre kohë që
të mendohen dhe më vonë t’i pyesë. Kur lavdërojnë
nxënësit njëri-tjetrin, nëse mësuesi i lavdëron për këtë
veprim që ata shfaqin atëhere mbështetja do të bëhet
normë. Që fëmijët të mësohen të punojnë lehtësisht në
rreth mësuesi duhet të krijojë shpesh herë aktivitete në
rreth.
Ka nxënës të cilët rrinë të tërhequr, nuk duan të futen në
rreth, mësuesi herë pas here duhet që t’i ftojë ata dhe t’i
nxisi që të futen në rreth. Mësuesi duhet që t’i nxisi dhe
nxënësit e tjerë që ta ftojnë shokun/shoqen e tyre që të
futet në rreth. Gradualisht një fëmijë i till, fillon të futet
në rreth dhe të bashkëpunoj me grupin. 9
b)Strukturat e grupeve
Gjatë studimit të librit “Të kuptuarit ndryshe”, të Sylvia
McNamara dhe Gill Moreton, kam vënë re se strukturat
e grupeve të vogla janë: karoseli, topat e borës, grupet
zigzage, grupet në formë ylberi, akuariumi. Do të
flas shkurtimisht për secilën prej tyre në mënyrë të
përgjithshme.
Karoseli. Në këtë strukturë klasa organizohet në dy rrathë
që qëndrojnë përballë njëri-tjetrit. Këtë lloj grupimi
disa mësuesi e quajnë “Valle fshati”, sepse ndërthuren
2 natyra të ndryshme të rrathëve. Fillimisht nxënësit
organizohen në çifte dhe u kërkohet që të thërrasin njeritjetrin me iniciale apo emra të personazheve me kartona.
Me karriget e tyre formohet rreth, kurse partnerët e tyre
vendosen përballë duke krijuar kështu një rreth tjetër.
Fëmijët duhet të flasin me rradhë. Psh të gjithë A të
flasin me radhë ndërkohë që B vazhdojnë të dëgjojnë, e
më pas ndodh e kundërta, ndryshojnë rolet. Nxënësit e
njërit rrath, më pas spostohen në drejtimin e akrepave të
orës duke krijuar vazhdimisht çifte të reja, por në vetvete
janë duke bashkpunuar në grup, grupi funksionon duke
shkëmbyer mendimet brenda grupit.
Topat e borës. Kalon nëpër 3 faza. Fëmijët si fillimisht
krijohen çiftet, nxënësit bashkëbisedojnë në çift, më
pas krijohen grupe të përbërë me nga katër veta, pasi
kanë konsumuar mendimet dhe kan treguar opinionet e
tyre mbi një tem apo problematik të caktuar, e më pas

formohet grupi përfundimtar me 8 veta.
Grupet në formë zigzage. Përdorimet dhe përfitimet e
një grupi në formë zigzage: ky model është krijuar për
herë të parë nga Eliot Aronson (1978), ndërkohë që
përpiqej të mendonte për aktivitetet që kanë kërkesë
të lartë intelektuale me rrezik të ulët. Kjo strukturë
përdoret për të ndihmuar mësuesin dhe fëmijën që të
trajtojnë aspektin e “trupit të njohurisë” të disa lëndëve,
në veçanti të historisë, gjeografisë dhe shkencës. Sipas
kësaj metode, disa fëmijë bëhen ekspertë në një aspekt
të temës dhe udhëzojnë pjesën tjetër të grupit për fushën
e tyre të ekspertizës. Pasi fëmijët të mësohen me idenë e
grupimeve në formë zigzage dhe të mësojnë të punojnë
sipas kësaj strukture, kjo mund të bëhet një mënyrë
e dobishme për të ruajtur dhe rritur vetëvlerësimin e
fëmijëve me vështirësi në të shkruar dhe në të lexuar.
Ekspertët vlerësohen për informacionin që japin
gojarisht, dhe jo për faktin sesa mirë mund të shkruajnë.
Eksperti mund të marrë informacion nga tekstet ose
videot, posterat, kompjuterat dhe burime të tjera dhe
mund të dëgjojnë anëtarë të tjerë të grupit të ekspertëve
pasi ata të gjithë shkëmbejnë gjetjet e tyre dhe përgatiten
për të rapostuar në grupet e tyre fillestare. Pra, ata
janë në gjendje të mësojnë nga raportet me gojë dhe
të transmetojnë informacion me gojë. Disa fëmijë, në
veçanti fëmijët me tendenca disleksie në përgjithësi janë
shumë të zotët me gojë. Fëmijët përfitojnë gjithashtu
dhe nga përgjegjësia që u jepet. Ata fillojnë të zhvillojnë
aftësi kërkimore dhe janë më pak të shqetësuar për
pyetjet që bëjnë kur shkojnë për të kërkuar informacion.
Organizimi në grupe në formë zigzagu: Struktura
vizualizohet më mirë në formën e një kuizi zigzag.
Fëmijët janë në grupe dhe secili prej tyre shikohet si një
pjesë e kuicit. Më pas ata ndahen sikur pjesët e kuiz të
shpërndaheshin, dhe më pas bashkohen në mënyrë të
tillë që formojnë në zigzag të plotë. Ka katër ose pesë
fëmijë në secilin grup, që do të thotë që ka pesë deri në
shtatë grupe në secilën klasë. Fëmijëve u thuhet që ky
është “grupimi bazë” dhe se ata të gjithë do të ndihmojnë
njëri-tjetrin në grup në mënyrë që të nxënë sa më shumë
të jetë e mundur. Çdo nxënësi në grupimin bazë i jepet
një numër dhe u thuhet atyre se do të shkojnë në grupe
të tjera të cilat janë të përbërë nga nxënës që u është
caktuar i njëjti numër, në mënyrë që të bëhen ekspertë
të një aspekti të temës. Në fillim fëmijët organizohen në
çifte dhe u kërkohet që ta specifikojnë temen dhe më
pas ata të bashkohen në grupe me gjashtë veta për të
krahasuar shënimet e tyre, së bashku ata do të vendosin
për një përmbledhje të përgjithshme të mendimeve
të tyre përpara se të kthehen në grupe bazë. Nxënësit
kur janë në grupet bazë mësuesi duhet t’i ndihmojë për
menaxhimin e raportimit. 10
Grupet në formë ylberi. Mësuesi formon grupe të vogla
të përbëra me katër apo pesë nxënës, dhe në fillim
nxënësit punojnë me grupe të veçanta. Secilin grup
mësuesi e emërton me emër të ngjyrave të ylberit, më
pas nxënësve u kërkohet që të formojnë grupe të reja.
Grupet e reja formohen nga nxënës të emërtuar me

