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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 çdo 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 Kolegjit
Universitar “Reald”, Vlorë mund të na kontaktojnë në adresën email:
universitetireald@yahoo.com

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
Historia Natyrale e Ezofagiteve Atipike
Prof. Dr. Sotir VANGJELI

Abstract

grupmosha të ndryshme të popullsisë, të shpeshtësisë
së saj.
• Të studiojë faktorët etiologjikë principal si edhe të
mekanizmave patogjenetikë të sëmundjes.
• Të sjellë disa nga faktorët rriskantë e predispozues, si
dhe patologjitë shoqëruese më të shpeshta.
• Të hedhim dritë mbi paraqitjen klinike të sëmundjes,
si parakusht të marrjes së masave parandaluese e
diagnostikuese.
Të ndriçojmë disa prej masave diagnostikuese të
sëmundjes.
• Në studimin tonë duam të paraqesim edhe rezultatet
e një punimi korent e të kontrolluar të mjekimit të
ezofagiteve nga refluksi me Essomeprazol (Nexium) të
realizuar në Qytetin e Vlorës në kushte ambulatore.
Rezultate krahasuese me preparate të tjera
antisekretore.
• Të sjellim disa rezultate krahasuese të mjekimit
të sëmundjes në format e saj tipike dhe atipike,
veçanërisht në shfaqjen e ndërlikimeve respiratore
dhe ato kardiake.
Të sjellim gjithashtu ndikimin e efektshëm e mjaft pozitiv
të preparatit në mukozën e lezionuar ezofagiale e
gastrike.
Në rrafshin farmakologjik trajtimi medikamentoz ka për
qëllim:
• Të pakësojë refluksin deri në eliminimin e tij si
shkaktarin kryesor të sëmundjes ezofagiale nga
refluksi.
Të neutralizojëmaterialet e refluuara dhe veprimin e tyre
leziv mbi mukozën ezofagiale.
• Të favorizojëtranzitin ezofagial dhe të mbrojë mukozën
nga dëmtimet. Këto objektiva janë të mundura me
masa të përgjithshme (higjienike e dietike) por edhe
me veprimin farmakologjik.
Të përpunohet një strategji mjekimi në faza të ndryshme
të zhvillimit të sëmundjes.
• Të japim rezultatet e mjekimit medikamentoz në
dukuritëekstraezofagiale, dukuritë respiratore, si
edhe në dhimbjet toriakale me origjinë jokardiake.
Të evidentojmë rolin vendimtar të farmacistit në
realizimin e mjekimit kompleks të të sëmurëve me
ezofagit nga refluksi.
• Nëpërmjet trajtimit medikamentoz të sjellim rezultatet
më të mira të antisekretorëve duke përpunuar

The high frequency of reflux oesophageal reflux, a variety
of typical and atypical clinical symptoms, the simulation
of some pathological conditions, such as ischemic heart
disease by thoracic pain, respiratory tract forms, etc., as
such, serve as a goal not only a genuine scientific study
of the disease, but at the same time developing a shortterm and long-term treatment strategy. So, we have a
clash of clinical, diagnostic and pharmacological purpose.
Key words: frequency, pathology, symptomatology,
respiratory format.

Abstrakt
Frekuenca e lartë e ezofagieve nga refluksi,
simptomatologjia klinike e shumëllojshme, tipike dhe
atipike, simulimi i disa gjendjeve patologjike, siç mund
të përmendim sëmundjen iskemike të zemrës nëpërmjet
dhimbjeve torakale, format respiratore të sëmundjes etj,
shfaqje si këto, shtrojnë si qëllim jo vetëm një studim të
mirëfilltë shkencor të sëmundjes, por në të njëjtën kohë
edhe përpilimin e një strategjie trajtimi afatshkurtër dhe
afatgjatë. Pra, kemi një ndërthurrje të qëllimit klinik e
diagnostik dhe qëllimit farmakologjik.
Fjalë
kyçe:
frekuencë,
gjendje
patologjike,
simtomatologjia, format respiratore.
Studimet Epidemiologjike të thelluara “Filozofia” e
Mjekësisë Preventive
Qëllimi i punimit
Frekuenca e lartë e ezofagieve nga refluksi,
simptomatologjia klinike e shumëllojshme, tipike dhe
atipike, simulimi i disa gjendjeve patologjike, siç mund
të përmendim sëmundjen iskemike të zemrës nëpërmjet
dhimbjeve torakale, format respiratore të sëmundjes etj,
shfaqje si këto, shtrojnë si qëllim jo vetëm një studim të
mirëfilltë shkencor të sëmundjes, por në të njëjtën kohë
edhe përpilimin e një strategjie trajtimi afatshkurtër dhe
afatgjatë. Pra, kemi një ndërthurrje të qëllimit klinik e
diagnostik dhe qëllimit farmakologjik.
Studimi që sjellim ka për qëllim:
• Të hedhë dritë mbi historinë natyrore të sëmundjes së
refluksit ezofageal dhe ezofagiteve nga refluksi G/E.
• Të japë të dhëna mbi epidemiologjinë e sëmundjes në
9
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•

një skemë selektive të trajtimit medikamentoz të
sëmundjes.
Menaxhimi farmakologjik të jetë në qendër të studimit
në bashkëpunim me mjekun specialist asroenterolog.



Materiali dhe metoda e punës


Studimi që publikojmë mbështetet mbi materialin e
grumbulluar gjatë një periudhe kohore shumëvjeçare,
2005-2010.
 Studimi bazohet në diagnostikimin, ndjekjen dhe
trajtimin e 422 të sëmurëve me sëmundjen e refluksit
G/E, e ndërlikuar ose jo me ezofagit.
 Studimi është i karakterit korent ose jo i randomizuar.
Të sëmurët e pranuar për studim plotësonin disa
kërkesa:
 Diagnoza është bazuar në kritere të njohura
anamnestike, klinike dhe endoskopike.
 Të sëmurët e pranuar në studim klasifikohen e
mjekohen mbi bazën e stadeve të sëmundjes.
Ndërkohë konstatohet edhe një ndërthurje e veprimit
të prëparateve farmakologjike në format atipike të
sëmundjes.
 Kriteri i parë i zbatuar nga ana jonë ka qënë prania
e një historie simptomash klinike gjatë një periudhe
tremujore në të sëmurët nën mjekim, nëpraninë e
shenjave të tilla si: pirosis, regurgitacion, disfagi dhe
odinofagi.
 Gjithashtu janë ndjekur dhe vlerësuar shumë raste
me laringitis dhe ashpërsim të zërit nga refluksi I
lëngut gastrik.
 Kjo dukuri ngjallte interes pasi ndeshej veçanërisht në
subjekte të reja.
 Kriter i dytë i rëndësishëm ka qënë marrja në studim
e rasteve me efektshmëri të ulët.
 Një regjim antirefluks, ku përfshihesh edhe modifikimi
i dietës, pozicioni i ngritur i kokës dhe përdorimi i
përshtatshëm i antiacideve.
 Kriteri i tretë për çdo të sëmurë të pranuar për studim
ka qënë ndërprerja e plotë e konsumit të duhanit,
mbasi që në fillim e kemi konsideruar si faktor
rëndues të RGE. Natyrisht për këtë faktor rëndues
janë shprehur mendime të ndryshme.
 Interesim të veçantëështë treguar për ecurinë








dhe efektshmërinë e trajtimit medikamentoz të të
sëmurëve kronik që mjekoheshin me preparate që
ndikonin negativisht në ecurinë e refluksit G/E.
Si kusht i rëndësishëm është konsideruar përjashtimi
nga studimi i të sëmurëve që kanë përdorur
medikamente që ndikojnë në uljen e tonusit të
sfinkterit ezofageal inferior, si psh. teofilina, inhibitorë
të kalciumit apo derivatë të nitruar.
Në këtëkuadër kemi patur parasysh edhe të sëmurët
që kanë përdorur medikamente që ndryshonin
barrierën mukozale ezofageale si aspirina apo
antiinflamatorët josteroidë, të cilët gjithashtu janë
përjashtuar nga studimi.
Për një përqasje studimore sa më afër realitetit
fillimisht përcaktuam grupet e popullsisë me rrisk të
lartë dhe grupet më pak të rrezikuara me qëllimin
e përcaktimit të shkaqeve dhe mekanizmave
etiopatogjenetikë në shfaqjen e sëmundjes.
Në rastin e refluksit ezofageal, ashtu si në çdo
sëmundje kronike jo me natyrë infeksioze, e patëm
të vështirë të jepnim një përqindje të saktë, për
shkaqe më tepër subjektive, mbasi të sëmurët
me simptomatologji dhe forma të lehta, ose nuk
paraqiteshin për ekzaminim, ose paraqiteshin kur
sëmundja kishte përparuar.
Gjithsesi në grupin e të sëmurëve të marrë në studim,
36% e tyre rezultuan se vuanin nga pirosis.
Shpeshtësia reale e sëmundjes gjithsesi mbetet e
panjohur për shakqet që përmendëm më lart.
Tabela nr. 1 Struktura e popullsisë së depistuar
2005-2010.
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Grupmosha

Gjithsej

M

F

Deri 15 vjeç
21-30 vjeç
31-40 vjeç
41-50 vjeç
51-60 vjeç
61-70 vjeç
+60 vjeç
Gjithsej

295
842
1400
1920
1893
1200
820
8267

192
457
781
1027
916
589
412
4285

103
385
619
893
977
611
408
3982
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Tabela nr. 2 Prevalenca e sëmundjes nga Refluksi G/E
Grupmosha
21-30 vjeç
31-40 vjeç
41-50 vjeç
51-60 vjeç
+61 vjeç
Gjithsej

M
6
14
28
36
33
117

Epidemiologjia

F
4
12
22
34
39
111

ndihmën mjekësore. Shenjat klinike me intesitet të lehtë
(pirosis dhe/ose regurgitacion) konsiderohen më shumë
si një prishje e normalitetit funksional jetësor siç mund
të jetë mbiushqyerja, ftohja, marrja e përkohshme e disa
medikamenteve, teprimi me raste të përdorimit të pijeve
alkoolike etj. Kjo mendësi sjell mosvlerësim të sëmundjes
dhe mosparaqitje te mjeku, fakt ky që ul dukshëm
incidencën dhe prevalencën e sëmundjes ezofageale nga
refluksi.
Pra, nga studimet epidemiologjike rezulton se rreth 7% e
popullsisë në vendet perëndimore vuajnë nga sëmundja
e ezofagitit nga refluksi, me të njëjtën frekuencë për tëdy
gjinitë. Në tënjëjtën kohë konstatohet se prevalenca
rritet pas moshave 40 vjeçare. Konstatojmë se është e
mundshme që frekuenca e fenomeneve të jetë më e lartë
kur të sëmurët kanë marrë mjekime pa u konsultuar me
mjekun dhe farmacistin.
Sidoqoftë, rreth 45% e adultëve kanë të paktën një herë
në muaj pirosis dhe regurgitacion, 15% kanë shqetësime
javore dhe vetëm 7% kanë shqetësime ditore.
Të dhënat e fundit tregojnë qartë një rritje të shpeshtësisë
së sëmundjes në vendet e zhvilluara si SHBA, Evropë
Perëndimore etj.
Studimet epidemiologjike para së gjithash sugjerojnë
identifikimin e grupeve me rrezik të lartë ose të dobët
për të përcaktuar më pas shkaqet e sëmundjes.
Edhe në materialin tonë studimor të nxjerrë nga një
kontigjent prej 8267 personash (M-4285; F-3982) gjatë
një periudhe shumëvjeçare, kemi konstatuar se në 3141
persona ose rreth 38% e tyre kanë patur pirosis dhe/
ose regurgitacion, pra RGE, një herë në dy javë ose një
herë në muaj pa patur nevojën e një mjekimi antirefluks.

Sëmundja ezofageale nga refluksi sot është mjaft e
përhapur, por edhe e nënvlerësuar nga specialistët e
fushës për shkak të simptomatologjisë së varfër në fazat
fillestare të saj. Në këtë kuadër propozohet që fillimisht të
njihen grupet me rrezik të lartë për të përcaktuar shkaqet
e sëmundjes. Duhet thënë se për këtë arsye nuk mund të
jepet një përqindje e saktë e prevalencës së incidencëssë
sëmundjes.
Sëmundja e refluksit G/E është një sindromë mjaft e
përhapur që i atribuohet refluksit të materialeve gastrike,
nga stomaku në ezofag. Shenjat klinike karakteristike si
pirosis dhe regurgitacioni megjithëse janë të shpeshtë,
madje edhe në persona të shëndoshë, kur shfaqen
në menyrë sporadike nuk mund të përcaktojnë saktë
prevalencën e kësaj sëmundjeje.
Në fakt prevalenca e pirosis dhe regurgimit acid në
popullsinë evropiane është rreth 16 % (Antonio Moreli),
ndërsa një studim recent i kryer në SHBA na jep një
prevalencë për pirosis të paktën një herë në javë, të
barabartë deri në 44%, ndërsa nëMinesota u demostrua
një prevalencë prej 20%, me diferenca të lehta në
moshë dhe seks. Incidenca e shenjave të refluksit është
mesatarisht 4.5 raste për 100.000 banorë (Stefano). Në
përgjithësi autorë të ndryshëm vlerësojnë se rreth 3-7%
e popullsisë vuajnë nga sëmundja ezofageale nga refluksi,
me apo pa ezofagit.
Por duhet pranuar se nuk ekzistojnë të dhëna të sakta
të prevalencës së sëmundjes nga refluksi G/E. Personat
me episode të pirosis dhe/ose regurgitacion një herë
në muaj, apo edhe një herë në javë rrallë herë kërkojnë
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Histori natyrale e sëmundjes

Këta persona e kanë konsideruar si një shfaqje normale,
fiziologjike, dhe nuk kanë kërkuar trajtim medikamentoz.
Vetëm 7.2% e tyre (ose 228 persona) kanë shfaqur shenjat
e ezofagitit nga refluksi dhe nevojën për diagnostikim e
mjekim.
Në këtë punim me karakter epidemiologjik e klinik duam të
shtjellojmë edhe disa prej tipeve kryesore të ezofagiteve
që kohët e fundit kanë përhapje të konsiderueshme.
 Ezofagitet infektive- Me rritjen e incidencës së
sëmundjeve të imunodeficiencës, ezofagitet
infektive sot zënë nje vend të dukshëm, relevant
klinik në patologjitë ezofageale me natyrëjo peptike.
Këto ezofagite me natyrë infeksioze verifikohen
përgjithësisht në të sëmurët me imunitet të
kompromentuar (psh në infeksionet nga HIV, në të
sëmurët me tarapi me imunosupresorë, apo edhe në
të sëmurët me transplante). Po ashtu ndeshen edhe
në të sëmurët me neoplazi, kryesisht në të sëmurë të
prekur nga limfoma apo leucemi.
 Ezofagitet nga Candida- Në kavitetin oral normalisht
janë të pranishëm shumë lloje Candidash të cilat
bëhen patogjene e mund të shkaktojnë ezofagite
gjatëimunodeficienës, mjekimit me antibiotikë me
spektër të gjerë veprimi ose edhe lezionet ezofageale
nga preparate kaustike. Fillimisht të sëmurët mund
të jenë asimptomatikë ose të ankohen për odinofagi,
disfagi e dhimbje torakale. Më rrallë këto ezofagite
ndërlikohen me hemoragji, perforacion apo stenozë.
 Candidozat ezofageale i përgjigjen mirë veprimit
të medikamenteve të ndryshëm antimykotikë. Në
këto raste rekomandohen Ketoconazoli, Nistatina,
Clotrimazoli etj.
 Ezofagitet virale- Veçanërisht nga citomegalovirusi,
shfaqen me dhimbje akute torakale, odinofagi dhe
disfagi. Nëse persistojnë gjatë, mund të kemi edhe
mbivendosje të infeksioneve mitotike dhe bakteriale.
 Ezofagitet kaustike- Gëlltitja e lëndëve kaustike kohët
e fundit ka një përhapje të frikshme, ato mund të
merren aksidentallisht, por edhe me qëllime suicidale.
Këto substance mund të jenë acide apo baza, kanë
efekte kausike, që përcaktojnë dëmtime të indeve
duke dhënë gjendje të rënda klinike me predominim
me dhimbje të forta torakale dhe gjendje shoku.
Për një strategji efikase farmacisti duhet të njohëjo vetëm
shkaqet etiologjike të sëmundjes, por ai duhet të ketë
parasysh mekanizmat patogjenetikë të saj. Farmacisti
duhet të këshillojë të sëmurin për disa elemente
anatomo-fiziologjikë që luajnw rol në parandalimin e
dëmtimeve ezofagiale, të tilla si:
 Sfinkteri ezofagial inferior.
Shkaqet e sëmundjes mund të jenë:
Idiopatike, me dëmtime apo alteracion të sfinkterit
•
ezofagial inferior.
•
Mund të jetë funksional (relaksim tranzitor) ose
mekanik.
•
Hipotonik, nga veprimi i disa ushqimeve, alkool,
kafe, çokollatë, dhjamrat, ushqime abondante, pije të
nxehta dhe irritante.
•
Medikamente të tilla si: kalci-antagonistët, nitratet.

Historia natyrale e sëmundjes, megjithëse ende jo
krejtësisht e njohur, luan rolin e saj në strategjinë e
mjekimit konservativ të sëmundjes së ezofagut nga
refluksi. Njohja e saj lejon përzgjedhjen e një terapie
adeguate me efikasitet të lartë, pra lejon një mjekim
selektiv medikamentoz.
Në artikuj të ndryshëm të konsultuar prej nesh raportohet
një ndjekje sistematike e personave të cilët marrin
këshilla për një ulje të refluksit dhe të shenjave klinike
të tij. Këto këshilla konsistojnë kryesisht në ngritjen e
kokës së shtratit rreth 15 cm, konsistojnë në marrjen e
një ushqimi të lehtë me marrje jo abondante dhe me një
ulje peshe trupore eventuale nëse është e nevojshme.
Gjithashtu këshillohen të ndërpresin e të mënjanojnë
plotësisht duhanin dhe pijet alkoolilke. Jashtë këtyre
pijeve dhe ushqimeve pikante evitohet veprimi acarues e
leziv, evitohet disfagia dhe odinofagia, pirosis etj.
Këshillojmë të sëmurët të marrin ushqimin e darkës
shumë orë para orarit të fjetjes si dhe mos të shtrihen
menjëherë pas ushqimit. Këto masa do të shoqërohen me
dhënien e preparative antiacide të sëmurëve, e po të jetë
e nevojshme edhe frenues të receptorëve H-2 histaminik,
si psh ranitidinë dhe të medikamenteve prokinetikë. Këto
janë masa me shumë interes sepse edhe në literaturën e
huaj jepen pak të dhëna rreth efektivitetit të tyre.
Duhet të vëmë në dukje se ezofagitet nga refluksi nuk
kanë prirje shërimi spontan siç mund të ndodhë në
sëmundjen ulceroze gastrike e duodenale.
Duke analizuar prevalencën e stenozës ezofageale të
bazuar në ekzaminimin endoskopik, konstatohet se rreth
2% e tyre rezultojnë të rriskuar. Autorë të tjerë pohojnë
se kjo shifër mund të arrijë deri në 11% të të sëmurëve.
Gjatë periudhës që janë marrë këto masa kemi konstatuar
një përmirësim të dukshëm të gjendjes klinike të të
sëmurëve, lehtësim dhe eliminim të shumë simptomave
klinike. Bazuar në materialin dhe eksperiencën tonë
stenoza ndeshet shumë më rrallë. Prevalence e ulët
që publikojnë tregon qartë ndjekjen sistematike të të
sëmurëve, megjithëse faktorët stenozantë ende janë pak
të njojtur, siç mund të pohohet për ezofagitet erosive me
natyra të ndryshme.
Mosha mesatare e të sëmurëve që arrijnë në stenozë
ezofageale rezulton të jetë rreth 60.4 vjeçare. Historia
natyrale e sëmundjes ende është pak e njohur, por në
lidhje me historinë natyrale mund të identifikohen së
paku 4 nëngrupe të sëmurësh:
1. Persona me refluuks të rastësishëm, një herë
nëdy javë ose një herë në muaj, pa manifestime
ezofagi endoskopik.
2. Të sëmurë me refluks persistent, me simptoma
dhe manifestime endoskopike
3. Të sëmurë me simptoma refluksi, por pa ezofagit
endoskopik.
4. Të sëmurë me simptoma të RGE patologjik dhe
me ose pa ezofagit endoskopik.
Duhet thënë se historia natyrale që përfshin nëngrupin
e dytëështë me e panjohur dhe jo plotësisht e saktë
mbasi të sëmurët asimptomatikë nuk kërkojnë ndihmën
mjekësore në mungesë të një klinike të qartë.
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Historia natyrale e të sëmurëve të grupit të parë, është
më e njohur. Fillimi i sëmundjes ka karakter akut dhe
kontrollohet mirë si me masat higjieno-dietike ashtu
edhe me terapinë e duhur medikamentoze.
Modeli multifaktorial patogjenetik i sëmundjes së
refluksit G/E duket më i pranueshëm, dhe duhet të
theksojmë se kjo sëmundje lind atëherë kur kur kemi
një prishje të ekuilibrit midis mekanizmave mbrojtës dhe
dëmtues apo agresiv të mukozës ezofageale. Refluksi
përbën eventin e parë patogjen. Në kushte normale
mundësia e konstatimit të saj pengohet nga efikasiteti i
barrierës antirefluks, një barrierë kryesisht funksionale
që përfaqësohet nga sfinkteri ezofageal inferior (SEI), dhe
këndi i Hisit.
Megjithëse sot pranohet gjerësisht se faktori patogjenik
fondamental i sëmundjes nga RGE është prania e acidit
dhe i pepsinës në nivelin e mukozës ezofageale, analiza
e kujdesshme e të sëmurëve, rast pas rasti, na lejon ne
të shprehim mendimin tonë se hipotonia e sfinkterit
ezofageal inferior paraqet elementin patogjenetik
kryesor. Kjo inkompetencë e sfinkterit inferior krijon
shtratin e prishjes së balancës midis faktorëve protektiv
dhe agresiv. Mendimi ynë bazohet në studimin analitik
të rasteve me diabetes mellitus, të rasteve me ezofagit
sekondar nga sklerodermia dhe shpeshtësia e sëmundjes
në të sëmurët me astma bronkiale.
Po mundohemi që të japim edhe një circulus vicioz që
ndeshet në sëmundjen e refluksit, me simptoma të
ezofagitit:
1. Sfinkter hipotonik jokompetent- Refluks G/EEzofagit
2. Refluks G/E- klerancë e vonuar nga prestaltika
jo efikase- hipotoni e sfinkterit ezofageal inferiorEzofagit. Në shumicën e rasteve refluksi G/E
konsiderohet si një fenomen fiziologjik, veçanërisht
gjatë ose pas të ngrënit. Derisa numri dhe zgjatja
nuk provokojnë pasoja mbasi peristaltika ezofagiale
në përsona normal eliminon shpejt nga ezofagu
materialin e refluuar, pra procesi i pastrimit (clearing)
Roncoroni.
3. Hyponi e sfinkterit inferior, kleransë e vonuar
ose reduktim i kleransës ezofageale.
Rasti i tretë duket se ka lidhje me një ulje të rezistencës
mukozale në moshat e treat si edhe me turbullimet
motore më të shprehura që ndodhin me kalimin e
moshës.
Shfaqja e pirosis është e lidhur direkt me aciditetin e
refluksit dhe me kohën e kontaktit të acidit gastrik me
mukozën ezofageale. Në këtë rast, cilido qoftë mekanizmi
i shfaqjes, acidi intraluminal është përfundimisht faktori
deklanshant, e mund të flitet për ezofag acido-sensibël.
Veçimi i një grupi të sëmurësh me dhimbje torakale
pseudoanginoze me origjinë ezofafeale, mbajtur në
observacion klinik dhe EKG-ik, me refluks simptomatik,
me HH, shpie në pranimin e konceptit të “ezofagut
irritabël”.
Për një vlerësim sa më të saktë të përhapjes dhe
epidemiologjisë së sëmundjes RGE, fillimisht identifikuam
grupe të caktuar të sëmurësh me risk të lartë. Gjithsesi
duhet të pohojmë se megjithë kujdesin e treguar në
përcaktimin e faktorëve predispozues, shoqërues dhe

etiologjikë, nuk mund të pretendohet se është arritur një
përcaktim i plotë i frekuencës së RGE, me apo pa ezofagit,
për arsyet e cituara më lart.
Një tjetër burim të dhënash për këtë sëmundje ka qënë
qendra e endoskopisë digjestive, të dhëna të përfituara
si për vlerësimin e prevalencës së shenjave tipike klinike
(psh pirosis) ashtu edhe për diagnozën endoskopike të
ezofagitit nga refluksi. Për këtë qëllim ne ndërmorrëm
një studim retrospektiv për përcaktimin e vlerësimin
e shpeshtësisë së sëmundjes në personat që ishin
nënshtruar ekzaminimit endoskopik, gjatë periudhës
2005-2010.
Duhet theksuar se ezofagiti erroziv u gjet vetëm në 19 të
sëmurë ose rreth 8.5% e të sëmurëve me manifestime të
ezofagitit.
Megjithë përqindjen relativisht të ulët, konstatohet se
kjo shpeshtësi është në shifra relativisht të njëjta me
sëmundshmërinë ulceroze të gjetur në rrethin e Vlorës
(rreth 9.4% e popullsisë së rritur) (Vangjeli).