9 Mcnamara,S., Moreton, G.,Bërja e dallimit sipas irganizimit
të klasës, Të kuptuarit e të qenit ndryshe, David Fulton
Publishers, Londër, f. 80

10
Mcnamara,S., Moreton, G.,Bërja e dallimit sipas
organizimit të klasës, Të kuptuarit e të qenit ndryshe, David
Fulton Publishers, Londër, f.88
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ngjyra të ndryshme, pra, grupet e reja formohen me
katër nxënës të emërtuar: e kuqe, e verdhe, e gjelbër,
blu. Nxënësve u lihet kohë që të pregatiten.
Akuariumi. Kjo është një stukturë e cila i ndihmon
nxënësit që të punojnë në grupe të mëdha. Në fillim
nxënësit organizohen në çifte dhe u kërkohet që të
diskutojnë pikëpamjet e tyre mbi një temë. Mësuesi pasi
u prezanton strukturën për herë të parë, është mirë që të
zgjedhi një temë që nuk ka lidhje me kurrikulën, një temë
çfarëdo. Pasi tema të jetë e trajtuar afërsisht 10 minuta,
u kërkohet nxënësve të vendosin vetë se kush do të jetë
A-ja dhe kush do të jetë B-ja. Më pas duhet t’u thotë
nxënësve se nxënësit të cilët janë të emërtuar A duhet të
shkojnë ne mes të klasës për të diskutuar për pikëpamjet
të tyre. Nxënësit përgatiten mbi atë temë. Grupi duhet
të informojë nxënësin e emërtuar A dhe të bëjnë prova
paraprake me njëri-tjetrin në mënyrë që të prezantohet
denjësisht. Grupi organizohet duke i vendosur karriget
në mënyrë rrethore, nxënësit të emërtuar B ulen
jashtë rrethit në një largësi të konsiderueshme që të
mos ndërhyjnë në diskutimin që bëhet brenda rrethit.
Nxënësit Bi shohin nxënësit A si peshqit në akuarium.
B-të mund të përdorin një fletë vëzhgimi.
Këto stuktura në shkollat tona nuk aplikohen, mbi
këto struktura sepse ka munges te informacionit të
hollësishëm për mësuesit, dhe nuk janë trajnuar. Ka
mungesë informacioni mbi këto struktura të puës me
grupe.

Vëzhgimi dhe vlerësimi i përparimit në grup
Vlerësimi është një proces i ndërlikuar dhe i “rrezikshëm”.
Vlerësimi shihet nga mësuesit si proces i vazhdueshëm
gjatë gjithë vitit shkollor dhe kulmin e arrin në dëftesën
e arritjeve të nxënësve, në fund të simestrit apo në
fundin e vitit shkollor. Disa mësues pohojnë se të gjitha
aktivitetet që zhvillohen gjatë mësimdhënies janë
raste të mundshme vlerësimi, kurse disa mësues kanë
treguar se vlerësimi është arsyeja pse ata shpesh herë
e kundërshtojnë punën me grupe. Mësuesit e kanë
të vështirë që ta kuptojnë se si mund t’i lënë nxënësit
të punojnë së bashku dhe në të njëjtën kohë të bëjnë
vlerësime individuale.
Realisht vërtet është e vështirë, unë e njoh këtë vështirësi
nga praktikat që kam kryer, por më duket më e dobishme
që këto aktivitete në klasë të shihen si mundësi për të
nxënë, me aktivitete të veçanta vlerësimi që hartohen
për të vlerësuar arritjet e nxënësve kundrejt objektivave
të të nxënit të përdorura gjatë vitit në mënyrë periodike
ku nxënësi punon vetëm. Në punën me grup mësuesi
jep vlerësime në përgjithësi të punës së grupit dhe të
kontributit të gjithsecilit, jep vlerësime për mënyrën e
bashkëpunimit, për trajtimin e çështjeve dhe përfundimet
e nxjerra dhe për mënyrën e prezantimit.
Të evidentosh pozitiven, ta afirmosh, ta bësh karakteristikë
të përgjithshme te nxënësit është aftësi e intuitë. Nxënësi
ka nevojë të vlerësohet e të respektohet dhe të mos i
rrendojmë me qortime dhe vërejtje. Le t’i referohemi
psikologut Abraham Maslow, i cili thotë se nevojat
themelore të përbashkëta të të gjitha qënieve njerëzore
përmblidhen në pesë kategori: nevojat fiziologjike, të

sigurisë, efektive (ndjesore), nevojat për vlerësim dhe
respekt, si dhe nevojat për realizim. Këto nevoja janë
të pranishme në çdo fazë të moshës së nxënësve. Ne
duhet ta shohim nxënësin përtej notës, në qoftëse notën
e vendosim në bazë të kritereve të vlerësimit, e shikon si
njësi që përfaqëson nivelin e njohurive në një lëndë të
caktuar, në një kapitull e disa tema të marra së bashku.
Kjo është e lidhur fort edhe me produktin e punës sonë
si mësues, ku përfshihet edhe aftësia jonë për t’i ngulitur
nxënësve teknikat e të nxënit në lëndë të veçanta.
Vlerësimi duhet shoqëruar realisht me shpjegim, që të
ketë vlerë për nxënësit e vlerësuar dhe klasën në tërë
apo në grup. Argumentimi i notës është me vlerë për
të tërë klasën e grupin. Është e kuptueshme që mësuesi
shqetësohet kur nxënësi nuk përgjigjet në mësim, pra
vlerësohet me notën negative, por kjo nuk e justifikon
asnjeherë të vlerësuarin me nervozizëm. E vë notën
negative ose të dobët dhe mendon se kështu u “zgjidh”
problemi, prandaj mësuesi nuk duhet të tregojë as
indirekt “Ja ku e ke punën tënde, bëj zhurmë po deshe”.
Menaxhimi ka rrugë të tjera që nuk kanë të bëjnë me
presionin për notën. Kjo është e dëmshme. Mësuesi,
duke argumentuar notën, do të shprehë kënaqësinë
apo shqetësimin e tij, në varësi të notës që vë. Ai, nuk
mjafton të shprehë sinqerisht keqardhjen e vërtetë për
notën e dobët që vë, por është e dobishme të tregojë
ose të rekomandojë 2-3 teknika të të nxënit, për çështje
të caktuara, te të cilat shfaq dobësi e zbrazëti njohurish.
Kjo bën që edhe nxënësi të kuptoj më shpejt e të bindet
më shumë. 11
a)
Elementët e vlerësimit të diskutimit
Mësuesi është një observues i performancës së
nxënësit. Vlerësimi është një përmbledhje shënimesh që
përdoren për të drejtuar nxënësit drejt një performance
të përmirësuar. Nota që mësuesi u vendos nxënësve
është pjesë e vlerësimit. Disa elemente thelbësore në
vlerësimin e diskutimit janë:
	
Diskutimi duhet të ketë tri komponent të
vlerësimit të cilët janë: një vlerësim të nxënësit që
përfaqëson grupin, vlerësimi i të gjithë grupit, dhe
vlerësimi i grupit nga vetë nxënësit.
	
Përparimi i nxënësit është një komponent i
vlerësimit, i cili reflekton në natyrën e performancës së
klasës dhe objektivat që inkurajojnë përmirësimin në atë
që nxënësi është duke bërë.
	
Pas përfundimit të orës mësimore duhet
të ndahet një opinion vlerësimi për nxënësin i cili ka
përfaqësuar grupin.
	
Grupi në përfundim të diskutimit duhet të
realizojë një vetëvlerësim.
Kur nxënësit vlerësohen, kanë nevojë që t’u jepet një
shpjegim i qartë se çfarë duhet të përmirësojnë, ku gabuan
e përse u vlerësuan me atë notë. Pra, përmirësimet e
nevojshme, çfarë duhet të bëjnë në vazhdim, progresi
i bërë që nga vlerësimi i mëparshëm. Mësuesi realizon
vlerësimin individual, lëndor dhe të grupit.
b)
Vlerësimi i grupit
Performanca e përgjithshme e grupit përbëhet nga disa
komponente:
11 Kraja,M., Vlerësimi i nxënësit, Pedagogji e zbatuar, Geer,
Tiranë 2008, f.370
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Performanca
Cilësia e mendimeve që zhvillohen brenda grupit
Raporti përfundimtar i përgatitur nga grupi në lidhje me
temën
c)
Bërja e dallimit në bazë të rezultatit
Bërja e dallimit në bazë të rezultatit, konsiderohet nga
mësuesit si një detyrë me fund të hapur që u jepet për
t’u kryer të gjithë nxënësve. Nxënësit e kryejnë detyrën
në bazë të aftësive të tyre, sipas mënyrës dhe ritmit të
tyre, duke krijuar kështu variacion stilesh të të nxënit dhe
aftësish. Grupet pasi kanë përfunduar detyrën që u ka
përcaktuar mësuesi, fillojnë të krahasojnë përfundimet
e tyre me përfundimet që kanë nxjerrë grupet e tjera.
Mësuesi u ushtron pyetje të ndryshme nxënësve dhe
analizon mënyrën e zgjidhjes së problemit apo çështjes
së dhënë, që çdo grup ka bërë. Rrugën që grupet kanë
ndjekur, mënyrën se si e kanë trajtuar atë problematik,
dhe përfundimet që kanë nxjerrë grupet. Është e
domosdoshme, që, mësuesi gjatë punës me grupe të
vëzhgojë me kujdes mënyrën e komunikimit që bëjnë
nxënësit brenda grupit, mënyrën e funksionimit të
grupit. Shpesh herë mësuesit e pranojnë se është shumë
e vështirë kur vjen momenti i bërjes së dallimit në bazë
të rezultati, dhe në dhënien e një vlerësimi të saktë. Ata
e pranojnë që shpesh herë kanë gabuar në vlerësimin e
nxënësit kur realizojnë punën me grupe.
Në punën me grupe nuk ka vlerësime të sakta, apo siç
mund t’i quajmë “të prera me thikë”, mësuesi preferojnë
që thjesht tu japin një feedback nxënësve të tyre. Si
përfundim mësuesi zakonisht u thotë nxënësve që: për të
përmirësuar aftësitë për zgjidhjen e problematikës, apo
arritjen e këtij objektivi ( mësuesi bën dhe një shpjegim
të shkurtër mbi problematikën, apo objektivin që ka
përcaktuar në fillim të orës së mësimit), të gjithë këmi
punuar për ta arritur këtë objektiv me sukses, në nivelin
mesatar apo në nivelin mjaftueshëm (duke u bazuar
tek përfundimi). Disa mësues, për fat të keq thonë: E
bëj dallimin duke u bazuar tek rezultatet e mëparshme
sepse në punën me grup zakonisht krijohet një kaos.
Këtë shprehje e kam dëgjuar shpesh herë, dhë në fakt,
mësuesi të cilët unë kam pasur kur kam qënë nxënëse
kështu operonin.
Mësuesi duhet ta bëj dallimin në bazë të rezultatit që japin
nxënësit apo grupet në përfundim të orës së mësimit dhe
jo duke u bazuar tek rezultatet e mëprshme. Nxënësit
janë të ndryshëm, kanë temperament të ndryshëm, e
aftësitë e tyre i shfaqin në varësi të situatës që krijohet,
dhe për ato kontribute që jep në secilën situat apo orë
mësimore. Nëse një nxënës jep shumë kontribut në