Gjinia dhe mosha
Një studim epidemiologjik i shenjave klinike ka treguar
se as mosha, as seksi apo gjinia nuk influencojnë në
incidencën e pirosis, ndërsa ajo shfaqet në persona
simptomatik “normal” ose të hospitalizuar.
Ndër të tjera mosha mesatare e të sëmurëve që shfaqin
ezofagitis eroziv përmblidhet midis 52-58 vjeç. Në
studimin tonë të sëmurët me ezofagitis rezulton më
e madhe se të tjerët, dhe femrat më të moshuara se
meshkujt. Kjo mund të shpjegohet me një pakësim apo
ulje të rezistencës mukozale dhe/ose çrregullimeve mtore
të lidhura me moshën. Të tjerë autorë mendojnë se kemi
një pakësim të fluksit salivar që mund të përfshihet në
shfaqjen e lesioneve në personat e moshuar.
Bazuar në të dhënat epidemiologjike, konstatohet një
mbizotërim i lehtë iseksit mashkull me 117 raste ose rreth
51.5% të rasteve. Kjo përqindje është më e ulët se sa disa
burime të tjera epidemiologjike që këtë predominancë e
kanë gjetur në rreth 80% të rasteve. Këta autorë pranojnë
se rreth 2/3 e të depistuarve kanë qënë meshkuj dhe
vetëm 1/3 e tyre kanë qënë e seksit femër. Në përgjithësi
të gjitha punimet pranojnë një mbizotërim të ezofagiteve
nga refluksi me 69-80%. Rreth 2/3 e të sëmurëve tanë
janë të seksit mashkull. Kjo preominancë i atribuohet,
pothuaj tërësisht, konsumit të pijeve alkoolike dhe
duhanit nga ana e meshkujve.
Por, sëmundshmëria ndryshon në grupmoshat mbi 61
vjeç ku konstatohet një shtim i sëmundshmërisë në seksin
femër në 37 të sëmurë kundrejt 33 të seksit mashkull.
Autorë të ndryshëm pranojnë se një pakësim apo një ulje
e rezistencës mukozale dhe/ose çrregullimeve motore
kanë lidhje me moshën.

Faktorët mjedisorë dhe mënyra e të ushqyerit
Shoqërimi i një sërë faktorësh mjedisorë me refluksin G/E
ende është në diskutim. Më të shumtët duket se kanë
një rol favorizues mbi simptomat klinike se sa të jenë
përgjegjës direkt të lindjes së dëmtimeve të mukozës
ezofagiene.
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Një refluks G/E mund të konstatohet gjatë marrjes së
ushqimeve të afta që të nxisin sekrecionin acid në të
sëmurët që kanë një sfinkter inkompetent. Dhjamrat
dhe alkooli provokojnë një ulje të presionit të sfinkterit
inferior të ezofagut, atëherë kur ushqimet pikante mund
të jenë përgjegjës të pirosis nga efekti irritues direkt mbi
mukozë.
Midis tre llojeve të ushqimeve më të shpeshtë, yndyrnat
dhe alkooli janë përgjegjës të uljes së presionit të
sfinkterit inferior ezofageal, kur ushqimet pikante mund
të jenë përgjegjës të pirosis për efekt të irritimit direkt të
mukozës ezofageale.
Çokollata shkakton shpesh pirosis.
Gjithashtu është vërtetuar se sasia e acidit të pranishëm
në lumenin ezofageal, me origjinë nga refluksi, është
i shtuar në mënyrë sinjifikative, kjo më tepër tek të
sëmurët me ezofagitis erroziva, pas marrjes së pijeve me
përmbajtje çokollate.

nuk jemi në një mendje me autorët që e rekomandojnë
mjekimin kirurgjikal. Në studimin e bërë nga Prof. Sotir
VANGJELI sillen metoda të reja mjekimi duke përdorur
edhe antibiotik specifik të llojit levofloxacini që shton
efikasitetin, ul përqindjen e formave refraktare dhe
minimizon ndërlikimet e sëmundjes.

Trajtimi i çrregullimeve respiratre
Një sërë ekipesh shkencore të fushës kanë treguar
se rritjen e incidenteve të refluksit veçanërisht në të
sëmurët asmatikë në raport me të sëmurët e tjerë pa këtë
patologji. Ndër të tjerash kanë vënë në dukje një rritje të
incidencës së astmës bronkiale në grupet që kanë patur
shpërthime të refluksit gastroezofagial. Kyfakt sugjeron
në raste të caktuara ekzistencën e një shoqërimi midis
astmës bronkiale dhe refluksit gastroezofagial. Ky fakt
duhet të jetë probabël, në një inhalacion të përsëritur
të përmbajtjes gastrike, kryesisht gjatë natës. Kohët
e fundit, nëmënyrë recente është raportuar se gjatë
dhe pas administrimit të acidit klorhidrik të holluar në
ezofagun distal, mund të vihet në dukje një obstruksion
bronkial.
Trajtimi me ranitidinë 2x 150 mg në ditëështë treguar
shumë efikas tek personat asmatikë me shenja klinike
të refluksit ezofagial, me apo pa ezofagit. Theksojmë
se farmacistët duhet të veprojnë me dije shkencore në
trajtimin kompleks të astmës bronkiale. Studimet në këtë
fushë kanë treguar një reduktim të refluksit si edhe të
simptomave asmatike konkomitante, veçanërisht gjatë
natës.
Në të sëmurët me astmë dhe refluks gastro-ezofagial
trajtimi me frenues të pompës së protoneve 2 herë
në ditë me dozë të plotë për 24 javë nuk përmirëson
simptomatologjinë respiratore, por redukton krizat
astmatike dhe përmirëson cilësinë e jetës së pacientëve.
Në të sëmurët me kollë kronike kanë një probabilitet
të lartë të vuajnë nga refluksi gastroezofagial për të
cilin vendosen domosdoshmërisht nën mjekimin me
antisekretorë. Në rastet kur simptomatologjia respiratore
nuk ndikohet nga përdorimi i frenuesve të pompës së
protoneve rekomandojmë monitorimin e pH për 24 orë
me qëllim vlerësimin e nevojës së një fuqizimi të terapisë
medikamentoze ose të njihet padobishmëria e trajtimit.

Faktorë gjenetikë
Ndryshe nga sëmundja ulceroze gastroduodenale, ende
nuk njihen faktorë gjenetikë gjatë lindjes së sëmundjes
se refluksit ezofagial, madje edhe as formave të veçanta
të sëmundjes si psh. në ezofagitet erozive.
Një ezofagitis erroziva ësgtë konstatuar tek personat e
konsultuar në repartin e gastroenterologjisë ose edhe
gjatë kryerjes së endoskopisë.
Sipas këtyre të dhënave ezofagitet janë më të shpeshta se
sa ulcerat gastroduodenale, respektivisht 11.6% me 9.8%.
Gjithashtu kemi një predominim të sëmundshmërisë në
seksin mashkull, për shkak të veçorive tek tëdy sekset,
siç mund të përmendim konsumin e alkoolit, duhanit etj.

Forma atipike
Trajtimi i patologjisë bazëështë esenciale në trajtimin e
këtyre formave e që i dallon nga format tipike. Kjo terapi
parashikon një reduktim drastik e persistent të prodhimit
të acidit gastrik me përdorimin e inhibitorëve të pompës
së protoneve dy herë në ditë në gjendje esëll për më
tepër se 3 muaj. Kjo mënyrë trajtimi nuk paraqet asnjë
efekt pozitiv në rastet me simptomatologji laringeale,
por redukton dukshëm recidivat e astmës bronkiale duke
përmirësuar cilësinë e jetës së pacientit.
Në rastet e përmirësimit apo të shërimit
tësimptomatologjisë dozat e frenuesve të pompës së
protoneve duhet të reduktohen në një tabletë në 24 orë
që merret në mëngjes esëll. Përgjigjen pozitive të këtij
trajtimi ne e kemi konstatuar në 55-70% të rasteve.
Në të sëmurët ku kjo terapi tregohet jo eficiente
këshillohet ndërhyrja kirurgjikale e fundoplikacionit sipas
Nissen, me anë të të cilit përftohen rezultate pozitive
që arrijnë deri 95% të rasteve. Një pjesë e të sëmurëve
vazhdojnë të marrin frenues të pompës së protoneve.
Rreth 27% e këtyre të sëmurëve paraqesin çrregullime
nga refluksi, të tjerë ankohen për shenja të tipit obstruktiv
siç është disfagia, flatulencë abdominale etj. Por edhe
në këto raste rezistente apo refraktare ne nuk duhet
ta konsiderojmë si dështim të mjekimit, prandaj edhe

Trajtimi i dhimbjes torakale jo kardiake
Dhimbjet torakale pseudoanginoze janë një shenjë klinike
që ndeshet në pothuaj 95%të rasteve me forma atipike
të ezofagut nga refluksi gastroezofagial. Theksojmë se kjo
shenjë konstatohet veçanërisht në të sëmurët me Hernie
Hiatale.
Konstatojmë se graviteti dhe kohëzgjatja e dhimbjeve
torakale jo kardiogjene lidhet direkt me ashpërsinë,
volumin dhe kohën e kontaktit si edhe koncentrimin e
pH të acidit gastrik që refluon në ezofag. Tashmë njihet
rëndësia e diagnozës diferenciale të dhimbjeve torakale
me origjinë ezofagiale dhe atyre kardiogjene me origjinë
iskemike. Vlerësimi maksimal i tyre dhe diagnostikimi në
kohë i tyre do të mënjanonte një trajtim të gabuar ose jo
adeguat ose edhe një sorollatje tejet e dëmshme nga një
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specialist në tjetrin.
Efikasiteti i trajtimit të dhimbjeve torakale me origjinëjo
kardiogjene të frenuesve të pompës së protoneve jep
mundësinë të bëhet edhe një individualizim i të sëmurëve
si portatorë tërefluksit gastroezofagial e për këtë mund
të paraqitet si një mekanizëm i kërkimit të shkakut të
dhimbjeve torakale.
Kur frenuesit e pompës së protoneve reduktojnë pirosis
dhe refluksin të cilat janë të pranishme gjatë dhimbjeve
torakale jo karrdiogjene e që shoqërohen me refluks
gastroezofagial, atëherë mund ta konsiderojmë si një
test diagnostik të vlefshëm për identifikimin e rasteve me
refluks anormal. Manometria ezofagiale mund të bëjë
të mundur zbulimin e shkakut të dhimbjeve torakale.
Në të sëmurët tanë që morëm në studim përdoren
Essomeprazolin (Nexium) nga grupi i frenuesve të
pompës së protoneve, 20 mg x 2 në 24 orë. Këtë mjekim
e bazuam në konceptin bashkëkohor se çrregullimet
fiziopatologjike primitive dhe refluksi gastroezofagial
është prania e ekspozimit anormal të mukozës ezofagiale
ndaj acidit gastrik. ph, koha e kontaktit dhe ashpërsia e
këtij kontakti përcakton edhe gravitetin dhe shkallën e
dëmtimit të mukozës ezofagiale.
Ezofagu acido-sensibël shkakton simptomën klinike të
pirosis, është faktori etiologjik i dhimbjeve retrosternale
pseudoanginoze jo kardiake, të disfagisë dhe/ ose të
odinofagisë. Të sëmurët fillimisht ankohen për simptoma
subjektive si tharje e gojës që më pas u fillonte kolla e
thatë, jo produktive. Më pas ankoheshin për ngjirje të
zërit apo edhe trashje të tij.
Mjekimi medikamentoz që të jetë efikas duhet të
jetë sistematik e shumë kompleks sipas një strategjie
të mirëstudiuar. Mjekimi duhet të fillojë në stadet e
hershme të fillimit, duke evidentuar jo vetëm faktorët
etiologjikë, por edhe stadin ku ndodhet sëmundja.
Mjekimi i efektshëm i sëmundjes ezofagiale nga refluksi
kërkon kujdes të veçantë nga farmacisti, i cili krahas
përdorimit të mjekimit tradicional, duhet të sjellë
opsione të reja në rastet kur kjo terapi nuk ka efikasitet
të lartë. Kështu në rastet kur të sëmurët kanë përdorur
preparate antiinflamatore josteroide FANS dhe të
sëmurët rrezikojnë ezofagitin erroziv, ose në rastet kur
të sëmurët kanë si sëmundje shoqëruese ulcerën gastroduodenale Helickobacter pozitiv, strategjia e mjekimit
duhet të adaptohet e modulohet tërësisht.
Në eksperiencën tonë në raste të tilla ne përdorëm
preparation Emanera 20 mg/ një herë në ditë të
shoqëruar me axagon 20 mg/2 herë në ditë si dhe
antibiotikë Levofloxacini 500mg/në ditë. Pas një jave
mjekimi efektiv pozitiv u konstatua në rreth 73% të të
sëmurëve. Pas mjekimit të gjatë me Emanera dhe Axagon
ishin rreth 90% e të sëmurëve me rezultate positive jo
vetëm në eliminimin e simptomatologjisë, por edhe në
cikatrizimin e lezioneve ulceroze ezofagiale si edhe në
eradikacionin e Helikobakter Pilori dhe cikatrizimin e
ulcerave peptike gastro/duodenale.
Farmacisti në bashkëpunim të ngushtë me mjekun
gastroenterolog, përzgjedhin medikamentet më të
efektshme, por edhe dozat dhe kohën e zgjatjes së
mjekimit. Kur mjekimi pranohet edhe nga të sëmurët,
atëherë duhet të paraprihet nga mjekimi dietik e higjienik

duke përjashtuar faktorët irritant të sëmundjes.

Diagnoza
Ekzistojnë teknika të ndryshme diagnostike që përdoren
në evidentimin e diagnostikimin e sëmundjes së
ezofagitit nga refluksi. Pavarësisht këtij fakti kriteri bazë i
diagnostikimit të sëmundjes është ai endoskopik për çdo
të sëmurë të pranuar për studim.

Teknika diagnostike të sëmundjes së ezofagitit nga
refluksi.
•

Teste indicative të refluksit:
pH metria ezofageale
Rx i aparatit tretës
Shintigrafia astroezofageale
• Teste që tregojnë për dëmtime ezofageale:
Ezofagograma
Endoskopia superior (me biopsi)
• Teste që tregojnë refluks potencial:
Manometria ezofageale
• Teste që tregojnë origjinën ezofageale të simptomave:
Testi i Bernestein
pH metria ezofageale 24 orë
Prania e simptomave klinike tipike janë patognomonike
për sëmundjen e ezofagitit nga refluksi dhe një
test i supresionit të sekrecionit gastrik nëpërmjet
medikamenteve frenues të pompës së protoneve, pasuar
nga eliminimi i çrregullimeve që konfirmon diagnozën
(Testi i PPI).
Ekzaminimi radiografik me barium i rrugëve të sipërme
të aparatit tretës nuk është për tu konsideruar si një
ekzaminim i përzgjedhur i dorës së parë sepse është
pak sensibël dhe jo shumë specifike, por edhe mund të
demostrojë një rimbushje retrograde ascendente nga
stomaku drejt ezofagut në mënyrë spontane ose nga një
nxitje pas manovrave postural ose që paraqet një rritje të
provokuar të presionit endoabdominal.
Ezofagogastroduodenoskopia lejon të evidentohet
prania e ezofagitit e të përcaktojë shkallën dhe praninë
e një hernie hiatale si komplikacion, por nuk duhet të
harrojmë se në rreth 70% të rasteve kemi një patologji
refluksi gastroezofageal pa lezione të tipit ezofagit.
Biopsia ezofageale lejon të saktësohet më mirë flogoza e
mukozës së ezofagut.
pH metria e ezofagut lejon regjistrimin e pH ezofageal
përgjatë 24 orëve nëpërmjet një sondenazoezofageale
duke konfirmuar në mënyrë objective praninë ose jo të
acidit.

Diagnoza klinike e sëmundjes
Prania e simptomave tipike e patognomonike të
sëmundjes nga refluksi gastro/ezofagial dhe një test mbi
pakësimin e aciditetit gastrik nëpërmjet medikamenteve
frenues të pompës së proteinave (PPI) e që shoqërohet
me eliminimin e çrregullimeve (PPI test) konfirmon
diagnozën. Në rastet kur mungon përgjigjja pozitive I
testit PPI, në ekzistencën e simptomave atipike ose të
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një simptomatologjie jo mirë përcaktuar, mund të kemi
ekzaminime të tjera:
 Ekzaminimi radiografik me barium I rrugëve të
sipërme digjestive
 Ezofagogastroduodenoskopi
 pH metria ezofagiale
Simptomatologjia klinike tipike dhe atipike janë aspekte
të rëndësishme që do të ndikojnë në hartimin dhe
përpilimin e një strategjie adeguate mjekimi. Janë format
atipike të sëmundjes ato që sjellin me vete vonesa në
diagnostikim, trajtim jo adeguat dhe për pasojë edhe një
ecuri të zgjatur, por edhe një prognozë jot ë favorshme.

Forma atipike
Karakterizon simptomatologjinë ekstraezofageale, krijon
tre kuadro klinike me origjina të ndryshme.
• Astma. Përbën një gjendje që agravon apo rëndon
refluksin, ndërsa krijon një presion intratorakal
negative. Lehtëson kalimin e shkarkimit të sfinkterit
ezofagial inferior. Në 50-75% të rasteve me astma
është e pranishme një sëmundje ezofagiale nga
refluksi vagal me veprim bronkospatik që mund
të simulojë një atak astmatik. Lidhja e saktëshkakpasojë midis astmës dhe refluksit është e vështirë
të përcaktohet përsa një gjendje mund të shkaktojë
tjetrën.
• Regurgitacioni- përgjegjës për acarimin e rëndimin e
krizave astmatike pas ushqimit abundant, marrjes së
pijeve alkoolike dhe pozicionit shtrirë.
• Kolla kronike- e trajtuar si shkaku parësor isëmundjes
nga refluksi gastroezofagial edhe pse vetëm 25% e
rasteve janë me simptoma të njohura gastroezofagiale.
Ndërkaq që kolla kronike është e pranishme në 94%
të rasteve në bashkëshoqërim me astmën e refluksin
gastroezofagial.
• Sëmundja e ezofagitit nga refluksi klinikisht mund
të ndeshet nëdy forma principale. Në përgjithësi të
sëmurët që përfshihen në këtë grup sëmundjesh
paraqesin kuadro të ezofagitit të shkallës së mesme
apo të moderuar si edhe të shkallës së rëndë. Së
fundi, një përqindje e vogël e të sëmurëve, rreth
5-7%, që konsiderohet edhe si maja e iceberg-ut
paraqesin ndërlikime.
Në ecurinë kronike të tej zgjatur mund të shfaqen edhe
ndërlikime nga refluksi gastro-ezofagial që mund të vihen
në dukje nga ana anatomo-patologjike me shfaqjen e
një ezofagiti që mbi bazën e raportit endoskopik, mund
të klasifikohet në 4 stade të gravitetit (Klasifikimi sipas
Savary):
• Stadi hiperemik edematoz
• Stadi i ulceracioneve mukozale
• Stadi i rigiditetit parietal
• Stenoza dhe ezofagu Barrett (20% e të sëmurëve me
RGE)

Forma tipike
Kjo formë lejon një diagnozë korrekte deri në 70% të
rasteve.
• Dhimbjet. Me intesitet të ndryshueshëm, variable,
me lokalizime të ndryshme, edhe me lokalizim
torakal, me një simulim herë pas here të një angine
pectorale. Dhimbjet torakale simil/anginoze mund
të jenë një paraqitje e parë klinike e sëmundjes dhe
referohet mnga të sëmurët si një ndjenjë dhimbje
me karakter shtrëngues, konstruktive ose rëndues,
opresive, të lokalizuar në regjionin retrosternal
me irradim në qafë, mandibul dhe ekstremitetet
superior që konfondohen lehtësisht me një atak
anginoz. Nërritjen e konfuzionit diagnostik merr
pjesë dhe fakti që nitratet janë në gjendje të
përmirësojnë si simptomatologjinë ezofagiale ashtu
edhe atë koronare. Ky detaj duhet të merret në
konsideratë nga farmacisti i cili trajton të sëmurin së
bashku me specialistin. Gjithsesi duhet të theksojmë
se zemra dhe ezofagu kane sëbashku rrugë nervore
me origjinë vagale prej të cilit refluksi ezofagial dhe
funksioni kardiak mund të kenë lidhje midis tyre.
• Disfagia, shfaqet në rreth 1/3 e të sëmurëve. Nga
eksperienca e gjatë në praktikën klinike disfagia
duhet vlerësuar mbasi mund të jetë një tregues
i dëmtimeve organike si edhe të odinofagisë si një
simptom i rëndësishëm i dëmtimit potencial organik.
Disfagia nuk është një simptomë klinike tipike e
sëmundjes, por duhet marrë në konsideratë si një
simptomë alarmi dhe ku është e pranishme duhet
dyshuar një patologji obstruktive të ezofagut. Në
prani të disfagisë gjithmonëështë e nevojshme
të kryhet një ezofagogastroduodenoskopi për të
përjashtuar një stenozë peptike ose një proces
neoplazik.
• Veç të tjerash një disfagi mund të jetë shkaktuar nga
alteracione të motilitetit ezofageal e të koordinimit
faringoezohageal.
• Pirosis, një simptomë shumë e thjeshtë që gjeneron
shpesh në gjendje esëll, me stomakun bosh dhe në
orët e natës.
• Dhimbjet me lokalizim epigastrik dhe retrosternale
që mund të irradiohen në qafë, më kurriz, midis
dyshpatullave me intesitet mjaft të ndryshueshëm e
disa herë me intesitet të lartë.
• Regurgitacioni, me natyrë acide ose edhe të hidhur
shpesh vjen si produkt i çrregullimeve respiratore.