punën me grupe, aktivizohet, atëherë mësuesi duhet ta
vlerësojë për atë kontribut që ai jep. Zakonisht nxënësit
me rezultate të dobëta, kanë vetëvlerësim të ulët dhe
në punën individuale kanë rezultate të dobta. Por ky
nxënës, në një punë me grupe, mund të bashkëpunoj me
shokët dhe të arrij rezultate të larta apo të kënaqshme
në grup. Ndihma e shokëve të klasës apo grupit dhe
marrdhëniet që krijohen brenda grupit, tregon që
nxënësve me vetëvlerësim të ulët u rritet vetëvlerësimi
dhe kanë besim tek vetja për opinionet dhe mendimet
që do të japin në grup.
Mësuesit duhet të jenë shumë të kujdesshëm në bërjen
e dallimit, duhet të jenë shumë të vëmendshëm dhe të
kujdessshëm. Përveç regjistrit, mësuesit duhet të mbajnë
një fletore “regjistër”, dhe të mbajnë shënim kontributin
e secilit grup dhe nxënës, dhe rezultatet e grupeve dhe të
nxënësve. Bërja e dallimit në bazë të rezultatet përveç se
ka ndërlikime, vështirësi apo “të meta” ka dhe avantazhe.
Avantazhet janë:
1.
Bëhet e mundur që nxënësit të ndihen njësoj si
të tjerët, në të gjitha seancat mësimore dhe në vendosjen
e objektivave
2.
Shmangen talljet, ofendimet sepse nxënësit
ndihmojnë njëri-tjetrin
3.
Sigurohet që secili nxënës të marrë ndihmë për
pikat e dobëta që kanë
4.
Nxënësit ndihen të përkrahur dhe të vlerësuar
nga grupi
5.
Nxënësi përmirësohet, sepse i jepet ndihmë nga
grupi për të arritur këtë qëllim
6.
Çdo sukses që arrin secili nxënës, është falë
punës dhe përpjekjeve të tij dhe ndihmesës që i jep grup
Si përfundim mund të themi se të nxënët në bashkëpunim
kultivon disa vlera tek nxënësit, me synimin që nxënësit
t’i përdorin në jetën e përditshme. Rezultatet kryesore
të të nxënit në bashkëpunim janë: qëndrimet dhe vlerat,
sjellja prosociale, këndvështrime dhe pikëpamje të
ndryshme alternative, identitet i integruar, procese të
nivelit të lartë të të menduarit.
Tri mënyrat për vlerësimin e një grupi janë:
•
Mbajtja e një liste kontrolli të vazhdueshme
gjatë kohës që çdo pjesëmarrës komenton seancën e
diskutimit;
•
Mësuesi duhet të regjistrojë diskutimin në
seancën e diskutimit
Diskutimi regjistrohet përmes shënimeve.
Shqyrtohen aftësitë e të pyeturit dhe saktësitë e
kombinimit të informacionit.
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Elementë të etnografisë së të folurit në poemën “Hanko
Halla”të Ali Asllanit

MSc. Sonila Caushi

Abstract
The value and the grandeur of a work lies in all the
time. The more years the years go by, although it is
written in a certain period of history, remains the present
and nowadays. It has strong foundations, which are
inextricably linked to every man’s life, the life of the
lab, and the life of all Albania. Vlora has had and still
has many ethnographic elements today, Hanko Hall’s
words would say that Vlora is one of the sociolinguistic
floristic branches which are appreciated by Albanian
and foreign scholars and by the silver roots the popular
beach. Often times many of us identify themselves as
good acquaintances of Albanian traditions and culture.
Ali Asllani is a good connoisseur of the folk dance and
this is what the many elements found in Hanko Halla
work tell us. Hanko Halla shows us two opposite worlds
that contrast each other, the old world represented by
“Hanko Halla” and the new world, identified with the
new generation. It is here in this “great” contrast that
the author compares the two worlds in which Hanko
Halla lives, the world that exists with her mind and the
world she sees, the author reveals all the great wealth of
ethno-linguistic values.
In this context, we have lifestyles characteristic of
different layers of society, clothing that are an important
part of national culture and identity, behaviors, greetings,
congratulations, joys, mentalities, taboo words, also we
have phraseological expressions and strings of stigmas.
All these are scaled and carved so beautifully by the
language of Ali Asllani that the more he reads the work,
the more he understands that we are dealing with a
silvery work.
Key words: ethnography, congratulations, world, popular
taban, identity, lifestyle, monum

Abstrakt
Vlera dhe madhështia e një vepre qëndron te
gjithëkohësia. Sa më shumë të kalojnë vitet vepra, edhe
pse është shkruar në një periudhë të caktuar të historisë,
mbetet aktuale dhe në ditët tona. Ajo ka themele të
forta, të cilat lidhen në mënyrë të pazgjidhshme me jetën
e cdo njeriu, me jetën e labërisë, e me jetën e mbarë
Shqipërisë. Vlora ka pasur dhe ka të theksuar edhe sot

shumë elementë etnografikë, fjalët e Hanko Hallës do të
shpreheshim se Vlora është një ndër degët e florinjta që
mbijnë sociolinguistikë të cilat janë vlerësuar nga studiues
shqiptar dhe të huaj dhe po të përmendim nga rrënjët e
argjendta të tabanit popullor. Shpesh herë shumë nga ne
e identifikojnë veten, si njohës të mirë të traditave dhe
kulturës shqiptare.
Ali Asllani është një njohës i mirë i tabanit popullor dhe
këtë na e tregojn elementët e shumtë që gjenden në
veprën “Hanko Halla”. Te “Hanko Halla” na shfaqen dy
botë të kundërta, që i kundërvihen njëra-tjetrës, bota e
vjetër e përfaqësuar nga “Hanko Halla” dhe bota e re,
që identifikohet me brezin e ri. Pikërisht këtu në këtë
kundërvënie “madhështore” autori duke përqasur dy
botët në të cilat jeton Hanko Halla, botën që ekziston me
mendësinë e saj dhe botën që shikon, autori na shpalos
gjithë pasurinë e madhe të vlerave etnolinguistike.
Në këtë kuadër kemi mënyra jetese karakteristike për
shtresa të ndryshme të shoqërisë, veshjet që janë pjesë e
rëndësishme e kulturës dhe identitetit kombëtar, sjelljet,
përshëndetjet, urimet, gëzimet, mendësitë, fjalët tabu,
gjithashtu, kemi edhe shprehjet frazeologjike dhe fillesat
e gjëagjezave. Të gjitha këto shkaliten dhe gdhenden aq
bukur nga gjuha e Ali Asllanit, saqë sa më shumë e lexon
veprën, aq më shumë kupton se kemi të bëjmë ne një
vepër të argjendtë.
Fjalë kyce: etnografi, urime, botë, taban popullor,
identitet, mënyrë jetese, monument.
***
Vepra e të madhit Ali Asllani është konsideruar nga
studiuesit si monument për i krahinës së Labërisë. Ai
vetë është cilësuar “Poeti i Vatrës”, bilbili i Vlorës sime “1.
Kudo në vargjet e tij ndihet aroma e këndshme e viseve
të Labërisë, aroma e Vlorës. Vargjet e tij përcjellin tek
lexuesi botën dhe zakonet e bukura të Labërisë. Vlera
dhe madhështia e një vepre qëndron te gjithëkohësia. Sa
më shumë të kalojnë vitet vepra, edhe pse është shkruar
në një periudhë të caktuar të historisë, mbetet aktuale
dhe në ditët tona. Ajo ka themele të forta, të cilat lidhen
në mënyrë të pazgjidhshme me jetën e cdo njeriu, me
jetën e labërisë, e me jetën e mbarë Shqipërisë. Vlora
1 Gace, B., Ali Asllani në kujtimet dhe studimet letrare, Tiranë,
2006, f.51
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ka pasur dhe ka të theksuar edhe sot shumë elementë
etnografikë, fjalët e Hanko Hallës do të shpreheshim
se Vlora është një ndër degët e florinjta që mbijnë
sociolinguistikë të cilat janë vlerësuar nga studiues
shqiptar dhe të huaj dhe po të përmendim nga rrënjët e
argjendta të tabanit popullor. Shpesh herë shumë nga ne
e identifikojnë veten, si njohës të mirë të traditave dhe
kulturës shqiptare.
Ali Asllani është një njohës i mirë i tabanit popullor dhe
këtë na e tregojn elementët e shumtë që gjenden në
veprën “Hanko Halla”. Te “Hanko Halla” na shfaqen dy
botë të kundërta, që i kundërvihen njëra-tjetrës, bota e
vjetër e përfaqësuar nga “Hanko Halla” dhe bota e re,
që identifikohet me brezin e ri. Pikërisht këtu në këtë
kundërvënie “madhështore” autori duke përqasur dy
botët në të cilat jeton Hanko Halla, botën që ekziston me
mendësinë e saj dhe botën që shikon, autori na shpalos
gjithë pasurinë e madhe të vlerave etnolinguistike.
Në këtë kuadër kemi mënyra jetese karakteristike për
shtresa të ndryshme të shoqërisë, veshjet që janë pjesë e
rëndësishme e kulturës dhe identitetit kombëtar, sjelljet,
përshëndetjet, urimet, gëzimet, mendësitë, fjalët tabu,
gjithashtu, kemi edhe shprehjet frazeologjike dhe fillesat
e gjëagjezave. Të gjitha këto shkaliten dhe gdhenden aq
bukur nga gjuha e Ali Asllanit, saqë sa më shumë e lexon
veprën, aq më shumë kupton se kemi të bëjmë ne një
vepër të argjendtë.
Po të shohim një studim të Sotir Kolesë gjejmë mes të
tjerash, për këtë poemë edhe një fjalor ku shpjegohen
fjalët Hanko dhe Hallë në gjuhët frenge dhe atë angleze,
Hanko – Hallën e përkthen si “dramë” grande, dramë
“lady” ose “old lady”. 2. Fjala Hanko në Labëri, është një
formë e shprehjes së respektit. Atje nusja e re që vinte
në shtëpinë e burrit, duhej ti drejtohej gjithnjë me fjalën
Hanko apo hankomadhe kunatës, qoftë dhe kur ajo ishte
e mitur3.
Kjo fjalë përdoret në vend të fjalës zonjë dhe në zonën e
Skraparit. Gjithashtu, fjala Hallë përdorej, jo vetëm për
motrën e babait, si gruaja e parë rrënja e trungut familjar,
por dhe për të shprehur respektin ndaj një gruaje të
moshuar e të mencur. Qysh në fillim të poemës “Hanko
Halla” poeti përshkruan gruan tipike labe të zakonit, të
traditës, madje, edhe superiore, por mbi të gjitha gruaja
me shpirt të gjerë. “Hanko Halla” është zëri i hankove të
Labërisë.