Diskutim
Duke qëne se presioni intraabdominal është më i lartë
se presioni në kavitetin torakal, krijohen kushte që
favorizojnë kalimin e përmbajtjes gastrike në ezofag. Kjo
dukuri normalisht pengohet nga ekzistenca e sfinkterit
të poshtëm të ezofagut, kusht për një funksion normal
të të cilit është gjendja intaabdominale, ku për shkak
të anomalive të lindura apo patologjive të fituara nuk e
kryen mirë funksionin e tij, për rrjedhojë shfaqet refluksi
gastro-ezofageal. Refluksi mund të shkaktojë shqetësime
klinike, nga të cilat më i shpeshti dhe më karakteristik
është pirosis.
Të dhënat e studimeve më të fundit tregojnë një rritje
të qartë të frekuencës së sëmundjes së refluksit, me
ose pa ezofagit, që shfaqet si në trefishimin e vizitave
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mjekësore, ashtu edhe nga shtrimet në spital. Një tjetër
burim i rëndësishëm i të dhënave është endoskopia
digjestive. Të dhëna të rëndësishme nga ana jonë janë
marrë nëpërmjet pytësorit direkt dhe autopyetësorit.
Gjatë punës sonëështë patur parasysh përcaktimi i grupmoshave me rrisk të lartë për sëmundjen e refluksit
G/E, me ose pa ezofagit. Në këtë kuadër janë evidentuar
edhe sëmundjet më të shpeshta që shoqërohen me
sëmundjen e refluksit, ose që luajnë rol të rëndësishëm
në lindjen e saj.
Siç shihet nga materiali ynë studimor, prevalenca e
sëmundjes RGE, pa simptomatologjinë e ezofagut rezultoi
në 38% të rasteve, ndërsa me ezofagit të shkallëve të
ndryshme 7.1%, gjatë periudhës 2005-2010.
Gjithashtu, konstatohet se kjo sëmundje ndeshet më
tepër në moshat mbi 51 raste (126 M dhe 88 F)që
përbëjnë rreth 51.2% të të sëmurëve të marrë në studim.
Raporti M:F për këto mosha është 1.4:1. Të dhënat tona
nuk përputhen me ato të autorëve të tjerë, të cilët këtë
raport e kanë gjetur 2-3:1. Ndërsa në sëmundshmërinë e
përgjithshme ky raport është gjetur 1.9:1.
Duke analizuar me kujdes materialin tonë, konstatojmë
një dukuri interesante. Në moshat mbi 61 vjeç, raporti
M:F kthehet në favor të seksit femër, dhe sipas këtyre të
dhënave sëmundshmëria në seksin femër është 12.3%
kundrejt 10% të seksit mashkull.
Studime të tjera epidemiologjike mbi simptomat klinike
kanë treguar se as seksi dhe as mosha nuk influencojnë
në incidencën e shenjave klinike si pirosis, kur ato
krahasohen me subjektet normale.
Ezofagit nga refluksi është përgjegjës për shfaqjen e
simptomave klasike si pirosis, dhimbje retrosternale ose
epigastrale, regurgizacion, është një sëmundje mjaft
frekuente.
Trajtimi medikamentoz i të sëmurëve që kanë apo vuajnë
nga një refluks shërben si një kontrollues i shenjave klinike
për të përftuar një rigjenerim të lezioneve endoskopike
ezofagiale si edhe për prevenimin e agravimin e këtyre
lezioneve të cilët së fundi mund të sjellin ndërlikime e
të çojnë në ndërhyrje kirurgjikale. Kaq të panevojshme e
potencialisht më të papritura në dekursin postoperator
të sëmundjes. Është e rëndësishme që të sëmurët e
diagnostikuar me ezofagit nga refluksi të mjekohen
duke përfshirë faktorët e ndryshëm etiologjikë të tilla
si inkompetencë të sfinkterit ezofagial, të merret në
konsideratë edhe sasia e materialit të refluuar dhe natyra
e tij, çrregullimet motore ezofagiale dhe gastrike.
Farmacisti duhet të konsiderojë se përgjithësisht acidi
dhe pepsina janëdy faktorët më të dëmshëm, por
gjithashtu edhe disa medikamente antiinflamatore, kaq
të përdorura këto vitet e fundit, si gjenerues irefluksit të
lezioneve ezofagiale. Në këtë këndvështrim farmacisti
duhet të konsiderojë veprimin e disa antisekretorëve
në reduktimin e acidit gastrik e të volumit gastrik kaq
sensibël ndaj refluksit.
Problemet shtrojnë para farmacistit përzgjedhjen dhe
ndërtimin e një strategjie edeguate mjekimi jo vetëm
mbi bazën e shenjave klinike të sëmundjes, të lezioneve
ezofagiale, ndërlikimeve potenciale etj., por edhe duke
marrë parasysh edhe opsionet e përtuara nga mjekimet
e përvoja e fituar nga autorë të ndryshëm që janë të kësaj

fushe. Mbi këto baza bëhet përzgjedhja e medikamenteve
antisekretore, dozave dhe afatet optimale të mjekimit.
Së bashku me mjekun specialist,farmacisti gjykon për
efikasitetin e mjekimit si dhe në çfarë mase kanë sjellë
cikatrizimin e lezioneve ezofagiale endoskopike.
Rezultatet e mjekimit konservativ medikamentoz duhet
të marrin parasysh faktin që sëmundja e ezofagitit nga
refluksi gastroezofageal është një sëmundje, një fenomen
intermitent dhe ndonjëherë potencialisht me ndërlikime
të ndryshme, me karakteristika individuale të shprehura.

Përfundime
• Farmacisti është një person aktiv në përpilimin e
strategjisë së mjekimit të sëmundjes ezofagiale nga
refluksi.
• Strategjia e mjekimit përpilohet në bashkëpunim me
mjekun specialist duke marrë në konsideratë një sërë
faktorësh etiologjikë e rriskantë.
• Në popullsinë e përgjithshme prevalenca e
simptomave që lidhen me refluksin gastroezofagial
(pirosis, urthi, djegia epigastrike) esencialisht
vlerësohen rreth 10%.
• Në materialin tonë studimor sëmundja ezofagiale nga
refluksi, si edhe ezofagit erroziv është evidenntuar
në rreth 13% të të sëmurëve që janë paraqitur për
vizitë e konsultim tek specialistët pranë poliklinikës
së specialiteteve (gastroenterologji), ose gjatë një
endoskopie ezofagiale.
• Sipas të dhënave tona, të përfituara nga studimi
epidemiologjik korrent, ezofagitet janë më të
shpeshtë, kanë një frekuencë më të madhe se sa
paraqiten për ekzaminim, 11.8% e të sëmurëve
që paraqiten. Kjo përqindje është më e lartë se sa
sëmundshmëria e sëmundjes ulceroze duodenale,
me 6.2%.
• Ekziston një predominim mashkullor i sëmundjes, por
roli i konsumimit të pijeve alkoolike dhe duhanit ne
tëdy gjinitë, në ditët e sotme po debatohet, mbasi
kemi një rritje të personave femër që konsumojnë
pijet alkoolike dhe duhanin.
• Një hernie hiatale rrëshqitëse pranohet në rreth 50%
të rasteve.
• Stenozat sot janë shumë të rralla në shumicën e
rasteve.
• Ezofagiti Barrett është konstatuar në rreth 12%
të rasteve të marra për studim në ekzaminimet
endoskopike.
Duhet të theksojmë se ende nuk janë të qartë faktorët
që shpien në erozion tek të sëmurët që kanë refluks
gastroezofagial ose në stenozë.
Plakja mund të jetë njëri prej këtyre faktorëve.
 Në aspektin farmakologjik përpilimi i një strategjie
të efektshme kërkon domosdoshmërisht një
bashkëpunim midis specialistit gastroenterology dhe
farmacistit.
 Në përpilimin e kësaj strategjie duhet të merren në
konsideratë format e sëmundjes, fazat e zhvillimit
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të saj, ndërlikimet potenciale të mundshëm, si dhe
faktorët shoqërues dhe agravues të sëmundjes.
Në strategjinë afatgjatë trajtimi medikamentoz synon
të parandalojë dhimbjet dhe diskomfortin, është me
rëndësi për shumicën dërrmuese të të sëmurëve.
Në shumicën e rasteve trajtimi medikamentoz i
kombinuar me masa profilaktike synon të pakësoj
refluksin, nëpërmjet eliminimit të simptomave, porn
ë përgjithësi erozionet ezofagiale persistojnë ose
recidivojnë.
Trajtimi kirurgjikal mund të japë rezultate më të mira
në grupe të caktuara të sëmurësh të përzgjedhur,
në të cilët simptomat janë refraktare ndaj mjekimit
medikamentoz.
Në popullsinë e marrë në studim prevalence e
simptomave që lidhen me refluksin G/E rastësor
(pirosis dhe/ose regurgitacion) është rreth 38%.
Prevalenca e ezofagiteve nga refluksi u konstatua në
7.2% të rasteve me sëmundjen e refluksit G/E.
HH në shumicën e të sëmurëve nuk shkakton
sëmundjen nga refluksi G/E.
Të sëmurët që vuajnë nga Sclerodermia e Diebetus
Mellitus duke shkaktuar një hipotoni të sfinkterit
ezofageal inferior dhe një reduktim të klerancës
ezofageale, vuajnë nga ezofagiti nga refluksi G/E,
Manifestimet klinike ekstraezofageale respiratore

ndeshen jo rrallë, ato duhen marrë në konsideratë
mbasi mund të shpien në trajtime të gabuara duke
rënduar gjendjen e të sëmurit.

Rekomandime
•

Bazuar në shpeshtësinë e simptomave klinike me
origjinë ezofageale rekomandojmë ekzaminimin e
çdo të sëmuri që paraqitet.
• Të sëmurët pas diagnostikimit duhet të vihen nën
trajtim medikamentoz adeguat.
• Nisur nga shpeshtësia e manifestimeve respiratore
të sëmurët duhet të konsultohen me specialistët
gastroenterology mbasi mjaft prej tyre si shkak
kryesor kanë patur refluksin ezofageal. Praktika
ka vërtetuar se këta të sëmurë janë trajtuar
me efikasitet të plotë duke eliminuar plotësisht
simptomatologjinë respiratore.
• Në shumicën dërrmuese të të sëmurëve trajtimi
medikamentoz i shoqëruar me masat profilaktike
kanë rezultuar me eliminimin e shenjave klinike të
ezofagitit, prandaj drejtimi për trajtim kirurgjikal
duket se është i panevojshëm, ose më mirë nuk duhet
të nxitohemi.
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Deficienca jodike dhe pasojat e saj

Dr. Spiro Panajoti

Abstract

prandaj edhe në ujin e detit ka rezerva të konsiderueshme
të këtij elementi.

Iodinedeficiencyin human body is recognized worldwide
as one of the main causes for irreparable damages to
the brain and mental retardedness that is visible in the
stroma and the mental and physical damages. All these
signs collectively fall under the term Iodine Deficiency
Disorder or IDD. This is why it is necessary to have the
necessary knowledge of the level of this microelement
in foods, environment etc. and the consequences of its
absence.

Materiali dhe metoda
Përdorimi i indikatorëve biokimikë (niveli i jodit në urinë
dhe TSH) përfaqëson mënyrën më efektive për studimin e
prevalencës së IDD.Organizmat ndërkombetarë që merren
me problemet e IDD, rekomandojnë domosdoshmërinë
e përdorimit të paktën të një indikatori biokimik për
vlerësimin e progreseve të bëra për reduktimin dhe
eleminimin e pamjaftueshmërisë jodike.
Fëmijët e moshës 8-10 vjeç janë një grup ‘target’
ideal për studime të suksesshme, se grumbullohen pa
vështirësi, reflektojnë më mirë gjendjen aktuale të jodit
në ushqime dhe janë grupi më prioritar për korrigjimin e
pamjaftueshmërisë jodike.
Bazuar në faktin se fëmijët e kësaj moshe frekuentojnë
shkollen 9-vjeçare edhe studimi realizohet duke
përzgjedhur përfaqësues të këtyre shkollave nga rajonet
e ndryshme të vendit.

Abstrakt
Pamjaftueshmëria e jodit në organizmin e njeriut
përfaqëson sot në botë një nga shkaktarët kryesorë të
dëmtimeve të pariparueshme të trurit dhe të vonesave
mendore, që manifestohet me gushën dhe me dëmtime
mendore e fizike. Të gjitha këto shenja përmblidhen sot në
një emërtim të vetëm: çrregullime të pamjaftueshmërisë
jodike ose IDD (Iodine Deficiency Disorder). Prandaj është
e nevojshme të kemi njohuritë përkatëse për nivelin e
këtij mikroelementi në produktet ushqimore në mjedis
etj.dhe pasojat e mungesës së tij.

Qarkullimi i jodit në natyrë
Nga avullimi i ujit të detit vjen në tokë me anën e rrymave
të ajrit edhe jodi, i cili kryen qarkullimin në gjendje të lirë
edhe pse në tokë dhe në ujin e detit gjendet në formën
e jodurit. Kjo shpjegohet me aftësinë e jodureve për t’u
oksiduar deri në jod elementar avullues në prani të gazit
karbonik dhe oksigjenit të ajrit. Rreth katërqind mijë tonë
jod avullohen çdo vit nga sipërfaqja detare. Koncentrimi
i jodurit në ujin e detit luhatet në kufirin 50-60ppm/l,
ndërsa në tokë varion ne diapazon mjaft të gjerë, nga 50
deri në 9000ppm/kg.
Në një mᵌ ajër mbi det gjenden deri në 10ppm jod,
ndërkohë që mbi tokë arrin deri 0,5ppm, d.m.th. 20 herë
më pak sesa mbi sipërfaqen e detit. Prej atmosferës jodi
kthehet në tokë me ujin e shiut, në të cilin përmbajtja
e jodit është 1,8-8,5ppm/l. Me rreshjet atmosferike që
bien mbi tokë (rrymat e ujit përfundojnë në lumenj ose
direkt në det) mbyllet edhe cikli i qarkullimit të jodit në
natyrë.
Gjithsesi, duhet pranuar fakti që kthimi i jodit në tokë
kryhet shumë ngadalë dhe relativisht pak në raport
me humbjet që shkaktohen nga shpëlarjet e rreshjeve
atmosferike që rikthejnë jodin në det.

Hyrje
Jodi është një bioelement i domosdoshëm për rritjen dhe
zhvillimin normal të njeriut, madje edhe të kafshëve.
Rëndësia e madhe biologjike e tij lidhet me faktin që ai
është përbërës i hormoneve tiroidele tetrajodotironina
(T10) dhe trijodotironina (T₃).Si rezultat i kërkesave të
organizmit për më shumë hormone në faza të ndryshme
të jetës (gjatë pubertetit, në periudhën e menopauzës
etj.) mund të fiksohet më shumë jod nga gjendra
tiroide, ndërkohë që normalisht fiksohet e njëjta sasi.
Por mungesa e jodit në organizmin e njeriut shoqërohet
edhe me pasoja të rënda shëndetësore.IDD ka qenë e
njohur si një sindromë endemike në pjesën më të madhe
të Shqipërisë dhe forma të ashpra të saj janë ndeshur
sidomos në disa rajone malore.Të dhënat tregojnë se kjo
pamjaftueshmëri në jod reflektohet në rastet e gushës,
kretinizmit, hypotiroidizmit në pacientët e shtruar në
spital.
Jodi gjendet në natyrë kryesisht në formën e jodurit,
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Përmbajtja e jodit në bimët e kultivuara në toka të
varfëra me këtë mikroelement nuk kalon zakonisht nga
10ppm/kg masë e thatë kundrejt 1000ppm/kg në bimët
e rritura në tokat pa deficite jodi. Me këtë shpjegohet
pamjaftueshmëria e rëndë e jodit në një pjese të madhe
të popullsisë në botë, që jeton me ekonomi natyrore ose
gjysmënatyrore.
Sa më e vjetër të jetë sipërfaqja e tokës dhe sa më shumë
të kenë vepruar proceset e erozionit në të, aq më pak jod
përmban ajo. Më të varfëra në jod janë vendet malore
(efekti i rreshjeve të shpeshta atmosferike) dhe më tepër
jod në ujin e pijshëm lokal pasqyron edhe përmbajtjen e
tij në tokë.
Koncentratet dhe kripërat duke përfshirë dhe kripën
e gjellës, që kristalizohen prej ujit të detit përmbajnë
zakonisht shumë pak jod.Kjo lidhet me vetinë e jodit, i cili
në dallim nga bromi nuk ështëi aftë të formojë përzjerje
izomorfe me kloruret.Përmbajtja e jodit në kripën
bruto tëVlorës është 0.1mg/kg. Me këtë shpjegohet
domosdoshmëria e jodizimit të kripës së detit edhe pse
ajo prodhohet nga lëndë e parë me përmbajtje jodi.

Rëndësia e madhe biologjike e tij lidhet me faktin që ai
është përbërës i hormoneve tiroidale: tetrajodotirina
(T₄) dhe trijodotironina (T₃). Si rezultat i kërkesave të
organizmit për më shumë hormone në faza të ndryshme
të jetës (gjatë pubertetit, barrës ose në periudhën
e menopauzës) mund të fiksohet më shumë jod nga
gjendra tiroide, ndërkohëqë normalisht fiksohet e njëjta
sasi. Koncentrimi i këtij elementi në gjak dhe në njerëzit
normale luhatet në kufirin nga 3.5 deri në 8 mikrogram.
Mungesa e jodit në organizmin e njeriut shoqërohet
me pasoja të rënda shëndetësore, që përmblidhen në
nocionin “çrregullimet e deficiencës jodike” ose shkurt
IDD (iodine deficiency disorder). Konkretisht, një nga
shkaqet kryesore dhe njëkohësisht të evitueshme të
prapambetjes mendore dhe fizike në ditët tona është
dhe pamjaftueshmëria e jodit, pasojat e të cilit më parë
reduktoheshin vetëm në zmadhimin e gjendrës tiroide.
Kërkesa fiziologjike mesatare ditore është 100-200ppm (I
mikrogram = 1ppm = 1 gama = 0.000001g), që do të thotë
se për gjithë jetën i mjaftojnë 3-5g ose një lugë kafeje.
Organizmi i njeriut përmban sasira të pakta të këtij
elementi, që përqendrohet në masën 80% në gjendrën
tiroidale.
Jodi absorbohet shpejt nga zorra dhe pjesa e paasimiluar
ekskretohet nëpërmjet urinës. Sasia që largohet lidhet me
nivelin e jodit që hyn me ujin dhe ushqimin e përditshëm.
Prandaj, joduria është indeksi që përdoret për vlerësimin
e dozës së jodit, që merret me racionin ushqimor. Hyn
në tre mikroelementet më të domosdoshëm të njeriut,
krahas hekurit dhe vitaminës A.

Jodi në ushqime
Përmbajtja e jodit në ujin e pijshëm dhe bimët varet nga
sasia e tij në tokë, e cila luhatet në kufij mjaft të gjerë, nga
50 deri 9000ppm/kg.
Në përgjithësi, produktet ushqimore bimore janë të
varfëra me jod (me përjashtim të lakrës së detit) dhe
me këtëshpjegohet pamjaftueshmëria serioze e jodit
në pjesën më të madhe të popullsisë së botës që jeton
me ekonomi natyrore ose gjysmënatyrore dhe kjo nuk i
përket vetëm Afrikës.
Mbi nivelin e jodit në tokë mund të gjykohet nga
përmbajtja e tij në ujin e pijshëm lokal, e cila në rajonet e
varfëranuk kalon nga 2ppm/l.
Një pjesë e mirë e këtij mikroelementi aq të
domosdoshëm për organizmin e njeriut sigurohet nga
ushqimet, i cili në prodhimet e detit dhe veçanërisht
në yndyrnat e peshkut arrin 800-1000ppm/kg. Fëmijët
që në racionin e tyre ushqimor përfshijnë edhe këto
yndyrna janë të mbrojtur jo vetëm nga rakiti, por edhe
çrregullimet e pamjaftueshmërisë jodike. Në Japoni
nuk ka problem të deficiencës së jodit, e cila lidhet me
traditën e të ushqyerit të banorëve të këtij vendi, të cilët
në ushqimin e përditshëm përfshijnë prodhimet e detit
dhe veçanërisht lakrën e detit. Kjo e fundit nuk hyn në
ushqimet tradicionale të vendit tonë, ndërkohë që për të
kënaqur kërkesat ditore në jod rekomandohet konsumi i
peshkut detar pothuajse në masën 1kg në ditë.
Përmbajtje relativisht e lartëjodi konstatohet në
qumesht, vezë, drithëra, ndërkohë që frutat dhe perimet
(me përjashtim të spinaqit) karakterizohen për sasira
minimale.
Gjithsesi, është përdorimi i rregullt dhe i vazhdueshëm
i kripës së jodizuar me ushqimin e përditshëm ajo që
përbën sot formën më racionale dhe më të lirë për
kompensimin e mungesave të jodit në organizmin e
njeriut.