Në traditën e vjetër shqiptare ka qënë e ndaluar që gruaja
dhe burri t’i thërrisnin njëri-tjetrit në emër4. Ali Asllani
e ka shprehur poetikisht “. . pasi femra kurrë, s’mund ti
flasë në emër burrit që është burrë”. Për Hanko Hallën,
burri është “Ai”

Halla ka marr moshën, urat po i shkep
dhe mer jep trungu i ullirit digjet me gazep
Digjet mala-mala sidomos bujashka
Në dimër moj motër, zjarri, shumë u dashka
Si t’ju them moj motra…pjergulla me rrush
Zëri tij moj motër ruante, shtat në hollë
Edhe uni, moj motër, zëri nga ta kesh.
“cfarë t’ju them, moj motra, pika që s’ju bije”

…lajkat më të rralla, lajkat më të holla:
Mbret mbi pem’limoni, mbretëresh dhe molla…

Këtu ndeshim përdorimin e fjalës motër, e cila në Labëri
nuk përdoret vetëm në kuptimin motër, e ke gjak, (nga
nëna dhe babai), por dhe me kuptimin kur flet me një
shoqe (p. sh. moj motër)
2 Letër e Sotir Koleas drejtuar poetit Ali Asllanit, 12 gusht 1931
3 Shkurtaj, Gj., Etnografi e të folurit të Shqipes, Tiranë, 2004 f.86

“Ai”-na thotë Halla, pasi femra kurë
S’mund t’i flas në emër burrit që ka burrë!. . .
“Ai” i kujtonet, veshur me fustane,
Në një dor’ tespijet vark e radh’ merxhane…
Kur ish Hanko Halla nuse top’ i borës
Kur “Ai” e mbante në pëllëmbë të dorës….
Ajo ish një lule, po edhe “Ai”
Ish për atë lule një saksi flori
“Ai” thot’ Hanko Halla kur ish “Ai” gjallë
Kurr’ nuk bënte gëk njëri në mëhallë
Gjithashtu, krahas përdorimit të përemrit vetor Ai kemi
edhe përdorimin e fjalës “agai”. Në Berat thonë edhe
agai” ose “agabeu”5
“Po agai sa malet edhe zjarr në vatër”
Në këtë poemë shoqëria e asaj kohe shtresëzohej sipas
“derës” në derë të parë e derë të dytë. Hanko Halla
mendonte se njerëzit nga dera e parë nuk mund të bënin
dot krushqi me derë të dytë:
Duket der’ e parë, bukuri e derës
C’quan mbi katër stina, stina e pranverës!
Halla thot’të drejtën cupa si dy sytë
Si do bënej nuse, nuse e derës s’dytë,
Kurse Hanko Halla rrjedh nga der’ e parë?
Të folurit në nënkuptime është një lloji i shprehjes që
merr vlera artistike. Në lidhje me përgjigjen që Hanko
Halla i jep lajmësit, që i kërkon mbesën për nuse, ajo ia
kthen përgjigjen me një gjuhë fshikulluese, shumë të
mprehtë. Meqë dhëndërri është nga dera e dytë, halla
nuk donte të bënte krushqi me të. Mjeshtëri Ali Asllani
ka shkruar:
Fët e fët e mora një kongjill nga zjarri,
Nxora dhe nga xhepi një gjerdan prej ari;
“Na – i thash; - trazoi, nuk trazohen kurrë
Njëri për në gushë, tjetri për në furrë”…

Interesant shfaqet dhe elementi etnolingistik i “puthjes së
dorës”. Format e përshëndetjes kanë vlerat e simboleve
që mbi bazën e një konvecioni vendosin mardhëniet
shoqërore midis folësve. 6
Me sa kuptohet në botën e Hanko Hallës puthja e dorës,
njihej si një rit që kryhej nga gratë për Hankot dhe
Hallat e zonës, pra, ishte një shprehje e respektit midis
femrave. Në gjuhën shqipe togëfjalësh puth dorën ose
e ashtuquajtura “puthje sociale” ka pasur kuptim me
ngjyresa negative dhe për të sigmatizuar përuljen dhe
4 Shkurtaj, Gj., Etnografi e të folurit të Shqipes, Tiranë, 2004 f.86
5 Gj. Shkurtaj, Etnografi e të folurit të Shqipes, Trianë 2004 f.267
6 Shkurtaj, Sh., Etnografi e të folurit të Shqipes, Tiranë, 2004, f.114
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servilizmin. Puthja e dorës mund të shkaktojë habi tek
njerëzit, pasi nuk njihet si rit. Në botën “e marrosur”
sipas Hanko Hallës, burri i puth dorën gruas, në shenjë
kortezie, për t’i shprehur respekt.
Çdo gjë ka të ngjarë, por kurrë edhe kurrë
dorën e një femre nuk e puth një burrë!
Në shumë vende të botës është gjithmonë inferirori që
përshëndet eprorin. Besoj se kështu ka qënë edhe në
shumë mjedise shqiptare. Në kohën e pushtimit osman,
por edhe më pas si për inerci, në anët tona ka qënë e
shpeshtë përshëndetja “temena” që do të thotë nderim
me kokë e me fjalën turke “temena”7. Me vonë fjala
“temena” nënkuptonte një lloji sjellje të tipit “marr me të
mirë” apo i “thur lavde” i vjen pas avazit etj. Sipas Hallës
nusja duhet ti bëjë temenara vjehrrës.
Po ti sillet bukur si dhe gratë e para,
Sidomos – thot Halla – dua temenara
Temena e shkretë humbi si në ëndërr
Vjen të merr nga sheshi dhe të vë në zemër.