Deficienca jodike në vendin tonë
Sëmundjet në fjalë kanë ekzistuar shumë kohë më parë
edhe në vendin tonë dhe deri vonë janë identifikuar
vetëm me gushën endemike. Mungojnë të dhëna
sistematike mbi prevalencën dhe përhapjen e saj sipas
zonave dhe në disa raste konkludohet nga aludimet e të
huajve. P.sh., mjeku francez E. Laundry, i cili ka shërbyer
në ushtrinë otomane në fund të shekullit IX, kur flet për
shqiptarët e zonave veriore shprehet: “Janë burra të
hijshëm, megjithatë në përgjithësi gushën e kanë pak të
madhe”.
Kirurgu austriak O. Hok, që ka operuar disa të sëmurë
me gushë në spitalin e Tiranës (ka punuar në Shqipëri
në vitet 1935-1936) i përshkruan këto raste në revistat
mjekësore të kohës në Vjenë. Mjekët e palës shqiptare,
që e kanë ushtruar profesionin në vend deri në Luftën
e Dytë Botërore nuk kanë lënë asgjë të shkruar për
sëmundjen në fjalë.
Pas Luftës së Dytë Botërore tërhoqi vëmendjen numri
relativisht i madh i personave me gjendër tiroide të rritur,
që shtroheshin në spitalin e Tiranës për t’u mjekuar nga
sëmundje të tjera, ndërkohë që paraqiteshin edhe të
sëmurë për mjekim ose operim nga gjendra tiroide.
Më vonë me shtimin e personelit mjekësor dhe
përgatitjen e specialistëve përkatës u krijuan dhe kushtet
për studime të organizuara të gushës në krahina të
ndryshme të vendit.
Studimet e para të viteve ’60 evidentuan formën shumë
të rëndë të sëmundjes në zonat e thella dhe malore, por
më të zbutur në rajonet bregdetare.
Edhe pse gjatë kësaj periudhe vlerësohej kripa e jodizuar
si mënyrë efektive për kurimin dhe profilaksinë e

Rëndësia e jodit për organizmin e njeriut
Jodi është bioelement i domosdoshëm për rritjen dhe
zhvillimin normal të njeriut, madje edhe të kafshëve.
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tiroideve, ishin mundësitë tekniko-ekonomike të kohës
që kufizonin tregtimin e saj në vendin tonë.
Si rezultat e një pune studimore-shkencore të thelluar
dhe i një veprimtarie projektuese cilësore, u arrit në vitin
1979 ngritja e fabrikës së jodizimit në Vlorë me teknologji
moderne edhe pse makineritë dhe pajisjet teknologjike u
prodhuan tërësisht në bazat mekanike të Vlorës.
Në vitin 1993 u realizua një studim epidemiologjik nga
Instituti i Shëndetit Publik dhe UNICEF-i për 32 rrethe
të vendit, ku u përcaktua niveli i jodit në urinë në 2 395
fëmijë të moshës shkollore 8-10 vjeç. Studimi tregoi se
asnjë rreth në vendin tonë nuk ka sasinë e nevojshme
tëjodit, ndërkohë që 22 nga 32 rrethet kishin forma të
rënda të IDD dhe 10 të tjerat kishin forma të moderuara.
Mbi bazën e të dhënave u planifikua strategjia afatgjatë
dhe afatshkurtër për mënjanimin e çrregullimeve
të pamjaftueshmërisë jodike, ku e para konsistoi në
shpërndarjen e ampulave dhe tabletave me jod në
qendrat shëndetësore të vendit për banorët e zonave
më të prekura me IDD, ndërkohë që strategjia afatgjatë
lidhet me konsumin e përditshëm dhe nga të gjithë e
kripës së jodizuar cilësore.
Rezultatet studimore të kohëve të fundit për eleminimin
e IDD u publikuan në një takim kombëtar në fund të
shkurtit të vitit 2008 dhe treguan se 50% e popullsisë vuan
pamjaftueshmërinë e jodit (në vitin 1993 ishte 75%) dhe
15% e fëmijëve deri në 13 vjeç kishin koeficient të ulët të
inteligjencës (për shkak të mungesës së jodit). Ndonëse
ka përmirësim të situatës në raport me të kaluarën,
sërish problemet janë evidente. Objektivi kombëtar për
një kuadër më të plotë legjislativ në procesin e tregtimit
të kripës së jodizuar do të shoqërohet në të ardhmen me
ndikime pozitive për normalizimin e gjendjes në fjalë.
Në këtë situatë ka pjesën e vet dhe ushqimi i paekuilibruar
(veçanërisht në të kaluarën, por nuk përjashtohet
mundësia edhe në tëardhmen), i përbërë kryesisht
nga karbohidrate dhe zarzavate, d.m.th., me mungesë
të proteinave shtazore. Këto të fundit janë lëndë të
domosdoshme për organizmin, sepse ato përbëjnë
elementin plastik për rigjenerimin qelizor, ndërkohë që
aminoacidet e tyre si tirozina, alanina, fenilanina, janë të
domosdoshme për sintezën e mono dhe dyjodotirozinës,
mungesa e të cilave çrregullon funksionin e tiroides.

dëmton zhvillimin ekonimik e politik të njëvendi, sepse
kapitali intelektual përbën premisën më të rëndësishme
në zhvillimin e një vendi dhe të botës në tërësi.
Deficiti jodik nuk reflekton simptoma të qarta, me
përjashtim të gushës, prandaj trajtohet si “uri e fshehtë”,
megjithatë pasojat janë shpesh më të rënda se uria e
dukshme e makrokomponentëve ushqimorë (proteina,
yndyrna, glucide).
Kripa e jodizuar konsiderohet si “mbajtëse” e jodit, një
bioelement shumëi domosdoshëm për funksionimin
normal të organizmit të njeriut, mungesa e të cilit lidhet
me një spektër të gjerë sëmundjesh, që përmblidhen në
emërtimin “sëmundjet e pamjaftueshmërisë jodike” IDD
(iodine deficiency disorder), ku mund të veçohen gusha
(struma), prapambetja mendore e fizike, vdekshmëria
foshnjore etj.
Çdo vend, në funksion edhe të kushteve të tij specifike,
organizon luftën ndaj IDD me përdorimin masiv e
cilësor të kripës së jodizuar pa u ndikuar nga përmasat
territoriale, resurset ekonomike, traditat arsimore e
kulturore, mekanizmi politik dhe strukturat e tregut.
Suksesi i punës së kryer nga aplikimi i programeve
nacionale të jodizimit vlerësohen nga treguesit klinike
(zmadhimi e gjendrës tiroide) dhe biologjike (koncentrimi
i hormonit TSH dhe jodit në urinë).
Përdorimi i indikatorëve biokimike (niveli i jodit në
urinë dhe TSH) shfrytëzohet vetëm për studime
epidemiologjike.
Disa institucione, kryesisht ato në varësi të Ministrisë së
Shëndetësisë e pse jo edhe institucione ndërkombëtare si
PSI (Population Services International) dhe UNICEF kanë
punuar sistematikisht dhe seriozisht për evidentimin dhe
zgjidhjen e problemeve të IDD. Në këtë kuadër, mund të
përmendim studimet epidemiologjike mbi prevalencën
e sëmundjeve të deficiencës jodike, seminare rajonale e
kombëtare mbi IDD.
Sensibilizimi i opinionit publik nëpërmjet televizionit dhe
medias së shkruar për domosdoshmërinë e përdorimit të
kripës së jodizuar dhe pasojat e deficitit jodik.Natyrisht
kemi të bëjmë me një veprimtari të dobishme në drejtim
të IDD, por është e nevojshme që në këtë nivel funksional
të ngrihen dhe institucionet me karakter monitorues e
kontrollues.
Për konsumatorin e çdo niveli arsimor, kulturor, ekonomik
e politik nuk është e nevojshme të di shumë për vlerat e
kripës së jodizuar, madje nuk është e domosdoshme të
jetë në dijeni të faktit që konsumon kripëme përmbajtje
jodi, por është shumëe dosmosdoshme që në tregun e
brendshëm kudo dhe nëçdo kohë të blejë kripëtë jodizuar
cilësore, gjë që arrihet me kontroll dhe monitorim efektiv
të institucioneve shtetërore përkatëse.

Përfundime
Studimet e kryera në vende të ndryshme të botës
kanë treguar se të dhënat mesatare të zhvillimit
mendor të përcaktuara me ndihmën e testeve speciale
psikometrike paraqiten 15-20% më të ulëta në rajonet
me pamjaftueshmëri jodike të theksuar në raport me
vendet që nuk kanë problem të kësaj natyre, gjë që
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Epidemiologjia dhe strategjia e mjekimit të patologjive
të gjendrës tiroide në qytetin e Vlorës

Msc. Lejdi Fetahu

Fshat

Abstrakt

Qytet

Hipotiroidizmi
Hipertiroidizmi
Hashimoto

Meshkuj

Patologjitë e gjëndrës së tiroides janë dy llojesh duke u
ndarë në:
- hipotoridizëm (sindromi Hashimotomëishpeshti)
- hipertiroidizëm (sëmundja e Gravesmëishpeshti)
Këto patologji karakterizohen nga çrregullime të
prodhimit të hormone të tiroides, si T3dhe T4, tëcilat janë
mjaft të rëndësishme në mirëfunksionimin e organizmit
duke luajtur rol në: rritje1dhe zhvillim të indeve, dhe
veçanërisht i rëndësishëm për zhvillimin dhe maturimin
e sistemit muskulor, sistemit nervor dhe sistemit
riprodhues.
Të dhënat e marra nga kartelat e pacientëve të
diagnostikuar me këto patologji janë paraqitur më
poshtë:

Femra

Thyroid gland pathologies always have been for me an
interesting topic for reasons because I have had relatives
of my own, affected by these pathologies. Also, these
pathologies are widespread across the globe. In this
study I have treated the strategy of treatment in thyroid
gland pathologies such as:
- hyperthyroidism
- hypothyroidism
- Hashimoto syndromes
This study was carried out by reviewing the patient
records presented at the Polyclinic of the Vlora City
and the Vlora’s regional hospital in 2015, 2016, 2017.
The data provided by the patient’s files were classified
according to:
- year
- diagnosis
- gender
- residence (town/village).
Key
words:
thyroid
glands,
hypothyroidism,
hyperthyroidism, Hashimoto syndromes.

Total

Hyrje

2015

Abstract

387
107
10

334
87
9

53
20
1

333
91
9

54
16
1

Tabela 1

Patologjitë e gjendrës tiroide kanë qenë për mua një
temë gjithmonë interesante për arsye sepse kam patur të
afërm të mi të prekur prej këtyre patologjive. Gjithashtu
janë patologji mjaft të përhapura në mbare globin.
Në këtë studim kam trajtuar strategjinë e mjekimit tek
patologjitë e gjëndrës tiroide, si:
- hipertiroidizmi
- hipotiroidizmi
- sindromi Hashimoto
Ky studim është kryer duke marr në shqyrtim kartelat
e pacientëve të paraqitur në Poliklinikën e qytetit
tëVlorësdhe në spitalin rajonal të Vlorës në vitet 2015,
2016, 2017. Të dhënat e siguruara nga kartelat u
klasifikuan sipas:
- vitit
- diagnozës
- gjinisë
- vendbanimit (qytet/fshat).
Fjalëkyçe: gjëndratiroide, hipotiroidizëm, hipertiroidizëm,
sindromi Hashimoto.

Grafik 1

Shkoza, A. , Fiziologjia e njeriut, Botimi 2, Tiranë,
Mars 2009, Ufo University Press, fq 370.
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Fshat

Femra
358
86
8

Qytet

397
111
9

Meshkuj

Hypotireoza
Hipertireoza
Hashimoto

Total

2016
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39
25
1

330
91
9

67
20
0

me meshkujt:

Hipotiroidizëm

Femra

Meshkuj

2015

85%

15%

2016
2017

Tabela 2

90%
85%

10%
15%

Tabela 4
Shohim dhe që personat të cilët jetojnë në qytet janë më
të prekur në krahasim me personat që jetojnë në fshat.
 Numri i pacientëve me hipertiroidizëm ka ardhur duke
u rritur dhe më të prekura janë femrat në krahasim
me meshkujt.

Hipertiroidizëm

Femra

Meshkuj

2015

81%

19%

2016

Grafik 2

Meshkuj

Qytet

404

344

60

336

Hipertireoza

128

92

36

104

Hashimoto

14

14

-

13

72%

23%
28%

Fshat

Femra

Hypotireoza

2017

Total

2017

77%

Tabela 5

68

Duke u nisur nga vendbanimi personat të cilët janë më të
prekur janë ata të cilët jetojnë në qytet.
 Personat me sindromin Hashimoto kanë ardhur duke
u rritur dhe ata janë pacientë të cilët banojne në
qytet.

24
1

Tabela 3

Hashimoto

Femra

Meshkuj

2015
2016
2017

90%
88%
100%

10%
12%
-

Tabela 6
Në kartela gjithashtu ishte shkruar dhe mjekimi, I cili u
është dhënë nga mjeku specialist endokrinolog:
 Në rastet me hipotiroidizëm mjekimi që kanë marr
kaqenë:
Levotiroksinë 50 mg + JodurKaliumi 200 μg
•
•
Levotiroksine 100 mg
Grafiku 3

 Në rastet me hipertiroidizëm mjekimi që kanë marr
ka qenë;

Konkluzione:

•
Propiltiouracil + Methimazol + metoprolol
 Në rastet me sindromin Hashimoto mjekimikaqenë:

Duke parë të dhënat të cilat janë paraqitur nëpër tabela
dhe grafikë dhe këto të dhëna janë ndarë sipas viteve,
gjinisë, diagnozës dhe vendbanimit dalim në këto
përfundime:
 Numri i pacientëve me hipotiroidizëm ka ardhur duke
u rritur dhe më të prekura janë femrat në krahasim

•
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Gjëndra tiroide, lokalizimi dhe struktura2
Gjëndra tiroide lokalizohet në pjesën e përparme tëqafës,
pak poshtë laringut. Gjëndra tiroide është gjëndra më e
madhe endocrine e trupit. Në brendësi, gjëndra tiroide
përbëhet nga disa njësi strukturore që quhen folikuj.
Muret e secilit folikul formohen nga qeliza epiteliale
kubike ose te sheshta, që quhen qeliza folikulare. Këto
qeliza prodhojnëglikoproteinën tiroglobulinë. Hormonet
e tiroides formohen nga tiroglobulina e joduar.

Si4 sekretimi I tepërt dhe I mangët I hormoneve të tiroides,
mund të shkaktojnë çrregullime të rënda metabolike.
Hipotiroidizmi mund të jetë pasojë e ndonjë defekti të
gjëndrës ose pasojë e çlirimit të papërshtatshëm të TSHsë a të TRH-së. Hipotiroidizmi gjithashtu mund të ndodhë
edhe si rezultat I eleminimit kirurgjikal të tiroides ose I
defiçitit të jodit në dietë.
Tek të rriturit, sindroma e plotë e hipotiroidizmit quhet
miksedemë (edemëmukoze). Simptomat e zakonshme
janë: ulja e shpejtësisë metabolike, ndjesia e të ftohtit,
enjtja e syve dhe letargjia e dembelizmit mendor (por jo
vonesa mendore). Kur mikedema ka si shkak mungesën
e jodit, gjëndra tiroide zmadhohet. Kjo njihet si struma
endemike. Në këtë rast, qelizat folikulare prodhojnë
koloid, por nuk mund ta jodizojnë atë, pra nuk arrijnë
të prodhojnë hormonet funksionale. Në përpjekje për
të stimuluar gjëndrën tiroide që të prodhojë hormone,
hipofiza shton seketimin e TSH-së, por rezultati është
vetëm grumbullimi i një sasie më të madhe koloidi
të papërdorshëm. Pa trajtim, vjen një çast që qelizat e
gjëndrës tiroide “digjen”nga veprimtaria e tepruar dhe
gjëndra atrofizohet. Në varësi të shkakut, miksedema
mund të korrigjohet duke zëvendësuar jodin e munguar
ose defiçitin hormonal.

Figura 1: Gjëndra tiroide

Hormonet e tiroides3
Hormonet e tiroides që shpesh referohen si hormone
kryesore metabolike të trupit, përfaqësohen nga dy
hormone active të jodizuara, që janë tiroksina (T4) dhe
trijodtironina (T3). Hormoni kryesor që sekretohet prej
folikujve të tiroides, është tiroksina. Kurse shumica e
trijodtironinës formohet tek indet shenjë, sirezultat I
shndërrimittë T4 në T3. Hormonet e tiroides ndikojnë
thuajse në çdo qelizë të trupit, por nuk ndikojnë në
trurin e të rriturrit, në shpretkë, në testikuj, në uterus
dhe në vet gjëndrën tiroide. Hormonet e tiroides kanë
rol kalorigjenik sepse stimulojnë enzimat që merren me
oksidimin e glukozës dhe në këtë mënyrë rritets hpejtësia
e metabolizmit bazal dhe prodhimit të nxehtësisë nga
trupi.
Rënia e nivelittë T4, stimulonçlirimin e hormonit stimulus
tëtiroides (TSH) dhe, rrjedhimisht, të vet tiroksinës.
Rritja e nivelittë T4frenon me mekanizëm feedback
aksinhipotalamo-hipofizar, duke ndërprerë kështu
përkohësisht stimulin për çlirimin e TSH-së. Situatat
gjatë të cilave nevojat e trupit për energji rriten, si
shtatëzania ose ekspozimiafat gjatë ndaj temperaturave
të ulëta, stimulojnë hipotalamusin që të çlirojë hormonin
çlirues të tirotropinës (TRH). TRH-ja, nga ana e saj,
stimulon sekretimin e TSH-së e për rrjedhojë, edhe të
T4 e T3. Pas këtij stimulimi, gjëndra tiroidë çliron sasi të
bollshme hormonesh, duke rritur kështu metabolizmin
dhe prodhimin e nxehtësisë. Faktorët që frenojnë
sekretimin e TSH-së, janë: somatostatina, rritja e
nivelit të glukokortikoideve dhe të hormoneve seksuale
(estrogjendheprogresteron) në gjak, si dhe përqëndrimi I
lartë I jodureve në gjak.

Figura 2: Shenjat e hipotiroidizmit
Patologjia5 më e zakonshme e hipertiroidizmit është
sëmundja Graves. Serumi i këtyre pacienëve përmban
antitrupa jonormalë që imitojnë TSH-në dhe stimulojnë
kështu çlirimin e vazhdueshëm të hormoneve të tiroides.
Simptomat karakteristike janë: rritja e shpejtësisë
metabolike, djerësitja e theksuar, rrahjet e shpejta dhe
të çregullta të zemrës, nervozizmi dhe rënia në peshë
ndonëse të sëmurët ushqehen normalisht.

Shkoza, A. , Fiziologjia e njeriut, Botimi 2, Tiranë,
Mars 2009, Ufo University Press, fq 370
3
Ibid

Shkoza, A. , Fiziologjia e njeriut, Botimi 2, Tiranë,
Mars 2009, Ufo University Press, fq 371.
5
Ibid
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Figura 4: Tiroidi Hashimoto

Figura 3: Simptomat e sëmundjes Graves

Simptomat e tiroidit të Hashimotos
Simptomat e sindromit Hashimoto mund të jenë të
lehta në fillim ose të zgjasin vite për t’u zhvilluar. Shenja
e parë e sëmundjes është shpesh një gjëndër tiroide e
zgjeruar, e quajtur strumë. Struma mund të bëjë që
pjesa e përparme e qafës të duket e fryrë. Një strumë e
zmadhuar mund të bëjë gëlltitjen e vështirë. Simptoma
të tjera të një hipotiroidizmi për shkak të Hashimotos
mund të përfshijnë:

Sindromi Hashimoto6

E quajtur edhe sëmundja e Hashimotos, tiroiditi i
Hashimotos është një sëmundje autoimune, një çrregullim
në të cilin sistemi imunitar kthehet kundër indeve të
trupit. Në njerëzit me Hashimoto-n, sistemi imunitar
sulmon tiroidin. Kjo mund të çojë në hipotiroidizëm, një
gjendje në të cilën tiroidi nuk prodhon mjaft hormone
për nevojat e trupit.
Shkaku i saktë i Hashimotos nuk dihet, por shumë faktorë
besohet të luajnë një rol. Ato përfshijnë:
Gjenet. Njerëzit që marrin Hashimoto shpesh kanë
anëtarë të familjes që kanë sëmundje tiroide ose
sëmundje të tjera autoimune. Kjo sugjeron një
komponent gjenetik për sëmundjen.
Hormonet. Nga sindromi Hashimoto janë më të
rrezikuara femrat sesa meshkujt, duke sugjeruar se
hormonet seksuale mund të luajnë një rol. Për më tepër,
disa gra kanë probleme me gjëndrën tiroide gjatë vitit të
parë pas lindjes së një foshnjeje. Megjithëse problemet
shëndetësore zakonisht largohen, në rreth 20% të këtyre
grave sindromi Hashimoto u shfaqet përsëri më vonë.













shtim në peshë
lodhje
zbehje ose mpirje të fytyrës
dhimbje të artikulacioneve dhe muskujve
kapsllëk
ndjesi të ftohti
vështirësi në mbetjen shtatëzënë
humbje e flokëve dhe flokët të brishtë
çrregullim të ciklit menstrual
depresion
bradikardi

Trajtime për tiroiditetin e Hashimotos
Nuk ka shërim për sindrimin Hashimoto, por zëvendësimi
i hormoneve me medikamente mund të rregullojë
nivelet e hormoneve dhe të rivendosë metabolizmin në
normalitet.

Jod i tepërt

Hulumtimet sugjerojnë që medikamente të caktuara
dhe shumë jod, një element gjurmë i rëndësishëm në
organizëm për të prodhuar hormonet e tiroides, mund
të shkaktojnë sëmundje të gjëndrës tiroide në personat e
ndjeshëm ndaj jodit.
Ekspozimi ndaj rrezatimit. Raste të shumta të
çrregullimeve të funksionit të gjëndrës tiroide janë
raportuar tek njerëzit e ekspozuar ndaj rrezatimit, duke
përfshirë bombardimet atomike në Japoni, aksidentin
bërthamor të Çernobilit dhe trajtimin e rrezatimit për një
formë të kancerit të gjakut të quajtur sëmundja Hodgkin.

Medikamentet që përdoren në sindromin Hashimoto janë
në doza të ndryshme. Doza e saktë që përshkruan mjeku
do të varet nga një numër faktorësh, duke përfshirë:
 moshën
 peshën
 stadi i hipotiroidizmit
 probleme të tjera shëndetësore
 medikamente të tjera që mund të ndërveprojnë me
hormonet tiroide sintetike
Pasi të fillohet trajtimi me medikamente, mjeku do
të rekomandoj një test laboratorik të quajtur test
i hormonit stimulues të gjëndrës tiroide (TSH) për të
monitoruar funksionin e tiroides dhe për të siguruar që
është apo jo duke u marrë doza e duhur. Për shkak se
hormonet tiroide veprojnë shumë ngadalë në trup, mund

https://www.webmd.com/women/hashimotosthyroiditis-symptoms-causes-treatments#1 marr më dt.
29.04.2018
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të duhen disa muaj që simptomat të zhduken dhe struma
të zvogëlohet. Megjithatë, struma të mëdha dhe që nuk
përmirësohen mund të çojnë në marrjen e vendimit për
ndërhyrje kirurgjikale në gjëndrën tiroide.
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Menaxhimi infermieror i traumave cranio-cerebrale
në Spitalin Rajonal Vlorë

MSc. Arnold Sinanaj, MND. Denada Selfo

Abstract

cranial trauma. Nursing diagnoses are associated with
the risk of brain suppresssion by
increased ICP, also diagnoses haven’t been created in all
the cases. Also in the table are
shown all the medicines that are administered in the
therapy, where dominates mannitol
for ICP reduction, antibiotic and analgesic. There has also
been presented the way of
transport by ambulances and occasional cars. The table
shows the consequences of
cranio-cerebral traumas where most often are: amnesia,
coma, lack of concentration,
spinal cord injury.

Traumatic brain injuries are a major couse of death
and disability in the world. The management of these
traumas requires multidisiplinary collabration to prevent
secondary damages and to improve patient conditions.
The study is focused on primary treatment in emergency
depertament on in intensive care. Also are emphasized
the main causes of these injuries, the consequences
and the rehabilitation process. This study evaluates the
planning and implementation of nursing care in the
treatment of cranio-cerebral traumas.
Purpose of the study: Evaluation of Nursing Managment
and early trematment of
patients with cranio-cerebral trauma with the aim of
improving nursing procedures.