E ku qenka parë, e ku ësht’ dëgjuar
Që të hapi femra gji e kraharuar
Dhe të shkoj përpara, burri t’i vej prapa,
Ky pa hedhur capën, femra hedh tri capa?
Interesant është fakti se në poemë kemi të përdorur edhe
fjalën “syri i keq”. Një numër i madh frazeologjizmash
lidhen me besimin e forcën e “syrit të keq”, 9 të tilla forma
të shprehjes gjenden edhe në poemën “Hanko Halla”.
Edhe rreth’ i Hallës, rreth’ i atij gjiri,
Ruaj zot nga syri, mu si prush floriri.

Kohën “Hanko Halla” e quan “të flamosur” dhe e
përshkruan atë në mënyrë të tërthortë.
Cdo gjë e ka humbur, humbi edhe pususllën,
S’ka në dorë as kokën që të vër’ kësulën!
Kur në kohërat tona, me të hyr’ që hyje,
Kundra mebtej jasht, festja përmbi krye;
Nashti futet Brenda cdo këpucë e lyer.
Dhe kapele e pastër varet përmbi derë!
Të folurit me nënkuptime është një lloji i shprehjes
artistike. Në përshtatje me rrethanat e komunikimit,
gjykimit, vlerësimet dhe mendimet popullore jepen në
mënyrë të tërthortë, nëpërmjet frazeologjish e shprehjesh
të shkurtra, që kanë në themel, thënie të mocme ose të
ndonjë anekdote. Në nëntekste të mprehta me anën e
“meseleve” ose “rrotullave”, të folurit bëhet i figurshëm
kthehet nga një mjet i kumtit të zakonshëm, në një mjet
arti, në një mjet të të folurit me ngjyresa e shtresa të
karakterit artistik. 8
“Rrotullat” shpesh vijnë si “fjala e vjetër” fjalë të thëna
nga “i pari”:
Korr atë që mbolle, thënka fjala e vjetër,
Nuk e dinte nusja fjalën e të parit:
-haje, o i mëncur, mallin e të marrit.
Thënka dhe qitabi: rob i kësaj jete
Dalë mengadalë nuk do jet’ në vete.
Nashti kur betonet burri thot’ “për nder”
Be’ e par’ dhe feja mbeti pa një vler’
Ari në qemer, foshnja përmbi bel,
Na i tha i pari që shikonte thell?
I riu veriu thënka dhe i pari,
Fjala e të parit vlen më shum’ se ari!
Dihet si zakonet në kohën kur ka jetuar Hanko Halla kanë
qënë të tilla që nusja duhej të çohej shpejt nga gjumi,
7 Shkurtaj, Gj., Etnografi e të folurit të Shqipes, Tiranë, 2004, f.116
8 Shkurtaj, Gj., Etnografi e të folurit të Shqipes, Tiranë, 2004, f.106

mirëpo koha ka ndryshuar….
Hanko Halla është kundër emancipimit të gruas, madje,
ajo këtë fenomen e shikon si shthurje. Gruaja shikohej si
gjë e brishtë, e cila gëzonte të drejta të rrinte në shtëpi
e të mbante fëmijët. Të merrej me edukimin e tyre, jo
të vishet e të pispilloset, të nxjeri kraharorin përjashta.
Ja si shprehet Ali Asllani me gjuhën e tij të vecantë e të
goditur.

Syri do t’i plasë.
Këtu përdoret me kuptimin që mos t’i marrin më sysh.
Sot e gjithë ditën nuseve të reja kur martohen ose
fëmijëve të vegjël i vendosin një hudhër në xhep që të
pëlcasë syri i keq. 10
Një element tjetër i rëndësishëm është përdorimi i
urimeve. Urimi, nuk është tjetër vecse një akt i të
folurit, që shpreh një qëndrim ndaj sjelljes dhe fatit të të
tjerëve. Urimi është shprehja e një dëshire me fjalë, që
pritet të realizohet në një kohë të ardhme. 11 Këtu do të
përmendim konkretisht.
I lumtë goja; Gjum’t’ëmbël; Rroft’ e qoft’, Si desh zoti;Lum
shtëpi e babës, Të keqen halla, Më rruaç, Të paca, Mu
bëfshin kurban…etj.
Gjithashtu, kemi edhe përdorimin e mallkimeve: U placin
sytë, Zoti ia bëft, U ka plasur dell e ballit, Pika që s’ju bije,
Deh u rëntë pika.
Kemi përdorimin e përshëndetjeve. (shprehje kortezie)
si: “mirëseardhe moj zonjë” “mir’ se na erdhi”.
Hanko Halla përfaqëson modelin e gruas që përpunoi në
shekuj patriakaliteti shqiptar, thelbin e të cilit e përbëjnë
respekti absolute për burrin, vetënënshtrimi, por tek ajo
kemi edhe ndjenja të bukura si ajo e dashurisë për burrin.
Kjo duket në përdorimin e fjalëve “Xhan” dhe “Shpirt”.
Deh, i lumtë goja kush e tha më par’
Xhan e shpirt, o burrë, xhan e shpirt, o zjarr!
Fjalët e urta janë të përdorura dendur në poemë. Duke
qënë se Ali Asllani është cilësuar si poet i popullit, patjetër
që nuk kishte si të mungonin fjalët e tabanit kombëtar.
Fjalët e urta shihen më thellë si gjykime e vlerësime
të mirëfillta situatash e shfaqjesh nga më të ndryshme
të jetës materiale e shpirtërore të dala nga përvoja
shumëshekullore e praktikës dhe veprimtarisë popullore.
Ato paraqiten si të vërteta të pakundërshtueshme e me
vlerë të përhershme. 12
9 Shkurtaj, Gj., Etnografi e të folurit të Shqipes, Tiranë, 2004, f.66
10 Po aty, f.148
11 Shkurtaj, Gj., Etnografi e të folurit të Shqipes, Tiranë, 2004, f.145
12 Xhangolli, A., Etnologjia dhe folklori shqiptar, Vlorë, 2007,