Abstrakt
Hyrje: Dëmtimet traumatike të trurit janë një shkak
madhor i vdekjeve dhe invaliditetit në të gjithë
botën. Menaxhimi i këtyre traumave kërkon një
bashkëpunim multidisiplinar për parandalimin e
dëmtimeve sekondare dhe përmiresimin e gjendjeve të
pacientëve. Studimi fokusohet në trajtimin primar në
repartin e urgjencës dhe në kujdesin intesiv. Gjithashtu
evidentohen shkaqe kryesore të këtyre traumave,
pasojat e dëmtimeve dhe procesi i rehabilitimit. Në
këtë studim vlerësohet planifikimi dhe zbatimi i kujdesit
infermieror në trajtimin e traumave cranio-cerebrale.

Objectives of study:
 To evaluate early treatment
 To evaluate diagnostic procedures
 To evaluate nursing care
 To evaluate the determing factos of these traumas
 To evaluate the most frequent head traumas
 To evaluate the problems during nursing care
 To evaluate .... consequences.
Method: This is an observational study. The study
included five patients with cranio-cerebral trauma. The
datas were collected from nursing documents.

Qëllimi: Vlerësimi i menaxhimit infermieror dhe trajtimi
i hershëm i pacientëve me trauma cranio-cerebrale
me qëllim përmirësimin e procedurave infermierore.

Keywords: epidural hematoma, contusion, intracranial
preassure, cerebral edema, trauma, nursing care.
Results: From the data presented in the table we noticed
that all the patient in the
period between November 2017- February 2018 had
been males. These traumas are
caused by car accidents, while the age groups that are
more affected are 25-50 years old.
Symptoms that usually have appeared are: headache,
loss of consciousness, dizziness,
nausea and votiming. Patients are diagnosed with
epidural hematoma, contusion and

Objektivat e studimit:
1. Te vlerësojmë trajtimin e hershëm.
2. Te vlerësojmë procedurat diagnostikuese
3. Te vlerësojmë kujdesin infermieror.
4. Te vlerësojmë faktorët përcaktues të këtyre traumave
5. Te vlerësojmë traumat më të shpeshta të kokës.
6. Te vlëresojmë problematikat që hasen gjatë
menaxhimit infermieror.
7. Te vlerësojmë pasojat e dëmtimeve.
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Metodologjia: Studimi eshte i tipit observacional, i
shtrire në një periudhë kohore nëntor 2017-shkurt 2018.
Në studim u perfshinë 5 pacientë të hospitalizuar me
trauma cranio-cerebrale. Të dhënat u mblodhën nga
kartelat infermierore. Këto të dhëna u kategorizuan dhe
u krahasuan me literaturën.

pacienti ka pësuar arrest kardiak apo respirator ose të
dyja bashkë duhet të filloj menjeherë reanimimi kardiopulmonar.E rëndësishme për menaxhimin e pacientëve
me trauma në kokë është kufizimi i plote i lëvizjes së
shtyllës kurrizore dhe imobilizimi i qafës(traumatologjia).
Nëse shikon që ka hemorragji vendosni një rrobë të
pastër te plaga,nëse vërehet një dëmtim i kafkës,nuk
duhet ushtruar presion te vendi i dëmtuar dhe nuk duhen
hequr copa trupi të huaj që ndodhen te plaga.Mbulohet
plaga me një garzë sterile.Nëse pacienti vjell,ai duhet
kthyer anash për parandalimin e mbytjes së tij dhe duke
favorizuar daljen e përmbajtjes gastrike.
Makina e ambulancës duhet të ketë pajisjet e ndihmës së
parë dhe ekipi i emergjencës duhet të ketë eksperiencë,
sepse pacientit vazhdohet ti jepet ndihma e parë derisa
të mbërrij ne spital.
Dëmtimet në kokë janë serioze dhe nuk duhen neglizhuar
qofte edhe një demtim i lehtë.Personi që ka pësuar
goditje në kokë duhet të shkoj në spital ose te thërritet
ambulanca nëse evidentohen këto simptoma:1.ka sjellje
konfuze dhe është i përgjumur 2.ka dhimbje të forta
koke dhe ngrirje të qafës 3.humb shpesh ndjenjat 4.vjell
herë pas here 5.pamundësi për të lëvizur krahun ose
këmbën 4.pupilat e syrit janë midriatike. Gati 5-10 % e
pacientëve të traumatizuar kanë dëmtime vertebrale ose
medulare nga manovrat e shpëtimit. Pasi shumica e të
aksidentuarëve transportohen drejt spitalit kryesisht me
makina të rastit.
http://www.area-c54.it/public/assistenza%20al%20
paziente%20con%20traumi%20cranici.pdf

Rezultatet e studimit: Nga paraqitja e të dhënave
në tabelën e sipërme vëmë re se të gjithë pacientët
në periudhën nëntor 2017- shkurt 2018 kanë qenë
meshkuj. Këto trauma janë shkaktuar nga aksidentet
automobilistike, ndërsa grupmoshat që janë prekur
më shumë janë 25-50 vjec. Simpotmat që janë shfaqur
më shpesh janë dhimbja e kokës, humbja e vetëdijes,
marrje mendsh, nauze dhe të vjella. Pacientët janë
diagnostikuar me hematoma epidurale, kontuzione dhe
trauma kraniale. Diagnozat infermierore që janë formuar
kanë të bëjne me rrezikun e shtypjes së trurit nga rritja e
presionit intracranial, gjithashtu jo në të gjitha rastet janë
krijuar diagnozat infermierore. Në tabelë janë paraqitur
të gjitha medikamentet që janë administruar në terapi
ku dominon manitoli për uljen e ICP, antibiotikë dhe
analgjezikë. Është paraqitur edhe mënyra e transportit
me anë të autoambulancave dhe makinave të rastit. Në
tabelë janë paraqitur edhe pasojat nga traumat craniocerebrale ku më shpesh janë: amnezi, gjendja e komës,
mungesa e përqëndrimit, axhitimi, dhe dëmtime të
kolonës vertebrale.

Hyrje
Traumat jane një problem i madh në ditët e
sotme pasi rradhiten ndër shkaktarët kryesorë të
vdekjeve dhe invaliditetit. Çdo vit, në gjithë botën,
vdesin rreth 3 milion njerëz si pasojë e traumës.
http://alpa.mali-it.eu/pub/aktet/vol/vol3/Aktet_Vol_III_
Nr_3_pp_321_324.pdf
Ato përbëjnë një emergjencë mjekësore dhe nëse nuk
trajtohen në kohë pasojat mund të jenë të mëdha për
jetën e pacientit.Më problematike dhe që kërkojne
një kujdes të vecantë, janë traumat cranio-cerebrale.
Kjo lidhet me impaktin që kanë në shoqëri për numrin
e madh të vdekjeve dhe paaftësisë mendore dhe fizike
sidomos në moshat e reja.Prandaj nevojitet një kujdes
mjekësor efikas dhe i shpejtë që nga vlerësimi i hershë
m,diagnostikimi,ndërhyrjet kirurgjikale,menaxhimi postoperator dhe rehabilitimi.
Për shkak të prevalencës së lartë dhe kostove dëmtimet
traumatike të trurit janë bërë një prioritet i shëndetit
publik në vitet e fundit.
Ndihma e parë.
Traumat e kokës përbëjnë një emergjencë mjekësore.
Koha e shpejtë e dhënies së ndihmës së parë është
themelore për mbijetesën e pacientit,ku prioritet është
mbajtja e lirë e rrugëve të sipërme ajrore. Në vendin e
ngjarjes duhet lajmëruar menjëherë ambulanca,nëse

Menaxhimi i hershëm
Menaxhimi në dhomën e emergjencës për dëmtime
traumatike në tru fillon me vlerësimin e nivelit të
koshiences së pacientit, sigurimin e rrugëve ajrore, për
vendosjen e tubit endotrakeal kur pacientët vlerësohen
nga shkalla Glasgow me <8 pikë, furnizimi adekuat
me oksigjen, inserimi i kanjulave intravenoze dhe
monitorimi i parametrave vital.Përkeqësimi i gjendjes
vjen nga hipoksia dhe hipotensioni të cilat shtojnë
edemën cerebrale,nëpermjet rritjes së presionit të
brendshëm intracranial.Prandaj korrigjimi i hipoksisë
dhe hipotensionit duhet kryer sa më shpejt,konkretisht
nëpërmjet oksigjenimit dhe për hipotensionin,gjetja
e një vene periferike për administrimin e shpejtë
të likideve. Objektivi është të mbahet presioni
intracranial <20 mm Hg dhe perfuzioni cerebral nga
60-70mm Hg. Rrjedhja e likidit cerebrospinal e ul
presionin intracranial. Korrigjimi i hipotensionit dhe
hipoksisë ndihmon në përmirësimin e gjendjes së
pacientit. E rëndësishme për menaxhimin e pacientëve
me trauma në koke është kufizimi i plotë i lëvizjes së
shtyllës kurrizore dhe imobilizimi i qafës.
Ndërhyrja infermierore konsiderohet efektive kur
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realizohet një bashkëpunim multidisiplinar. Prandaj
bashkëpunimi midis infermierëve dhe operatorëve te tjerë,
duhet te jetë rezultat i vazhdimësisë për identifikimin,
qasjen e modeleve të reja dhe hartimin e zbatimin e
protokolleve operative në manovrat e emergjencës.
h t t p s : / / w w w. n c b i . n l m . n i h . g o v / p m c / a r t i c l e s /
PMC5672675/

SPO2

95%

T

38 grade

95%

97%

38grade 39grade

98%
37.3
grade

-

Graf.1- Paraqitja grafike e të dhënave të rastit të parë
të marrë në studim

Roli i infermierit
Infermieri si pjesë e ekipit shëndetësor luan një rol kyc,
në menaxhimin dhe trajtimin e këtyre traumave. Një
menaxhim i tillë mund të jetë sfidues dhe i vështirë.
Prandaj infermierët duhet të kenë mjaft njohuri dhe
aftësi për të siguruar një kujdes cilësor shëndetësor, dhe
të jenë konkurues në sistemin shëndetësor.
Në një studim në lidhje me trajtimin e dëmtimeve
traumatike të trurit, analizat kuantitave dhe kualitative
tregojnë se roli i infermierit konsiston në monitorimin
e parametrave vital, monitorimin e perfuzionit cerebral
dhe presionit intracranial. Analizat kualitative zbulojnë se
ndërhyrjet infermierore kategorizohen si:

Ndërhyrje neuropsikologjike
 Ndërhyrje psikosociale
 Ndërhyrje për parandalimin e dëmtimeve
 Administrimi i terapisë.

Nga vlerësimi që ju bë pacientit me trauma craniocerebrale u vu re se pacienti kishte dhimbje të forta koke,
nauze dhe të vjella. Ditën e parë ka pasur një presion
arterial të ulët që ka ardhur duke u rritur në ditët në
vijim dhe duke qëndruar në vlerat normale. Frekuenca
kardiake ka qenë disi në vlera te larta ,ndërsa në ditët e
tjera është normalizuar. Niveli i SPO2 ka qenë pothuajse
në vlerat normale. Temperatura në dy ditët e para ka
qenë 38 gradë, në ditën e tretë është ngritur në vlerën
39 gradë, ndërsa në ditën e katërt ka rënë 37.3 gradë. Në
ditën e pestë parametrat vitale nuk janë matur.
Tab.4 Tabela e të dhënave të pacientit(rastit 2) në ditët
e marrë në studim:

h t t p s : / / w w w. n u r s i n g c e n t e r. c o m /
cearticle?an=01376517-201004000-00003&Journal_
ID=828525&Issue_ID=986240

Përgjegjësite e infermierit
1.
2.
3.
4.
5.

Monitorimi i parametrave vital.
Sigurimi i stabilitetit hemodinamik
Asistimi në realizimin e ekzaminimeve neurologjike.
Asistimi në parandalimin e dëmtimeve sekondare
Të sigurojë mbështetje emocionale për pacientin dhe
familjen.
Së fundmi me teknologjitë e avancuara që aplikohen në
dëmtimet traumatike të trurit, infermieri realizon:

Rasti 2

Dita 1

Dita 2

Dita 3

TA

143/72

108/82

85/72

FC

75

60

53

SPO2

95%

91%

88%

T

-

-

-

GRAFIKU.2 Paraqitja grafike e të dhënave të rastit të
dytë të marrë në studim

6. Monitorimin dhe sigurimin e oksigjenimit të trurit.
7. Monitorimi i encofalogramës.
8. Leximi i indeksit bispetral.
Pra këto ndërhyrje tregojnë rolin e shumëfishtë që ka
infermieri në trajtimin e pacientëve me TBI.
Chamberlain, 1998; Olson & Graffagnino, 2005; Presciutti,
2006).
Nga vlerësimi që iu bë pacientit të diagnostikuar me
hematomë subdurale në ditën e parë ai është paraqitur
me humbje të shpeshta të vetëdijes, marrje mendsh, të
vjella, halucinacione. Në ditën e parë tensioni arterial ka
qenë në vlerat 143/72 mm Hg, në diten e dytë tensioni
është ulur në vlerat 108/82 mm Hg, në ditën e tretë

Tab.3 Tabela e të dhënave të pacientit(rastit 1) në ditët e
marrë në studim:
Dita 1
Dita 2
Dita 3
Dita 4 Dita 5
TA 113/68
112/78 123/85 122/78
FC
92
85
80
80
-
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hipotensioni është më i theksuar në vlerat 85/72 mm
Hg. Frekuenca kardiake në ditën e parë ka qenë 75 te
rrah/min, ndërsa në dy ditët e tjera ka rënë nën vlerat
normale. E njëjta gjë edhe për SPO2 ku niveli i tij në diten
e parë ka qenë 95%, në ditën e dytë 91% ,në të tretën
88%. Vihet re se në asnjë nga ditët nuk është matur
temperatura nga ana e personelit infermieror. Në ditën
e tretë pacienti vdes.

GRAFIKU.4. Paraqitja grafike e të dhënave të rastit të
katërt të marrë në studim

Tab 5.Tabela e të dhënave të pacientit(rastit 3) në ditët
e marrë në studim:

Gjatë monitorimit të parametrave vital në ditën e parë
presioni arterial ka qenë në vlerat 145/83 mm Hg, në
tre ditet në vazhdim është paraqitur në vlera normale
kryesisht 130/70 mm Hg. Frekuenca kardiake diten e
parë ka qenë 92 rrah/min, në ditën e dytë dhe të tretë
95 rrah/min, dhe në ditën e katërt ka qenë 75 rrah/min.
Niveli i SPO2 në ditën e parë ka qenë i ulët në vlerën 90%,
në ditën e dytë dhe te tretë 92% dhe në ditën e katërt
94%. Niveli i saturimit me oksigjen ka qenë përgjithësisht
i ulët. Në ditën e parë temperatura nuk është matur, në
ditën e dytë dhe të tretë pacienti ka pasur hipertermi
ku vlera e saj ka qenë 39 gradë, dhe vetëm në ditën e
katërt temperatura është paraqitur në vlera normale
37.2 gradë.

Rasti 3
TA
FC
SPO2
T

Dita 1
155/72
98
94%
38 grade

Dita 2
145/82
92
98%
39grade

Dita 3
135/82
78
99%
38.7grade

Dita 4
130/78
70
99%
37.1grade

GRAFIKU.3. Paraqitja grafike e të dhënave të rastit të
tretë të marrë në studim

Tab 7.Tabela e të dhënave të pacientit(rastit 5) në ditët
e marrë në studim:
Rasti 5
TA
FC
SPO2
T

Nga monitorimi i parametrave vital në ditën e parë,
pacienti ka pasur hipertension në vlerat 155/72 mm
Hg. Presioni arterial në diten e dytë ka qenë më i ulët
krahasuar me ditën e parë në vlerat 145/82 mm Hg. Në
ditën e tretë dhe të katërt presioni arterial ka qenë në
vlera normale. Frekuenca kardiake ka qenë e lartë në
ditën e parë në vlerat 98 rrah/min, në ditën e dyte 92
rrah/min, ndërsa në diten e tretë dhe të katërt FC është
normalizuar në vlerat normale. Niveli i oksigjenit në
ditën e parë ka qenë në vlerë 94% ndërsa në 3 ditët në
vazhdim është rritur dhe ka arritur në vlera 99%. Pacienti
ka hipertermi në tre ditët e para ku temperatura është
luhatur në vlerat 38-39 grade celsius, vetëm në ditën e
katërt temperatura ka rënë në 37 gradë.

Dita 1
145/83
92
90%

Dita 2
130/72
85
92%
39grade

Dita 3
130/72
85
92%
39grade

Dita 2
105/62
62
89%

GRAFIKU.5. Paraqitja grafike e të dhënave te rastit të
pestë të marrë në studim

Tab 6.Tabela e të dhënave të pacientit(rastit 4) në ditët
e marrë në studim:
Rasti 4
TA
FC
SPO2
T

Dita 1
110/67
68
90%

Pacienti është në gjëndje kome dhe pupilat janë
midriatike. Në monitorimin që u janë bërë parametrave
vitale, presioni arterial ka qenë i ulet, ne ditën e parë
110/67 mm Hg dhe ditën e dytë 105/32 mm Hg.
Frekuenca kardiake ditën e parë ka qenë 68 te rrah/min
dhe ka ardhë duke u ulur. Niveli i SPO2 ka qenë në vlera
90 %. Temperatura nuk është matur fare gjatë dy ditëve.
Në ditën e tretë pacienti ka vdekur.

Dita 4
132/82
75
94%
37.2grade
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 Rekomandohet që monitorimi I parametrave vital të
jetë i vazhdueshem (cdo 10min,20min,30min) dhe
të shënohen vlerat e parametrave për të parë cfarë
ndryshimesh ka pacienti.
 Rekomandohet që temperatura të matet rregullisht,
pasi pacientët me dëmtime në kokë mund të pësojnë
hipertermi e cila shkakton dëmtime të tjera në tru.
 Rekomandohet që presioni intracranial (ICP) të matet
rregullisht pasi është një komponentë I rendesishem
dhe qëllimi është që ai të ulet pasi rritja e tij mund të
shkaktojë shtypje dhe dëmtime fatale të trurit.

Rekomandime:
 Rekomandohet që të kemi nje zbatim të gjithë
protokolleve infermieror në drejtim të trajtimit të
traumave craniocerebrale.
 Rekomandohet që të ndërmerren programe trajtimi
dhe specializimi për infermierët për trajtimin e këtyre
traumave, pasi ende nuk e kanë përvojen e duhur
në menaxhimin e crregullimeve psikologjike dhe
psikiatrike që pësojnë këta pacientë.
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SEKSIONI I SHKENCAVE NATYRORE DHE SHOQËRORE
Prirje dhe zhvillime të reja të shqipes
në fushën e leksikut dhe gramatikës
Dr. Përparim Fakaj

Abstract

Në këtë punim, aq sa lejon hapësira e tij, kemi analizuar
disa prirje dhe zhvillime të gjuhës shqipe në dekadat
e fundit, pasi dihet se në çdo gjuhë veprojnë si prirja
për ndryshim të vazhdueshëm, ashtu dhe prirja për të
ruajtur për një kohë të gjatë më thelbësoren e stukturës
së saj. Në çdo prerje sinkronike të saj, ajo paraqet krahas
asaj që është e qëndrueshme dhe e përgjithshme,
edhe elemente të vjetra që janë duke u zhdukur, edhe
elemente të reja që sapo kanë lindur. Dukuritë gjuhësore
të çdo fushe nuk duhet të zënë vend relativisht lehtë në
përbërjen normative të gjuhës, sepse ato nuk duhen
parë vetëm si gjendje gjuhësore të arritura, por edhe si
pjesë të një organizmi në zhvillim. Prandaj në analizën
e çdo dukurie gjuhësore duhet të dallojnë gjendjen e
arritur, si rezultat i zhvillimit historik në të kaluarën, si
dhe prirjen, dukurinë e re, e cila sapo ka lindur dhe që
do të bëhet mbizotëruese në të ardhmen. Në procesin e
këtyre zhvillimeve gjuhësore, gjuha standarde e pranuar,
fillimisht dhe përgjithësisht, luan një rol ngadalësues. Por,
dukuritë e reja cilësore janë produkt i gjuhës së gjallë,
prandaj as mund të mohohen, as mund të mënjanohen.
Fjalë kyçe: prirje, sintetizim, dukuri, mënjanim, sinkroni,
analizë.

As a social phenomenon of historical character, language
is constantly developing, so every element of it has a past
and a future. The pursuit of language development and
the trends of its development not only in the past, but
also in the present, is one of the fundamental principles
of building and drafting normative scientific documents
for each language. This principle is especially appreciated
for new standard languages, as is the Albanian language.
In this paper, as far as its space is concerned, we have
analyzed some Albanian trends and developments in
recent decades, as it is known that in every language
acts as a trend for constant change and the long-lasting
tendency the most essential of its structure. In each of
its synchronous cuts, it presents, alongside what is stable
and general, even vanishing elements, and new elements
that have just emerged. The linguistic pertinentities of
each field should not be relatively easy in the normative
language composition, as they should not be seen only
as a language language, but as part of an emerging
organism. Therefore, in the analysis of each linguistic
phenomenon, one must distinguish the state of affairs,
as a result of the historical development in the past, as
well as the tendency, the new phenomenon, which has
just been born and will become dominant in the future.
In the process of these language developments, the
accepted standard language, initially and generally, plays
a decelerating role. However, new qualitative phenomena
are the product of living language, so neither can they be
denied nor be avoided.
Keywords: trend, synthesis, phenomenon, avoidance,
synchronization, analysis.

Hyrje
Çdo komb ka identitetin e tij, historinë, gjuhën e vet,
mes të cilave është bërë i njohur dhe vazhdon si i tillë
në historinë e tij. Si mjet komunikimi mes njerëzve, gjuha
u shërben përdoruesve të saj për të plotësuar nevoja
të ndryshme, si: nevoja të komunikimit në procesin e
punës e të prodhimit e të mirave materiale e shpirtërore,
nevoja për shprehjen e ndjenjave e emocioneve, nevoja
për të kuptuar e vlerësuar botën në mënyrë sa më drejt,
nevoja për të jetuar apo për të mbijetuar, nevoja për t’u
argëtuar apo për të krijuar vepra artistike. Gjithashtu,
gjuha i jep njeriut mundësinë që të përfshihet në një
status të caktuar, mbi bazën e të cilit ai vishet me prestigj
social, ajo siç nënvizon me të drejtë prof. E. Çabej përbën
“sendin më të çmueshëm të një populli dhe për popullin
shqiptar është i vetmi thesar”
Sepse është kjo gjuhë e lashtë dhe e pavjetërsueshme
që na ka mbajtur deri më sot të njësuar e të bashkuar
si popull e si komb shqiptar, na ka dalluar prej kombeve
të tjera dhe na ka vlejtur si tipar i parë dhe përbashkues,

Abstrakt
Si një dukuri shoqërore me karakter historik, gjuha është
në zhvillim të pandërprerë, prandaj dhe çdo element i
saj ka një të kaluar dhe një të ardhme. Ndjekja e zhvillimit
të gjuhës dhe prirjet e zhvillimit të saj jo vetëm në të
shkuarën, por edhe në të sotmen, është një nga parimet
themelore të ndërtimit dhe të hartimit të dokumenteve
shkencore normative për çdo gjuhë. Ky parim vlerësohet
shumë sidomos për gjuhët e reja standarde, siç është
dhe gjuha shqipe.
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gjuhësore, sepse shpejtësitë e zhvillimeve nuk janë të
njëjta në çdo fushë të gjuhës.
Funksioni i gjuhës si mjet komunikimi mund të zbulohet
duke e parë atë në një gjendje të caktuar të zhvillimit të
saj, d.m.th., duke e përshkruar si sistem. Vetëm kështu
mund të zbulohen rregullsitë e funksionimit të gjuhës
dhe në këtë mënyrë gjuhësia t’u shërbejë folësve për ta
njohur dhe përdorur drejt mjetin e tyre të komunikimit.
Por, zbulimi i prirjeve të zhvillimit të tyre nuk mund të
bëhet pa i parë këto edhe historikisht.

ndonëse edhe të ndarë e të përhapur në disa shtete të
Ballkanit e gati në mbarë Evropën si diasporë.
Një komb i egër e i pagdhendur do të ketë medoemos
edhe një gjuhë të ashpër e të palëvruar. Sa më shumë
të përparojnë pjesëtarët e një bashkësie shoqërore në
shkallën kulturore, sa më shumë të njohin ata fjalën e
shkruar, aq më tepër do të përpunohet dhe gjuha e tyre.
Gjuha standarde e shqiptarëve ka qenë dhe do të jetë
edhe më tej gjuhë e gjallë dhe brezat që vijnë do ta bëjnë
atë edhe më të zhdërvjelltë.
Asgjë nuk mbetet në vend e të ngurtësohet, edhe gjuha
standarde shqipe merr pjesë natyrshëm në zhvillimet
e gjithë sferave të shoqërisë shqiptare dhe u përgjigjet
atyre me mundësitë e pashtershme të hapësirave të saj,
duke ecur përkrah përparimit mendor e kulturor. Gjuhët
që nuk ndryshojnë, që nuk përparojnë e që nuk fliten, e
ndërpresin rrjedhën e tyre të zhvillimit dhe vdesin. Gjuhë
të tilla, si latinishtja, greqishtja e vjetër, etj., që kanë
pushuar së përdoruri, quhen gjuhë të vdekura. Të folurit
përbën kushtin e domosdoshëm për qenien e gjuhës, e
cila mund të ekzistojë vetëm duke u përdorur, d.m.th.
vetëm në të folur.
Gjuha shqipe ka njohur dhe njeh zhvillim dhe pasurim
të vazhdueshëm. Kjo vihet re po të krahasojnë gjendjen
e sotme të shqipes me etapat pararendëse të saj. Sot
shqipja standarde, si faza më e lartë e zhvillimit të gjuhës,
po përjeton zhvillim të shumanshëm, të hovshëm dhe
përballje me sfidat e reja. Si gjuhë e njësuar dhe si një
madhësi kulturore që u formua në një etapë të caktuar të
zhvillimit politik e shoqëror të kombit shqiptar, ajo po u
shërben kërkesave në rritje të bashkësisë së shqiptarëve,
duke u bërë shprehëse e njësisë kombëtare, treguese e
identitetit, e gjallërisë së kombit tonë, baza mbi të cilën
ngrihet dhe përcillet kultura dhe përvoja e tij”1.
Por, të folurit luan rol aktiv ndaj gjuhës, pasi çdo akt i
veçantë i tij nuk është një riprodhim i thjeshtë i mjeteve
dhe i rregullave ekzistuese të gjuhës, por edhe një akt
rikrijimi. Secili folës fut diçka të re qoftë në realizimin
tingullor të njësive, qoftë në inventarin e njësive, qoftë në
rregullat e përdorimit të tyre. Pra, gjuha zhvillohet vetëm
nëpërmjet të folurit. Gjuha e sotme shqipe ka ndryshuar
në krahasim me gjuhën e “Mesharit” të Buzukut. Nuk ka
dyshim se zhvillimi që ka pësuar shqipja është rrjedhim i
veprimtarisë ligjërimore të miliona folësve gjatë shumë
brezave.
Për pasojë, gjuha e gjallë është gjuhë në zhvillim;
ajo plotëson, përmirëson dhe i jep jetë edhe gjuhës
standarde. Në gjuhësinë e sotme mbizotëron koncepti
i drejtë që gjuha shihet edhe si ekspansion, edhe si
reduksion. Ky koncept i përgjigjet thelbit komunikativ
perspektiv të gjuhës. Konceptet e tjera, jashtë këtij thelbi,
që kërkojnë patjetër e pa nevojë veçori e individualitet,
i takojnë studimit që kërkon nga gjuha mbështetje për
idenditet dhe histori.
Në përputhje me këtë parim, ka rëndësi të përcaktohet
ç’duhet zgjedhur e ç’duhet përgjithësuar, duke mos
harruar edhe parimin praktik e pragmatik të gjuhës.
Rëndësia e zgjidhjeve merr peshë në varësi nga fusha

Prirje dhe zhvillime të reja të shqipes në fushën e
leksikut
Gjuha shqipe është në zhvillim e ndryshim të
pandërprerë, rrjedhimisht
shumë mjete, forma e
përdorime kanë pësuar ndryshime në periudha të
ndryshme. Dekadat e fundit ndryshimet dhe shpejtësia
e zhvillimeve në fushën e leksikut, p. sh. janë më të
shpeshta dhe më të shpejta, prandaj edhe pasqyrimet
dhe zgjidhjet, nuk janë jetëgjata. Nënsistemi leksikor
është nënsistemi më i lëvizshëm i sistemit gjuhësor. Po
të krahasojmë fjalësinë e fjalorëve shpjegues të shqipes
do të shohim se shumë fjalë që për një stad të caktuar
janë lënë jashtë normës, në një stad tjetër ato janë
përgjithësuar duke fituar të drejtën e qytetarisë e duke
u bërë pjesë e normës leksikore. Këto fjalë dialektore,
për shkak se zgjerojnë rrethin e përdorimit, duke kaluar
nga një përdorim i ngushtë në një rreth gjithmonë e më
të gjerë përdoruesish, kanë prirje të futen në normën
leksikore të shqipes standarde e të zënë vend në fjalorët
normative duke shërbyer si burim për pasurimin e
shqipes letrare.
Në krahasim me me normën fonetike, drejtshkrimore
e gramatikore, norma leksikore ka si veçori dalluese,
sepse ajo është më e hapur dhe ka karakter dinamik, që
ndryshon e zhvillohet në përputhje me ndryshimet dhe
zhvillimet e vazhdueshme të leksikut, duke qenë e ndikuar
nga faktorë të brendshëm gjuhësorë e jashtëgjuhësorë,
dmth. nga faktorë sociolinguistikë, por, gjithësesi, ajo
është pasqyrë e natyrës së sistemit të leksikut, i cili
konsiderohet një pasuri e përbashkët e tërë gjuhës
kombëtare, pavarësisht nga burimi i tij, duke përjashtuar
çdo paragjykim, nëse fjala a kuptimi vjen nga Veriu ose
nga Jugu, nga gegërishtja ose nga toskërishtja, nga të fol
met e truallit të shqipes në Kosovë apo në Maqedoni,
nga të folmet e Malit të Zi apo nga të folmet arbëreshe
të Italisë etj. Pikërisht për këtë arsye, në fjalorët e fundit
të gjuhës shqipe (botime të viteve 2002 e 2006) janë
kodifikuar fjalë të shqipes, duke i vlerësuar në mënyrë
të barabartë, psh. krahas gjalpë e yndyrë, në fjalor kemi
edhe tëlyn, krahas trimëri edhe brezni (kjo e fundit duket
qartë nga ana fonetike që vjen nga gegërishtja), sikurse
krahas lodër kemi edhe lojë (fëmijësh) me dy shumësa
(loj-ra e loj-na) etj.
Është krijuar përshtypja e gabuar sikur në shqipen
standarde kanë ardhur më shumë fjalë nga toskërishtja
sesa nga gegërishtja, gjë që nuk është e vërtetë. Nëse në

J.Thomai, Leksikografia shqipe-trashëgimi dhe
perspektivë , Tiranë , 2005, f. 22
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fjalorët e sotëm janë kodifikuar vetëm trajtat e fjalëve
rërë (e jo ranë) ose nënë (e jo nanë), kjo ka ndodhur
sepse variantet dialektore ranë e nanë (të gegërishtes)
janë trajta të thjeshta fonetike, ndërsa treguesit e tjerë
(gramatikorë e leksiko-semantikë) janë të përbashkët për
të dy dialektet, prandaj këto të fundit nuk quhen fjalë
të mëvetësishme dhe mund të pasqyrohen vetëm në
fjalorët dialektorë dhe jo në fjalorë normativë.
Parë në këtë këndvështrim, pasurimi i gjuhës letrare është
një kërkesë objektive dhe një proces i vazhdueshëm.
Nëpërmjet tij gjuha letrare shton vazhdimisht fondin
e fjalëve që janë në qarkullim. Njësimi i gjuhës letrare
është çmuar si një arritje e madhe kulturore e popullit
shqiptar, prandaj pastrimi dhe pasurimi i gjuhës letrare
shqipe ka qenë dhe mbetet detyrë parësore e vetëqenies
kombëtare. Në gjuhësinë shqiptare janë pranuar rrugët
pasuruese të gjuhës letrare shqipe. Ato i gjejmë në
punimet e prof. Çabejt e A.Kostallarit, të cilat janë:
a.Formimi i fjalëve të reja me brumin e vetë gjuhës dhe
sipas gjedheve prodhimtare të sistemit fjalëformues.
b.Zgjerimi i përmbajtjes leksikore të fjalëve me kuptime
të reja.
c.Marrja nga dialektet e të folmet e pasurisë leksikosemantike e frazeologjike që ruhet në to.
Rruga e tretë për gjuhën standarde shqipe është mjaft
frytdhënëse, sepse nëpërmjet saj kanë hyrë në gjuhën
letrare njësi leksiko-semantike e frazeologjike të reja e të
panjohura ose pak të njohura për të. Kjo për vetë faktin
se leksiku i gjuhës shqipe është pasqyruar në mënyrë të
kufizuar në gjuhën e shkrimit, pasi shqipja ka një traditë
shkrimore të vonshme, prandaj pasurinë reale leksikore
të saj duhet ta kërkojmë jo vetëm te botimet, por te
gjuha e gjallë e popullit. Si rrjedhojë pasurimi i gjuhës
letrare me fjalë të marra nga dialektet e të folmet merr
rëndësi parësore. Gjuhëtari i shquar shqiptar prof.E.Çabej
thekson se “pasuria gjuhësore që rron në dialekte
vazhdon të përbëjë një gurrë ende të pashterur”.2
Ky burim që nuk shteron është një lëndë potenciale, që
furnizon dhe pasuron gjuhën letrare shqipe. Është kjo
arsyeja që prof. A.Kostallari në punimin e tij Parimet
themelore për hartimin e “Fjalorit të gjuhës shqipe”,
pranon se “struktura leksikore e gjuhës letrare është
strukturë e hapur për të gjitha ato njësi që sjellin mundësi
pasurimi të reja të shprehjes së nocioneve a ngjyrimeve
të holla semantike e stilistikore-shprehëse”.3
Gjuha letrare shqipe ka nevojë të plotësojë sistemin e vet
leksiko-semantik e leksiko-stilistik, prandaj ajo u është
drejtuar gjithë hapësirës gjuhësore shqipe, jo vetëm
dialekteve që përfshihen në truallin e shtetit të sotëm,
por edhe nëndialekteve jashtë këtij trualli, te arbërorët e
Greqisë, arbëreshët e Italisë, shqiptarëve të Maqedonisë,
Malit të Zi, në shtetin e Kosovës e kudo ku flitet gjuha
shqipe.

Pra, gjuha letrare shqipe vazhdon të thithë vlera,
pavarësisht se nga cilat troje vijnë ato. I vetmi kriter
vlerësues për këto njësi është t’i sjellin diçka të re fjalorit
të gjuhës letrare e sistemit stilistikor të saj.
Leksiku dialektor e krahinor duke qenë lëndë potenciale
pasuruese e gjuhës letrare shqipe është e natyrshme që
shumë fjalë dialektore e krahinore për shkak të vlerave
që kanë kapërcejnë kufijtë dialektorë dhe bëhen pronë e
gjuhës letrare duke fituar të drejtën e qytetarisë e status
mbarëkombëtar. Ky kapërcim nuk është thjesht ndërrim
mjedisi, por, siç argumenton prof. J.Thomai, është
një proces që shoqërohet me ndryshime ndërtimore
e kuptimore, shprehëse emoconiuese ose lidhjesh
sintagmatike e paradigmatike. Ky është një ndryshim
në përmbajtje, i cili siç sqaron prof.J.Thomai “shumë
herë ndryshimi themelor gjatë mbartjes së njësisë nga
dialekti në gjuhën letrare e sidomos në terminologji
është ndryshim në përmbajtje,aq sa mund të flitet për një
shndërrim semantik. Duke qenë se ky shndërrim semantik
bëhet pothuaj përherë në mënyrë të vetëdijshme,të
qëllimshme (nga terminologët,shkrimtarët) etj., ai është
po ashtu pothuajse përherë i motivueshëm”.4
Këto fjalë që kalojnë në shtresën gjuhësore
mbarëkombëtare zgjerojnë kuptimin e tyre. Ky zgjerim
kuptimi shkakun e ka te zgjerimi i përdorimit të fjalës si
rezultat i kapërcimit të pragut dialektor. Pra, kalimi i fjalës
nga një sistem gjuhësor më i ngushtë në një tjetër më të
gjerë shoqërohet me lëvizje kuptimore.
Në leksikografinë shqiptare është përcaktuar një qëndrim
i drejtë për fjalët me burim krahinor, që përfshihen në
fondin e fjalorëve shpjegues të shqipes. Hyrja ose jo
në sistemin leksiko-semantik e fjalëformues të shqipes
letrare të një fjale nuk përcaktohet nga burimi dialektor
apo krijuesi, po nga vlera objektive e fjalës në këtë sistem.
Sipas këtij parimi themelor të përcaktimit të fjalësit, janë
përfshirë në fjalorët shpjegues (1980, 1984, 2002, 2006)
qindra fjalë a kuptime krahinore, të shenjuara si të tilla.
Ne po i referohemi Fjalorit të gjuhës shqipe të vitit 20065
për të parë qëndrimin që është mbajtur ndaj fjalëve
dialektore dhe krahinore. Në këtë fjalor duke marrë
parasysh lëvizjet e ndodhura në leksikun e shqipes, është
ulur në mënyrë të ndjeshme numri i fjalëve të shënuara si
krahinore dhe është shtuar numri i fjalëve që kanë fituar
status mbarëkombëtar. Po japim disa shembuj ilustrues:
Jalli,-a f.sh-(të) krahin. 1.mish shumë i majmë;gjellë me
shumë yndyrë
2.fushë e hapur që shtrihet pranë detit a pranë
lumenjve
Kashnjet,-i m.sh-e (t) krahin.gështenjishtë
Katinar,-i m.sh-ë (t) krahin.dry:i vuri katinarin
Kedh,-i m.sh-ë (t) krahin.kec
Kërpesh,-i m.sh-ë (t) krahin.kapistër
Lluçkan,-e mb.edhe si em.krahin. grykës,llupës.

E.Çabej, Studime etimologjike, vëll I, fq.36
A.Kostallari, Parimet themelore..., në Studime mbi
leksikun,vëll II, Tiranë,1972, fq 17
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J.Thomai, Leksiku dialektor e krahinor, Tiranë,2001, fq
. 50
5
Fjalor i gjuhës shqipe, Tiranë, 2006
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Mixh/ë,-a m.sh-a (t) krahin.xhaxha:mixha Ceni
Mosmer/ë-a f.sh-a (t) krahin.përbindësh
Mrrolan,e mb.edhe si em.krahin.i vrenjtur
Pengashk/ë,-a f.sh-a (t) krahin.shkopi që mban në një
vend shulin e avlëmendit;pengore
Përlak,-u m.sh –ë (t) krahin.kërriç
Nga sa shprehëm më lart me të drejtë lind pyetja: kur hynë
një fjalë dialektore në leksikun e shqipes standarde? Cilat
janë ato vlera që duhet të ketë fjala për t’u bërë pronë
e saj? Një fjalë hynë në leksikun e gjuhës standarde kur:
a.emërton një nocion të ri
b.sjell një nuancë të re kuptimore
c.sjell një kuptim të ri
d.sjell një përdorim stilistikor etj.
Gjuha letrare ka nevojë për njësitë leksikore që emërtojnë
nocionet e reja, sepse me to ajo plotëson zbrazëtitë që ka
për njësi emërtuese. Këto fjalë mbulojnë të gjitha fushat
ku shtrihet veprimtaria e krijuesve dhe e përdoruesve
të tyre. Ato shënojnë nocione që janë karakteristike
për jetën e jetesën e bartësve të një të folmeje. Gjejmë
në këtë leksik një laryshi emërtimesh duke filluar nga
emërtimet e veshjeve, zakoneve e traditave të vendit,
të gatesave e të mënyrave të gatimit, të orendive e
pajisjeve shtëpiake, veglave bujqësore, mjeshtëri e zeje
të ndryshme popullore, emërtime bimësh barishtore e
pemësh frutore, të botës shtazore etj.
Këto njësi pasurojnë gjuhën letrare me emërtime
vendësore për nga burimi, por që bëhen gjithëkombëtare
nga vlerat. Fjalë të tilla të vjela nga fjalorët dialektorë
mund të përmendim: ethacak,-u bimë barishtore…që u
jepet lopëve për t’u ethur, farash,-i bimë barishtore me
shumë fara në lulesën e saj, fillc,-i bimë barishtore me
një kërcell të hollë, të gjatë e të drejtë, lëkurth,-i bar i keq
zvarritës në ara, endëz,-a bimë e egër barishtore shumë
vjeçare me rrënjë si xhufkë, me kërcell të degëzuar, me
gjethe të gjata e të holla, që përdoret për të bërë lakror,
bardhushkë,-a bimë barishtore e egër me zhardhok
të bardhë, ferrëgjatë,-i një lloj brejtësi me ferra si të
iriqit, drithatore,-ja grua që përgatit drithin për ta
çuar në mulli, hjeksi,-a vuajtje,e keqe e madhe,tradhti,
hardhucan,-i djalë i shkathët, egërcak,-u vend me bar
të egër, gostiar,-i ai që shkon në një gosti, bamush,-i lloj
peshku që rritet në liqenin e Ohrit, brumësor/e,-ja enë
balte ku gatuhet brumi, brezar/e,-ja gjerdan argjendi që
e vënë nuset në brez si stoli, rrafshor,-i lloj zdrukthi për të
lëmuar dërrasat, cazitem vetv. punoj ngadalë, zvarritem
në punë, lehonisem vetv. (me vlera gjuhësore për dy
kuptimet) 1.rri shtrirë gjatë periudhës së lehonisë 2.keq.
rri shtrirë si lehonë nga dembelizmi.
Po kështu shumë kuptime krahinore pasurojnë strukturën
kuptimore të shumë fjalëve të njohura të shqipes letrare.
P.sh: bjeshkë,-a ka dhe kuptimin “erë që vjen nga bjeshka”,
të fala,-t “dhuratat që sjell nusja”, ndeje,-a “dhomë”, i
përnamtë “i shkretë,i mjerë”, lakues,-i “ një njeri që s’i
qëndron fjalës”, lamë,-a “treg,pazar”, ndeshtrashë,-a
1.takim midis dy a më shumë vetave në udhë,ndeshë.

2.mbledhje e burrave të një fshati a të një krahine, si
institucion krahinor, ku shtroheshin e u jepeshin zgjidhje
çështjeve të rëndësishme të jetës shoqërore,kuvend.
3.fig. mendja a kryet si qendër e veprimtarisë së trurit.
Pra, është vlera objektive e fjalës, reale ose potenciale,
ajo që përcakton përdorimin e saj të përgjithshëm dhe
të të gjithë leksikut në ligjërimin e folur e të shkruar të
shqipes standarde; pikërisht ajo përcakton pranimin e saj
në rrethin e normës, si dhe kodifikimin (dmth. përfshirjen
ose jo) në fjalor. Në bazë të këtij vlerësimi është përfshirë
në fjalorët e fundit shpjegues të shqipes dhe në të gjitha
tekstet shkollore të botanikës fjala pjalm (që vjen nga të
folmet e gegërishtes) me kuptimin e termit të huaj polen,
nga rrënja e së cilës janë krijuar edhe fjalët e reja pjalmon
(lulja) e pjalmore “vendi ku ruhet pjalmi”, si dhe termat
pjalmim e pjalmues.
Në këtë mënyrë, vijon të pasurohet sistemi leksikor dhe
ai terminologjik i shqipes standarde, pa e përligjur aspak
konceptin që e konsideron normën letrare (standarde) të
ngurtësuar ose “të bunkerizuar”.
Karakteri dinamik dhe mjaft i hapur i normës leksikore
vlen jo vetëm për dialektalizmat e krahinorizmat e
këtij lloji, por edhe për neologjizmat të krijuara këto
vitet e fundit me brumin e shqipes, si psh. provës
(për epruvetë), bletërritës, bukëpjekës e tavëpjekës,
ujëmbledhës, ligjbërës a ligjdhënës, vendimmarrës etj.,
që, nga ana normative, kanë prirje të përdoren edhe si
sinonime, ekzistenca e të cilave nuk duhet quajtur aspak
si moskristalizim i normës leksikore, por, përkundrazi,
si begati e saj; kështu psh. kur krahas bletar lindi fjala
bletërritës, kur krahas rezervuar e legjislativ u krijuan
fjalët ujëmbledhës e ligjbërës, kjo gjë ndodhi jo vetëm
për shkak të përpjekjeve për zëvendësimine huazimeve
përkatëse me fjalë shqipe, por edhe për arsye se fjala
kompozitë e zbërthen më mirë nocionin përkatës (krhs.
bletar e bletërritës “ai që rrit bletë”, ligjbërës “ai që bën
ligje” etj.), çka tregon se kompozimi jo vetëm që po bëhet
një nga mënyrat më aktive e produktive të fjalëformimit
në shqipen standarde, por edhe se shqipja e sotme po
priret gjithnjë e më shumë drejt sintetezimit.
Kjo vihet re edhe në fjalëformim, sidomos tek emërtimet
e pathjeshta, të tipit lule gjaku, bar miu, etj., të cilat në
shumë raste nuk kanë strukturë togfjalëshi, por janë
njëfjalësuar.
Kjo nuk do të thotë aspak se gjuha standarde shqipe ka
prirje “për t’ia mbyllur portat” (në thonjëza) huazimeve
ndërkombëtare, si psh. biznes, bisnesmen, marketing,
kompjuter, printer etj., të cilat pasqyrohen edhe në
Fjalorin e shqipes të vitit 2006, sepse për to ka nevojë
ekonomia e sotme e tregut, shkenca dhe teknika
moderne e periudhës së re të pluralizmit.