147

AKADEMIA E STUDIMEVE Të
APLIKUARA “REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 5, Vëllimi 1, 2017, ISSN 2411-5592

Burri u bë grua, femra u harbua,
Hoxha u bë prift, prifti u tërbua
Dhe gjynah mos qoftë, bënet ‘ mish e thua!

Ari bija ime, ari i kursyer
Vëndin e ka bukur brenda në qemer!

Këtu kemi përdorimin e fjalës së urtë “Burrë e grua, mish
e thua”.
Hall paska pritur me them ‘ e të thash’,
Sa u rrit shelegu, dhe u bë dash.
Sa herë na ka falur !
Nusja na lajthitet,
Kok e falur s’pritet.
Ha bukë dhe përmbys kupën.
Edhe shprehjet (njësitë) frazologjike zënë vend në
rreshtat e Ali Asllanit. Shprehje frazologjike janë
togfjalësha të qëndrueshëm, që nuk formohen në çastin
e ligjërimit, por janë ndërtuar historikisht, përdoren si
njësi të gatshme, njësoji si fjalët. 13
Rrjedhimisht në vepër citojmë:
“fjala e të parit, mu si vëth në vesh”, përdorimi i shprehjes
frazologjike “si vëth në vesh” (= mbaje mend, e kam
parasysh gjithmonë).
“hal në sy e ka”, (= e ka inat).
“që ndërroi jetë”, (= vdiq).
Element tjetër interesan i cili gjendet në veprën e Ali
Asllanit është edhe përshkrimi i veshjes së shqiptarëve.
Midis të mirave materiale të domosdoshme për jetën
e cdo njeriu janë edhe veshjet. Me kalimin e kohës
ato patën një funksion estetik. Ato kanë ndryshuar
me zhvillimin e shoqërisë. Ali Asllani për të treguar
trashëgimin e madhe kulturore që kishte populli vlonjat
nuk kishte si të harronte veshjet të papërmendura në
poemën e tij.
Zonjat e mëhallës që na vin’ nga hera veshur kadifera,
veshur me shalira rroba rrall’ stambolli
spaska më të mira!
“Humbi dhe xhanfesi, humbi dhe atllasi.
E ku janë këmishat për mbi gju hajduce?
E ku është xhyzdani, folla e pallaska?
E ku janë Arjanët, burrat hane – hane,
Pleqësi e vendit veshur me fustane?

Ka pasur veshje të veçanta për kryerjen e punëve të
përditëshme, për dalje publike ( që quheshin veshje
publike, të mira), apo dhe sipas moshës, seksit, dhe
gjendjes civile. 14 Kjo duket shumë bukur në vargjet e Ali
Asllanit.
Rroba për pasdreke, rroba për mëngjes
Rroba për në mjergull, rroba për në ves
Disa për në banjo, disa për në kum
Disa kur tja bëjë një daulle bum;
Disa për në cajra, disa për në valle
Ruana zot edhe rroba për në karnavale
Disa për në dimër, disa për në verë.
Duhet pasur parasysh se për shqiptarët ka qënë dukuri
karakteristike prodhimi i veshjeve të tyre tradicionale
në kushtet familjare. Një gjë e tillë do të thotë se për
cdo shtëpi a familje, veshjet mbathjet dhe shtrojet
përgatiteshin nga gratë, me bazë materiale të siguruar
nga ekonomia familjare, si: leshi, mëndafshi, liri, etj.
Sidomos moj motra punën e tezgjaut,
Që punonin zonjat me fuqin e krahut.
Punëra që tregonin shpirtin e të gjallit
Guna e mëngore, linja e jelekë,
Leshin na i conte stani i deles bejkë.
Vepra e Ali Asllanit është një det mbushur plot me thesare,
sa më thellë të zhytesh aq më shumë të tillë gjen. Duke
e lexuar sa më shumë veprën e tij aq më shumë fillon të
reflektosh në lidhje me gjuhën e Ali Asllanit.
Fjalët Hanko dhe Halla, shprehje e respektit në familjet
labe, fjala “Ai” që tregon mardhëniet burrë – grua,
shtresëzimi i shoqërisë sipas “derës” elementi i “puthjes
së dorës” “termat”, “rrotullat” shprehjet frazeologjike,
fjalët popullore, elementi, “syrit të keq”, përshkrimi i
veshjeve, të gjitha këto elementë që lëvizin në veprën
e “Hanko Hallës” e bëjnë atë pasqyrë të jetës, zakoneve
dhe marrëdhënieve të shoqërisë në zonën e Labërisë.
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