Prirje të reja në fushën e strukturës gramatikore
Gramatika si përbërësi kryesor i gjuhës përbën
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Zgjidhjet dhe zgjedhjet normativizuese në rrafshin e
struktures morfologjike të gjuhës shqipe, që pasuan
Kongresin e drejtshkrimit të vitit 1972, të pasqyruara
kryesisht në librin e Morfologjisë (Gramatika e gjuhës
shqipe, I; botim i Akademisë së Shkencave të RSH-së;
botimi i parë, viti 1974) dhe që u konkretizuar dhe u
përcaktuan më hollësisht në librin Gjuha letrare shqipe
për të gjithë (botuar në vitin 1976), janë më të arrirat.
Niveli shkencor dhe përmasat e saj duhej të arrinin
mëtimin e synuar “për një gramatikë shkencore të plotë
të shqipes letrare”6.

nënsistemina më të qëndrueshëm të saj. Ajo i jep
fytyrën një gjuhe, prandaj dhe në mënyrë figurative
krahasohet me kështjellën. Ndryshimet dhe zhvillimet
në strukturën e një gjuhë, janë më të ngadalta, prandaj
edhe vendimmarrja për zgjedhje duhet menduar jo
vetëm duke u nisur nga ç’shihet, por edhe nga ç’pritet të
shihet. Edhe pse ndryshon më ngadalë se rrafshet e tjera,
me kohë, edhe gramatika pëson ndryshime, strukturat
e saj evoluojnë, dalin nga përdorimi disa kategori dhe
lindin kategori të reja. Veçse këto ndryshime përfshijnë
periudha tepër të gjata historike.
Në varësi të mbizotërimit të mënyrës sintetike ose
analitike të shprehjes së kuptimeve gramatikore, gjuhët
ndahen në sintetike dhe analitike. Mbështetur në kriteret
e mësipërme shqipja është gjuhë sintetike me tipare
analitike.
Por, pavarësisht nga mendimet që janë dhënë për
tipin strukturor të gjuhës shqipe, analitikosintetik apo
sintetikoanalitik, eptimi sufiksor në të gjitha sistemet ka
ardhur duke u rrudhur. Më largvajtëse kjo dukuri ka ecur
në sitemin emëror dhe përemëror. Megjithëse në sitemin
foljor larmia eptimore është ruajtur më mirë, edhe aty,
në krahasim me tipin indoevropian dhe me shkallën
pararendëse 500-vjeçare të saj, eptimi mbaresor del
përsëri i reduktuar. Reduktimi do të ishte edhe më i madh,
në qoftë se proceset fonetike nuk do të kishin ndërhyrë
kaq shumë në morfologjinë e disa klasave të emrave dhe
foljeve. Fonetika dhe ndikimet analogjike kanë luajtur
rol të dyfishtë në evolucionin e fjalës dhe të fjalëformës
së shqipes; fjalët dhe fjalëformat herë janë bërë më të
thjeshta, herë më të larmishme. Megjithatë, ndryshimet
kanë qenë më shumë një shndërrim i detyrueshëm fonetik
sesa një domosdoshmëri morfologjike, prandaj pjesa më
e madhe e mjeteve eptimore janë pasojë e proceseve
fonetike. Dëshmi të kësaj pasoje janë paradigmat e
katër lakimeve në sistemin rasor emëror në njëjës dhe
kufizimi i paradigmës së tij në numrin shumës; e njëjta
dukuri vërehet edhe në sistemin foljor. Edhe aty larmia
e zgjedhimeve, përgjithësisht, kushtëzohet pikërisht nga
kushtëzime fonetike.
Por, vija e zhvillimeve të deritanishme të strukturës
morfologjike të gjuhës shqipe nga autorët më të vjetër
deri në ditët tona tregon se ajo, përgjithësisht po shkon
drejt tipit analitik. Tiparet karakteristike të kësaj prirjeje
janë:
Reduktimi i hershëm i sistemit lakimor emëror në njëjës
dhe njësimi i lakimeve në numrin shumës.
Reduktimi dhe njësimi i mjaft strukturave morfologjike
mbiemërore.
Reduktimi dhe njësimi i mjaft formave rasore përemërore.
Zhvillimi i madh i formave të përbëra (formave analitike).
Pra, edhe në strukturën morfologjike të shqipes vërehet
vija e përgjithshme e zhvillimeve që, me rritjen e
shkallës së abstraksionit dhe me kalimin nga sintetizmi
në analitizëm, merr epërsi sinkretizmi funksionor dhe
formal.

Zhvillime në përdorimin e strukturave morfologjike
në sistemin emëror
Struktura e temave të emrave në shqipe, përgjithësisht,
është e qëndrueshme. Vetëm pak emra të shqipes e
ndryshojnë temën në varësi të strukturës paradigmatike.
Kjo ndodh vetëm për numrin njëjës, sepse në numrin
shumës temat dalin të njësuara te të gjithë emrat. Për një
pakicë emrash të këtij tipi, që mbarojnë me –ua në temë,
si: krua, thua, ftua etj., për rasën kallëzore njëjës të
shquar është pranuar edhe tema me –ua- (kruan, thuan,
ftuan etj.), edhe tema e mbledhur me –o- (kroin, thoin,
ftoin etj.), duke parapëlqyer formën me –ua- e duke
dalë kështu jashtë sitemit të përgjithshëm strukturor të
emrave mashkullorë, të cilët, përgjithësisht, dalin me
temë të njësuar me mbaresën e përgjithshme rasore –
in. Një veçim i pambështetur dhe jo i domosdoshëm
edhe për emrat Thoma, Kozma, vëlla, baba, xhaxha
etj., kur për ta nuk pranohet mbaresa rasore normative
e kallëzores njëjës –in (Thomanë, Kozmanë, vëllain,
babain, xhaxhain etj.), si tek të gjithë emrat mashkullorë
të lakimit të pare, por alomorfi razor – në (Thomanë,
Kozmanë, vëllanë, babanë, xhaxhanë etj.).7
Pak më gjatë mund të qëndrohet te lakimi i dyfishtë, që
vërehet sidomos te mbiemrat e nyjshëm të emërzuar (i
miri, e mira etj.). Në vështrim të mirëfilltë diakronik, ata
ndryshojnë elementin strukturor të formës përfaqësuese,
nyjën e përparme, por marrin edhe formantë gramatikorë
në fund.
Në mjaft raste si në sistemin mbiemëror, ashtu edhe në
sitemin emëror zgjedhjet e trajtës së nyjës së përparme
kërkojnë një mundim të madh. Kjo lidhet me rrethanën
historike që një pjesë e mirë e tyre në strukturat
përkatëse nuk kanë pasur funksion formëformues, por
fjalëformues; format e ndryshme që marrin ato, janë të
mbetura, pra edhe funksionet morfologjike nuk janë të
mirëfillta, por të përshtatura.8 Pavarësisht nga format
e ndryshme, që marrin, ato mbeten, përgjithësisht,
elemente të përfaqësimit fonologjik të fjalës përkatëse.
Kjo është arsyeja që qysh nga koha e përftimit të tyre ato
6
Gramatika e gjuhës shqipe, I, Tiranë, 2002, 3
7
Gjuha letrare shqipe për të gjithë, Tiranë, 1976, f.39
8 Likaj, E. Format analitike në gjuhën shqipe, Tiranë,
1997, f.135
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kanë shkuar më tej, duke e kthyer mbaresën e dikurshme
–nj në mbaresën normative –j.
Pra, kemi një zhvillim të hershëm, por edhe një zhvillim
të dokumentuar, që ka ndodhur para syve tanë. Shihet
qartë që zhvillimi është edhe fakt gjuhësor, edhe prirje
gjuhësore e pranueshme, por edhe e kërkuar. Po të
ndjekim këto fakte dhe këto prirje, përgjithësimet e for
mave të shumësit me –j dhe jo me -nj për këtë kategori
emrash, por edhe për kategori të tjera, që i pranojnë të
dy përdorimet, do t’i lehtësonin, do t’i bënin më praktike
dhe më të përvetësueshme këto struktura.

janë prirur drejt njësimit formal.
Siç dihet, shqipja përfshihet në atë grup të gjuhëve
indoevropiane, të cilat për numrin shumës kanë një temë
të veçantë. Dihet, gjithashtu, se kjo dukuri nuk është
gjithëpërfshirëse.
Fundoret e temave nuk ndihmojnë për të veçuar cilët
emra kanë temë të vaçantë për shumësin dhe cilët emra
jo. Nuk ndihmojnë fundoret as për të përcaktuar llojin
e formantit të shumësit, që marrin emrat në numrin
shumës. Këto karakteristika të shumësit të emrave në
gjuhën shqipe pasqyrojnë përzierje të konceptimeve
për formën përfaqësuese të një emri në përgjithësi.
Në të vërtetë, historikisht, forma e pashënjuar e
njëjësit nuk shpreh kuptimin e mirëfilltë të numrit; ajo
thjeshtë emërton send ose klasë sendesh në kuptimin e
përgjithshëm, pa thënë ndonjë gjë për sasinë. Pra, forma
përfaqësuese e emrit, që përkon edhe me formën e
njëjësit, shpreh shumësinë e klasës, por mund të veçojë
edhe një njësi nga klasa. Ky konceptim ka përfshirë
një klasë mjaft të gjerë emrash, ku forma e shumësit
shërben edhe për njëjësin. Herë-herë i njëjti emër në
gjuhën e folur del edhe me formant shumësi, edhe pa të,
çka tregon tipologjinë në shndërrim të shqipes; herë si
sintetikoanalitike, herë si analitikosintetike. Edhe dukuria
e përkundërt e përdorimit të një forme të shumësit si
njëjës është pasojë e këtij konceptimi të përzier.
Sido qoftë shqipja e ka tipar të përgjithësuar përftimin
e një forme të shumësit me formantë të veçantë, por
ndërtimi i këtyre formave është mjaft i ndërlikuar dhe i
papërcaktuar e i papërcaktueshëm, sepse, siç u përmend
edhe më parë, nuk mund të bëhet një klasifikim as
sipas fundoreve të temave, as sipas tipit të formantit
të shumësit. Vetëm prapashtesat emërore -im, -je, -as,
-ues, -(ë)s kushtëzojnë edhe forma të caktuara shumësi.
Por emrat e formuar me këto prapashtesa janë më të
kufizuar se emrat e tjerë.
Në rastet kur kemi në përdorim dy forma a më shumë
forma shumësi për të njëjtin emër duhet të priremi të
përdorim formën me formant më shprehës, pavarësisht
se ai ka shrirje më të vogël. Formanti i shumësit –ë, p. sh.
është mjaft i zbehtë si mjet, prandaj ai shpesh në gjuhën
e folur zëvendësohet me të tjerë formantë, kryesisht me
–e ose me –a. Kështu, krahas formës së shumësi 
petritë, që është pranuar si normë9, shpesh ndihet edhe
petrita; krahas forms civilë10 ndihet edhe civila etj..
Në tekst shpesh përjashtohen forma shumësi vetëm se
kanë një përdorim më të kufizuar, megjithëse ato shkojnë
me sistemin. Pështjellim krijojnë edhe format e shumësit
me -nj ose me –j. Siç dihet, burimin ky formant shumësi e
ka te bashkimi i fundores së emrave që mbarojnë më –n
me një formant shumësi të hershëm –*i (mullin –i > mul
linj). Në të njëjtat kushte është përftuar edhe mbaresa e
vetës së pare njëjës –nj/-j te folje punoj, shkruaj, mësoj
etj. (më pare punonj, shkruanj, mësonj etj.), ku zhvillimet
9

Në sitemin përemëror
Në sistemin përemëror prirja e ndikimit të sistemit
është më e dukshme te përemrat pronorë. Po marrim në
shqyrtim format rasore të pronorëve femërorë ime, jonë,
jote dhe juaj. Te këta pronorë si forma normative për
gjinor-dhanore-rrjedhoren gjuha standarde ka pranuar
format sime, sonë, sate dhe suaj.11 Te shqipfolësit,
në përgjithësi, madje edhe te të shkolluarit e të gjitha
niveleve, praktika ka treguar dhe tregon se këto forma
nuk përdoren lirshëm e natyrshëm, por kërkohen, dhe
përdoren, në qoftë se, përgjithësisht, sforcohet kujtesa.
Në vend të tyre më lehtë përdoren format e kallëzores
time, tonë, tënde dhe tuaj. Edhe më e dukshme është
kjo prirje për tematizimin e përgjithësim, kur format
e pronorëve përkatës emërzohen. Në këto raste janë
format e kallëzores ato që emërzohen. Më lehtë e më
shpejt thuhet tëndes sesa sates, tonës sesa sonës,
tëndes sesa sates etj. I gjithë sistemi i formave rasore
të pronorëve po riorganizohet; ai po harmonizohet mbi
bazën e prirjes për t’u përfaqësuar me sa më pak forma,
falë edhe renditjes së qëndrueshme dhe prirjes përditë e
më shumë drejt analitizmit.
Në lakimin e përemrave vetorë dihet që format e
dhanores dhe të kallëzores në vetën e parë dhe të dytë
të numrit njëjës dalin njëlloj jo vetëm si trajta të plota,
por edhe si trajta të shkurtra (mua/ më dhe ty/ të edhe
në dhanore, edhe në kallëzore) . Këto janë pranuar pa
asnjë diskutim si forma të gjuhës standarde. Këto njësime
janë kushtëzuar nga nevoja e lehtësimit kujtesor për të
shprehur tani dy realitete të ndryshme gjuhësore jo me
forma të ndryshme, por me të njëjtën formë, sepse edhe
kështu, pa larmi formash, realizohet më lehtë, dhe pa
asnjë pengesë, një komunikim i qartë dhe i plotë. Të dy
rasat janë ndajfoljore; janë rasa që përfshihen në lidhje
të drejtpërdrejtë valencore me folje, të cilat njëherësh
edhe i drejtojnë ato. Në këtë rast nuk janë format rasore
përemërore, por cilësitë e foljeve që sendërtojnë lidhjet
sintaksore. Tani kanë mbetur vetëm format e vetës së
parë dhe të dytë shumës të rasës dhanore dhe kallëzore
(përk. neve dhe ne; juve dhe ju), të cilat gjuha standarde
i ka pranuar si norma të vetme, kur dihet se edhe sot,

Gjuha letrare shqipe për të gjithë, Tiranë, 1976, f.19
Gjuha letrare..., f.19

Memushaj, R., Morfologjia e eptimit të gjuhës së
sotme shqipe, Tiranë, 1988, f.167

11

10
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njëjta (bartte, heshtte etj).
Po kështu për foljet më –as/ -es (bërtas, flas, pres, zbres
etj.) në vetën e dytë shumës të së tashmes së dëftore
janë parapëlqyer format me –t (bërtitni, flitni, zbritne
etj.) ndaj atyre me –s (bërtisni, flisni, zbrisni etj.).
Në disa raste proceset fonetike të sotme a të hershme, si
p. sh. shpërndarja a përqëndrimi i theksit, shkaktuar nga
ndryshimi përbërjes së mbaresës vjetore që vjen pas, janë
shoqëruar me një ngjyrim tjetër shqiptimor të grupit të
zanoreve brenda temës. Kjo ka bërë që brenda së njëjtës
paradigmë (brenda edhe një kategorie gramatikore) të
dalin tema të ndryshme. Kjo vërehet më së shumti te
disa folje me temë në –e/ -je, si; ziej, ndiej etj., të cilat
në vetën e dytë të dëftores shumës nuk e ndërrojnë
grupin –ie/ -je në i. Me të drejtë është thenë se –ie- dhe
–je- janë e njëjta gjë, por në gramatikat tona normatikve
temat e këtyre foljeve në disa raste janë dalluar edhe
brenda paradigmës së një kategorie gramatikore (zjeva
~ zjeve ~ zjeu, por ziem ~ ziet ~ zien). Thyerja e temës
në tri vetat e njëjësit për arsye gramatikore nuk duket
bindëse. Përgjithësisht, sidomos në gjuhësinë sinkronike,
është tepruar, kur çdo kundërvënie brenda temës
është shpjeguar me arsye morfologjike. Për struktura
tanimë të arritura analogjitë që synojnë njësimin, po
zënë gjithmonë e më shumë vend, në krahasim me
etimologjitë fonetike. Ky parim mendoj se duhet ndjekur
në morfologjinë e shqipes së sotme edhe për shpjegimin
e disa ndryshimeve strukturore.
Por, së fundi, nuk duhet harruar parimi i ekonomizmit
gjuhësor, i cili vepron gati në mënyrë të heshtur,
pavarësisht nga kundërshtimi, që i bën norma e pranuar
dhe e vendosur deri tani. Dukuria e ekonomizmit
gjuhësor ka vepruar në çdo rrafsh dhe te shumë fjalë,
por më shumë te fjalët më të përdorshme. Edhe me një
vështrim të përgjithshëm në Fjalorin e shqipes së sotme,
mund të vërehet lehtë se fjalët më të përdorshme janë
edhe më të shkurtra, zënë edhe vendin më të gjerë.
Kjo lidhet me parimin se veprimtaria njerëzore kërkon
shpenzim më të vogël dhe se në gjuhësi vepron prirja se
që gjatë komunikimit synohet të rrudhet në minimum ve
primi mendor dhe fizik.

por dhe prej kohësh ato shpesh përdoren në vend të
njëra-tjetrës. Dallimet formale, që bëhen me vështirësi
edhe nga më të shkolluarit, janë pasoja të ndërhyrjeve të
sforcuara të normës dhe të shkollës; ato, në praktikë dhe
në të vërtetë, nuk janë domosdoshmëri morfologjike.12

Në sistemin foljor
Struktura e temave të foljeve në shqipen standarde,
përgjithësisht, është e qendrueshme. Megjithatë, ka
grupe foljesh, të cilat gjatë eptimit pësojnë ndryshime
edhe në temë. Historikisht larmia e temave tek e
njëjta folje nuk është kërkuar nga sistemi morfologjik
i shqipes. Përgjithësisht, ato pasqyrojnë sot gjendje
gjuhësore, që janë pasoja të zhvillimeve fonetike. Por,
me kalimin e kohës proceseve të përfunduara fonetike
u është kundërvënë dhe priret t’u kundërvihet sistemi
morfologjik. Modeli i sistemit morfologjik është një faktor
thuajse i përhershëm për rikthime ciklike. Rrethana që
tema foljore herë çrregullohen, herë njësohen është
shënjë e asnjanësisë së tyre në shprehjen e kuptimeve
gramatikore. Gjuhët sintetike, të cilat mjetet e eptimit i
kanë të dukshme, u prapangjiten njësive unike leksikore.
Mjetet e karakterizimit gramatikor, përgjithësisht,
shtresëzohen mbi njësitë e plota leksikore.
Në përgjithësi dokumentet normative kanë dhënë
zgjidhje të drejta për përzgjedhjen e temave foljore
te grupe të caktuara foljesh, që ndryshojnë temë gjatë
paradigmës. Kështu, për foljet që në vetën e parë njëjës
të zgjedhimt vepror të mënyrës dëftore dalin herë me –s,
herë me –t, është zgjedhur forma me –t, duke ndjekur
prirjen e përgjithshme për njësimin e temave (mat e jo
mas, rrit e jo rris etj.).13 Por më tej për vetën e tretë të
së pakryerës njëjës dëftore është rikthyer tema me –s, e
vetmja në tërë paradigmën e këtij grupi foljesh (maste,
rriste etj). Eshtë thyer kështu struktura e njësuar e
temave, për arsye fonetike më shumë të kërkuara dhe
jokonskuente, sepse për grupin tjetër, që mbarojnë me
–t në temë e pranuar kombinimi i bashkëtingëlloreve të
12
Analogjia gramatikore në strukturën morfologjike të
gjuhës shqipe, Tiranë, 1984, f.83
13
Gjuha letrare..., 129
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Vlerat mjekësore dhe ekonomike të kërpudhave

Dr. Dafina Nazaj

Abstract

They are rich in nutrients. Fungus are complementary
food, the nutritional values of which depend on the type
and conditions under which it is cultivated. They can be
found more in mountainous areas, meadows and some
of them can be cultivated. Demand for mushrooms has
increased in recent years and mushroom trade has begun
to become globally.

Human life has been closely related to plants since the early
days of his birth. The plant world includes over 400,000
plant species, of which about 2/3 belong to seedlings
(about 800 species and 235,000 magnoliophyta), 15,000
species of ferns, 30,000 species of moss, 33,000 algae
species, 100,000 mushrooms, 20,000 species of lichens
bacteria. Prokaryotes make up the smallest number, ie
about 3000 types of bacteria and 2000 kinds of blue
algae green. But we must point out that not all plants
that have surrounded man have been equally important
to him. Thus, the need for distinction and division or
grouping of plants was born, which in essence is the
same sort of classification, which has begun in ancient
times to continue to this day. In different periods of
human development, plant classification has been done
in various ways, depending on the level of development
of science and society in general. The basic classification
of the living world in the corresponding taxonomic unit
relies mainly on the phylogenetic connections of the living
things. The living world is divided into two kingdoms:
Procaryota and Eucaryota. But long ago the botanists
distinguished two main groups of plants: Cryptograms
or plants without flowers (Bacteria, Algae, Mushrooms,
Lichens, Bryopsida, Pteridophyta) and Fanerogams or
Spermaphyta (Pinophyta and and Magnoliophyta). Based
on the construction of the vegetative apparatus there was
another division of the plant world, in two large groups:
Tallophyta and Cormophyta. Although this division does
not have a phylogenetic connection, however, it is still
used for didactic reasons. Tallophhyta (plants with tal)
include plants that have no leaves, dents and root. Such
undifferentiated tissue in tissue is called tal. This group
includes low plants: Bacteria, Algae, Mushrooms and
Lichens. Mushroom members, who are also the object
of the study, are immobile fibrous eukaryotes, lacking
plastids and photosynthesis pigments, absorb nutrients
from both living organisms and non-life organisms.
Although mushrooms are classified into plants they
have an independent evolution line. There are about
10,000 different kinds of mushrooms in the world which
we classify in: nutritional, pathogenic, medical and
poisonous mushrooms. In Europe most of the fungi are
edible, while the toxic species go up to 50 (only 1%).

Key words: plant, mushroom, medical value, nutritional
value, economic value.

Abstrakt
Jeta e njeriut ka qenë e lidhur ngushtë me bimët, që nga
ditët e para të lindjes së tij. Bota bimore përfshin mbi
400.000 lloje bimësh, nga të cilat rreth 2/3 u takojnë
bimëve me farë (rreth 800 lloje dhe 235.000 farëveshura),
15.000 lloje të fiereve, 30.000 lloje të myshqeve, 33.000
lloje algash, 100.000 lloje kërpudhash, 20.000 lloje
likenesh bakteresh. Prokariotët përbëjnë numrin më të
vogël, përkatësisht rreth 3000 lloje bakteresh dhe 2000
lloje algash blu të gjelbra. Por, duhet të theksojmë se
jo të gjitha bimët që e kanë rrethuar njeriun kanë qenë
njëlloj të rëndësishme për të. Kështu ka lindur nevoja
e dallimit dhe e ndarjes apo grupimit të bimëve, e cila
në esencë është njëlloj klasifikimi, i cili ka filluar që në
kohët e lashta për të vazhduar deri në ditët e sotme. Në
periudha të ndryshme të zhvillimit njerëzor, klasifikimi
i bimëve është bërë në mënyra të ndryshme, në varësi
nga niveli i zhvillimit të shkencës dhe shoqërisë në
përgjithësi. Klasifikimi bazë i botës së gjallë në njësi
taksonomike përkatëse mbështetet kryesisht në lidhjet
filogjenetike të gjallesave. Bota e gjallë ndahet në dy
mbretëri: Procaryota dhe Eucaryota. Por, shumë kohë
më parë botanistët dallonin dy grupe kryesore të bimëve:
Kriptogramet ose bimë pa lule (Baktere, Alga, Kërpudha,
Likene, Myshqe, Fiere) dhe Fanerogamet ose bimët me
lule (Farëzhveshura dhe Farëveshura). Duke u mbështetur
në ndërtimin e aparatit vegjetativ ka egzistuar edhe një
ndarje tjetër e botës bimore, në dy grupe të mëdha:
Tallophyta dhe Cormophyta. Edhe pse kjo ndarje nuk ka
ndonjë lidhje filogjenetike, megjithëatë, përdoret akoma
për arësye didaktike. Tallophhyta (bimët me tal) përfshijnë
bimët që nuk kanë gjethe, kërcenj dhe rrënjë. Një aparat
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i tillë i padiferencuar në inde quhet tal. Në këtë grup
bëjnë pjesë bimët e ulëta: Bakteret, Algat, Kërpudhat dhe
Likenet. Pjestarët e mbretërisë Fungi, të cilët janë edhe
objekt i studimit, janë eukariotë fijorë të palëvizshëm, të
cilëve u mungojnë plastidet dhe pigmentet fotosintetike,
përthithin lëndë ushqyese si nga organizmat e gjallë
ashtu edhe nga organizmat pa jetë. Edhe pse kërpudhat
janë klasifikuar te bimët ato kanë një linjë evolutive të
pavarur. Ekzistojnë rreth 10 mijë lloje të ndryshme të
kërpudhave në botë të cilat i klasifikojmë në: kërpudha
ushqyese, patogjene, mjekësore dhe helmuese. Në
Evropë shumica e kërpudhave janë të ngrënshme, ndërsa
speciet toksike shkojnë deri në 50 (vetëm 1%). Ato janë
mjaft të pasura me elementë ushqyes. Kërpudhat janë
ushqim plotësues, vlerat ushqyese e të cilave varet nga
lloji dhe kushtet në të cilat është kultivuar. Ato mund të
gjenden më shumë në viset malore, livadhe si edhe disa
prej tyre mund të kultivohen. Kërkesa për kërpudha është
rritur vitet e fundit dhe tregtia me kërpudha ka filluar të
bëhet në mënyrë globale.

përparimin e zbulimi të sëmundjeve kërpudhore.
Kërpudhat kanë qenë të njohura shumë herët. Në Egjiptin
e lashtë, faraonët i vlerësonin kërpudhat si ushqim i
zgjedhur, i cili u sillte shumë të mira për organizmin,
duke i pëdorur ato e përdornin edhe në mjekësinë
popullore. Kërpudhat e kanë ruajtur reputacionin e tyre
mbretëror që nga ditët e Luisit, dhe kërkesa gradualisht
ka ardhur duke u rritur. Deri në vitin 1880, më shumë se
300 fermerë kërpudhash punonin në minierat pariziene
për të prodhuar 1 mijë tonë kërpudha të Parisit për çdo
vit. Duhet të theksojmë se ato ishin ushqim i proferuar
vetëm për familjen mbretërore. Romakët i quanin
kërpudhat ushqim i perëndive dhe i servirnin vetëm në
raste të veçanta. Grekët e lashtë bënin gosti me kërpudha
dhe besonin se ato u jepnin fuqi për betejë luftëtarëve
të tyre. Folklori i shumë vendeve si, Rusisë, Kinës dhe
Meksikës, përmban mitin se kërpudhat i japin njeriut fuqi
të mbinatyrshme. Megjithatë, me mjetet e prodhimit
të penicilinës në masë në fillim të viteve 1940 dhe
zbulimin e antibiotikëve të tjerë, shumë prej sëmundjeve
bakteriale shumë serioze u kontrolluan. Edhe pse,deri
në një farë mase, ka mjete kimike për të kontrolluar disa
sëmundje kërpudhore, ato nuk janë aspak gjithmonë të
suksesshme.

Fjalët kyçe: bimë, kërpudha, vlera mjekësore, vlera
ushqyese, vlera ekonomike.

Historiku i zhvillimit të mbretërisë fungi

Tipare të përgjithshme të mbretërisë fungi

Kërpudhat janë organizam të larmishme dhe si të tilla
ato studjohen si mbretëri më vete. Studimi i mbretërisë
Fungi daton dhumë herët, që në fillim të viteve 350
BC, ku Hipokrati zhvilloi një teori që nuk bazohej në
paragjykime dhe mit. Gjithashtu, studiuesi romak Marcus
Terentius Varro (116BC -27BC) dyshonte se sëmundja
ishte shkaktuar nga kafshët e vogla në ajër. Megjithatë,
për shkak të epokës së errët që pasoi, shkenca përparoi
pak deri në vitet 1500. Në 1546, Girolamo Fracastoro dha
përshkrimin e parë të tifos dhe sugjeroi që kjo sëmundje
të mund të kontraktohej nga një person në tjetrin
nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejtë ose individëve
që vinin në kontakt me objekte të pajetë. Në 1688,
Francesco Redi, një shkencëtar fiorentin, ishte i pari që
sfidoi idenë e gjenerimit spontan. Në 1674, Anton Van
Leeuëenhoek u bë personi i parë për të parë dhe për
të përshkruar mikroorganizma të ndryshme. Në 1835,
Agostino Bassi zbuloi se një sëmundje e krimbave të
mëndafshit shkaktohej nga një lloj kërpudhe. Pikërisht
pas kësaj, në 1841, David Gruby demonstroi për herë të
parë që një infeksion i kokës, shkaktohej nga një kërpudhë
e quajtur favus. Nëpërmjët eksperimenteve që bëri ai
tregoi, për herë të parë, se një mikroorganizëm ishte
shkaku i një sëmundjeje njerëzore. Nga 1890 Sabouraud
filloi botimin e një numri të madh artikujsh mbi
çrregullimet e kërpudhave të lëkurës, që përfundimisht
arritën kulmin në një kontribut të jashtëzakonshëm në
fushën e mycologjisë mjekësore. Sidoqoftë, Sabouraud
kishte vështirësi në kuptimin e ndryshimeve që format
e kërpudhave shpesh mund të shfaqin. Disa lloje të
kërpudhave mund të marrin forma të ndryshme, një
fenomen i njohur si pleomorfizëm. Por, komplikimi i
nomenklaturës dhe klasifikimi i kërpudhave, mungesa
e mjekëve të trajnuar në mikologji dhe në sisteme të
emërtimit dhe klasifikimit të organizmave, ngadalësoi

Kërpudhat janë organizma të natyrës enigmatike. Ato nuk
i përkasin florës dhe faunës prandaj trajtohen si mbretëri
më vete. Më parë kërpudhat klasifikoheshin si bimë, por
ato ndryshojnë nga bimët sepse janë gjallesa heterotrofe
pa klorofil (e marrin lëndën të gatshme). Ato janë gjallesa
një dhe shumë qelizore eukariote. Llojet e marrëdhënieve
midis kërpudhave dhe organizmave të tjerë janë shumë
të larmishme, ku rreth 80% e bimëve enëzore formojnë
shoqërime që janë përfitime të ndërsjellta të quajtura
mikoriza, ndërmjet rrënjëve të tyre dhe kërpudhave. Këto
shoqërime janë shumë të rëndësishme në të ushqyerit e
bimëve. Likenet janë shoqërime ndërmjet kërpudhave
dhe qelizave algore ose cianobaktereve. Marrëdhënie
simbiotike ekzistojnë gjithashtu ndërmjet kërpudhave
dhe insekteve. Në këtë marrëdhënie, kërpudhat të cilat
prodhojnë celulozë dhe enëzima të tjera të nevojshme për
tretjen e materialit bimor, ndërsa milingonat furnizojnë
kërpudhën me material bimor dh jashtqitje anale dhe ato
vetë hanë kërpudhën. Marrëdhënie të tjera simbiotike
përfshijnë një gamë të gjerë të kërpudhave të njohura
si endofite, që jetojnë në brëndësi të gjetheve dhe të
kërcenjëve të bimëve në dukje të shëndetshme. Pjestarët
e mbretërisë fungi janë eukariotë fijorë të palëvizshëm, të
cilëve u mungojnë plastidet dhe pigmentet fotosintetike,
përthithin lëndë ushqyese si nga organizmat e gjallë ashtu
edhe nga organizmat pa jetë. Edhe pse kërpudhat janë
klasifikuar te bimët ato kanë një linjë evolutive të pavarur.
Krahasimi i sekuencave të ARN ribozomike tregon se
kërpudhat janë më shumë të lidhura me kafshët se sa me
bimët, ku paraardhësit më të afërt të tyre janë protistët
flagjelorë të ngjashëm me koanoflagjelatët modernë,
të cilët karakterizoheshin nga kriste mitokondrike të
sheshta dhe nga një flagjel i pasëm. Muret qelizore të
kërpudhave përfshijnë një matricë kitine, kanë strukturë
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fijore dhe ciklet riprodhuese përfshijnë procese seksuale
dhe aseksuale. Ato ndryshojnë nga bimët sepse janë
gjallesa heterotrofe pa klorofil (e marrin lëndën të
gatshme). Ato janë gjallesa një dhe shumë qelizore
eukariote. Llojet e marrëdhënieve midis kërpudhave
dhe organizmave të tjerë janë shumë të larmishme, si:
rreth 80% e bimëve enëzore formojnë shoqërime që janë
përfitime të ndërsjellta të quajtura mikoriza, Likenet janë
shoqërime ndërmjet kërpudhave dhe qelizave algore
ose cianobaktereve, marrëdhënie të tjera simbiotike
përfshijnë një gamë të gjerë të kërpudhave të njohura
si endofite, që jetojnë në brëndësi të gjetheve dhe të
kërcenjëve të bimëve në dukje të shëndetshme, etj.
Kërpudhat kanë qenë të njohura shumë herët.

kërpudhash veprojnë në mënyra të ndryshme në
organizmin tonë, si: Kërpudhat e bardha (Shampinjoni,
Crimini, etj.) përmirësojnë sistemin imunitar, ndihmojnë
në humbjen e peshës dhe parandalimin e kancerit të
prostatës, rregullojnë metabolizmin dhe ulin nivelin e
sheqerit në gjak; Kërpudhat Shiitake   janë të mira për
luftimin e tumorit të gjirit, prostatës dhe të zorrës së
trashë; ndërsa Pleurotus përdoret kundër HIV-it dhe
parandalimin e kancerit të gjirit. Kërpudhat janë mjaft
të pasura me kalium (K) i cili është mjaft i rëndësishëm
për zemrën, muskujt dhe nervat. Ato bëjnë pjesë në
grupin e bimëve potasike së bashku me patatet dhe
bananet. Kërpudhat kanë vlera të larta antibakteriale.
Tregu furnizohet kryesisht nga kërpudhat e bardha të
kultivuara Agaris bisporus, kërpudha Perlë (Pleurotus
ostreatus), Portobello, Crimini, kërpudha të konservuara
dhe kërpudha të egra të rralla që janë zakonisht në formë
të tharë. Duhet të theksojmë se kërpudha të egra kanë
një shije të dhe vlera më të larta se llojet e kultivuara.
Shumica e kërpudhave që tregtohen në supërmarkete
janë të kultivuara. Llojet më të përhapura janë: Agaris
bisporus, e cila konsiderohet e sigurt për shumicën e
njerëzve për tu konsumuar, sepse ajo rritet në mjedise të
sterilizuara dhe të kontrolluara. Specie të tjera përfshijnë
gjinitë: Hericium, Pleurotus, etj. Kultivimi i kërpudhave
vitet e fundit është rritur dhe po shikohet si një aktivitet i
rëndësishëm për fermerët e vegjël. Kina është prodhuesi
më i madh i kërpudhave ushqimore, e cila prodhon rreth
gjysmën e kërpudhave që prodhohen në botë ku konsumi
për frymë shkon në 2.7 kg /vit. Edhe Polonia është një
nga vendet që prodhon një sasi të madhe të kërpudhave
e cila shkon rreth 200.ooo ton /vit.

Vlerat ushqyese dhe mjekësore të kërpudhave
Përfitimet shëndetësore nga kërpudhat janë të ndryshme
dhe varen nga lloji i tyre. Hulumtimet e deritanishme për
të përdorur kërpudhat si ilaç janë mjaft premtuese, por
është ende herët për të folur. Ato përdoren në ushqime
dietike për shkak të përqindjes së ulët të acideve yndyrorë
të ngopur dhe kolesterolit. Kërpudhat janë të dobishme
në luftimin e sëmundjeve kardiovaskulare dhe në frenimin
e formimit të kolesterolit në arterie dhe presionit të
lartë të gjakut. Ka 20 vjet që studiohen fitonutrientet
që gjenden në kërpudhat e ndryshme për vetitë e tyre
antikancerogjene. Kërpudhat janë konsideruar gabimisht
si një ushqim i varfër ushqyes, sepse ato janë të pasura
me multivitamina natyrore. Ato janë burim i pasur i
seleniumit, një metal shumë i rëndësishëm për fuqinë
antioksiduese të organizmit, e cila e mbron nga radikalet
e lira. Si i tillë, ai luan rol në mbrojtjen kundër kancerit
të zorrës së trashë, por gjithashtu dhe në lehtësimin e
simptomave të astmës dhe artritit, si dhe në mbrojtjen
kundër sëmundjeve të zemrës. Seleniumi është i
rëndësishëm në rigjenerimin e qelizave të ADN-së, një
mekanizëm më shumë në mbrojtjen kundër kancerit.
Minerali i bakrit është një tjetër përbërës i kërpudhave,
i cili rezulton pozitiv kundër artritit reumatik. Kërpudhat,
gjithashtu, janë burim hekurit, një nga komponentët më
të rëndësishëm në prodhimin e rruazave të kuqe të gjakut.
Ato, gjithashtu, kanë përmbajtje optimale të kompleksit
të vitaminave B, si: Vitamina (B5) acidin pantothenik,
Vitamina B3 (e cila ndihmon në funksionimin e duhur
të sistemit nervor), Vitaminë B2 (e nevojshme për
prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut për metabolizmin
e yndyrave, proteinave dhe karbohidrateve), riboflavinë,
proteina, fibra, kalium, kalcium dhe më shumë të cilat
janë jetike për metabolizmin. Studimet e ndryshme
tregojnë se kërpudhat janë mënyra më e mirë për
të ngritur nivelet e vitaminës D. Ato janë, gjithashtu,
burimi i vetëm vegjetarian i vitaminës D (ergosteroli
që gjendet tek kërpudha kthehet në vitaminë D kur
ekspozohet në dritën e diellit). Përmbajtja e lartë e
zinkut, i bën kërpudhat shumë të dobishme për sistemin
imunitar. Betaglukanët që gjenden tek kërpudhat
fuqizojnë imunitetin dhe japin rezistencë më të lartë ndaj
alergjive. Studime të shumta kanë treguar se, konsumi i
mjaftueshëm i kërpudhave, lidhet me mbrojtjen kundër
sëmundjes Alzheimer dhe Parkinsonit. Lloje të ndryshme

Përfitimet shëndetësore janë të ndryshme dhe
varen nga lloji i tyre. Ato ndikojnë në:
1. Zvogëlon nivelin e kolesterolit: Enzimat dhe fibrat që
përmban ndihmon në uljen e kolesterolit. Përmbajtja
e lartë e proteinës së varfër në energji kontribuon në
“shkatërrimin” e kolesterolit të lartë, kryesisht llojet
Shiitake, Maitake, Crimini dhe Champignon ndikojnë
në zhbllokimet e aortës, dëmet që i shkaktohen asaj
dhe rreziqet që asociohen me qarkullimin e gjakut
pasi bëhet tretja e kërpudhave.
2. Veprim mbrojtës nga kanceri i gjirit dhe kancerit
të prostatës: Llojet më
përdorura janë
kërpudhat Maitake dhe Shiitake. Bashkërendimi
i acidit linoleik dhe beta-glukanit në përmbajtje
japin vetinë e aktivitetit antitumorial. Përmbajtja në
selen ndihmon në pezullimin e qelizavetumoriale.
Gjithashtu shumë studime kanë treguar se, duke
vepruar së bashku me vitaminën E ulin ndjeshëm
shfaqjen e kancerit të zorrës së trashë.
3. Rregullatorë të nivelit të sheqerit në gjak: Vlera ushqyese
si dhe përmbajtja e saj me enzima dhe insulinë
ndihmon në uljen e glukozës që përmbajnë ushqime
të caktuara. Antibiotikët natyrorë që përmbajnë,
mbrojnë kundër infektimeve të gjymtyrëve të krijuara
për shkak të diabetit.
4. Përmirësimin e sistemit imunitar: Kërpudhat e bardha
(Shampinjoni, Crimini, etj.) përmirësojnë sistemin
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imunitar. Ergothionina, një nga antioksidantët
natyrorë më të fuqishëm që përmbajnë këto kërpudha,
mbrojnë kundër radikaleve të lira. Antibiotikët dhe
sidomos Penicilina, po ashtu dhe vitamina A, vitamina
C dhe vitamina B kompleks që gjenden në kërpudhat,
forcojnë sistemin imunitar, Pleurotus ostreatus
përdoret kundër HIV-it.
5. Kundër anemisë: Hekuri i përfshirë në kërpudha
ndihmon në rastet e Hekurmungesës në gjak
(Sideropenisë anemike).
6. Zvogëlimin e presionit të gjakut: Arrihet për
shkak të përmbajtjes së kaliumit (përmbajtja e
ulët e natriumit dhe e lartë e kaliumit ndihmon
në parandalimin e presionit të lartë të gjakut).
7. Kanë
aktivitet antibakterial për shkak të
përmbajtjes së bakrit.
8. Kontribuon në shëndetin e eshtrave, të thonjve, të
flokëve dhe gjithashtu vepron dhe si një antioksidan
si rezultat përmbahet në sasi të madhe të Selenit.
9. Ndihmon në marrjen e mjaftueshme të kalciumit:
Kërpudhat janë të pasura në kalcium, i cili ndihmon
për eshtra të forta, funksionin e sistemit nervor, etj.
10. Kanë veprim mjekues: Reishi dhe Shitake japoneze që
rriten në pemë, përdoren në mjekësinë tradicionale
kineze për më shumë se 2.000 vjetësh jo vetëm për
efektet e dobishme, por edhe për shkak të mungesës
së efekteve anësore.

ruhen në frigorifer për 3 deri në 7 ditë në një temperaturë
prej 3 gradë. Kërpudhat nuk duhen lënë në grumbull,
pranë njera tjetrës. Sa më pak kontakt të kenë kërpudhat
me njëra tjetrën aq më të freskëta do të qëndrojnë.
Vlerat ushqyese të kërpudhave varet nga lloji dhe kushtet
në të cilat është kultivuar. Vjeshta është sezoni “kryesor”
i mbledhjes së tyre në natyrë. Konsumi i kërpudhave, në
një sasi 30 gr, 2-3 herë në javë, është një sasi optimale për
të përfituar benefitet që ky ushqim ofron për shëndetin.
Por duhet të theksojmë se kërpudhat, ashtu si shumë
ushqime të tjera, janë të pasura në purina, dhe, për këtë
arsye, njerëzit që kanë probleme me metabolizmin e
purinave në organizëm, është mirë ta evitojnë konsumin
e këtyre ushqimeve. Studimet e kohëve të fundit kanë
treguar se gatimi i kërpudhave në nxehtësi të lartë nuk
është mënyra më e mirë për të ruajtur përmbajtjen e tyre
antioksiduese. Një studim i vitit 2016 zbuloi se gatimi në
mikrovalë dhe tiganisja janë mënyrat më të mira për të
gatuar kërpudha pa humbur fuqitë e tyre antioksiduese.
Ato kanë një përmbajtje kalorike të ulët, e cila shkon rreth
11 kcal/100 g për kërpudhat e freskëta dhe 296 kcal/100
g për kërpudhat e thata. Kjo është arësyeja që ato duhet
të përfshihen edhe në dieta të ndryshmetë dobësimit.
Disa nga rrethet që njihen si kultivues të kërpudhave si
ushqim apo grumbullues të tyre, janë: Rrethi i Shkodrës,
Pukës, Matit, Librazhdit, Korçës, Pogradecit, Gramshit,
Përmetit, Vlorës, Elbasanit, etj.

Mënyrat e konsumimit dhe të ruajtjes së
kërpudhave

Llojet e kërpudhave të ngrënshme në Shqipëri
Kërpudhat paraqesin një larmishmëri të madhe në lloje,
kushtet e rritjes, mënyrat e kultivimit dhe të përdorimit.
Një pjesë e kërpudhave rriten në gjendje të egër dhe nuk
mund të kultivohen, si : Amantia e Çezarit, Boletus edulis
Cantharellusc cibarius, etj. Llojet e ngrënshme u përkasin
kryesisht gjinive: Amantia (A. caesara, A. Amantia
rubescens, A. Amantia fulva), Macrolepiota, Leucoagaris,
Tricholoma, Pleurotus, Lactarius dhe Russula. Por edhe
pse kërpudhat janë shijuar nga njerëzit prej mijëvjeçarësh,
vetëm në shekullin e XVII ato filluan të kultivoheshin.
Përpjekjet e para u bënë në Paris. Në Amerikë kultivimi
filloi në shekullin e XIX. Tashmë, ato kultivohen në shumë
vende të botës, dhe nga të gjitha shtresat. Prodhuesi më
i madh është Amerika dhe konkretisht Pensilvania. Kohët
e fundit kultivimi i kërpudhave është zhvendosur edhe
në Evropë. Në shumë ferma të suksesshme ka filluar
kultivimi i Pleurotus ostreatus. Kështu në Shqipëri që në
vitin 2009 ka filluar kultivimi i kësaj kërpudhe në zonën
e Divjakës, por në siperfaqe dhe kapacitet të kufizuar.
Prodhimi shitet vetëm në tregun vendas dhe kryesisht në
Tiranë, Durrës , Vlorë dhe Elbasan. Sipas një hulumtimi të
bërë mbi prodhimin dhe tregtimin e kërpudhave vendet
që prodhojnë dhe eksportojnë më shumë kërpudha në
Evropë janë: Polonia, Hollanda, Belgjika dhe Lituania,
ndërsa vendet që importojnë më shumë janë: Britania e
Madhe, Gjermania, Franca dhe Rusia. Në Evropë vendet
që eksportojnë më shumë dhe që renditen midis dhjetë
vendeve prodhuese të kërpudhave në botë janë: Italia
me 785,000 ton /vit dhe Holanda me 307,000 ton/vit.
Llojet e kërpudhave të ngrënshme në Shqipëri janë:

Kërpudha ka vlera të larta ushqyese dhe konsiderohen
si syrpriza e produkteve të pyllit. Ato janë të vetmet
ushqime joshtazore që kanë shijet e mishit. Ndër 10.000
lloje kërpudhash që ekzistojnë, vetëm 100 prej tyre
janë të ngrënshme. Ato mund të përdoren të freskëta,
të thata ose të grira. Kërpudhat e freskëta ose të thata
kanë karakteristikat më të mira ushqyese. Mundësia
për t’i tharë apo për t’i ngrirë ato e bëjnë këtë ushqim
të disponueshëm gjatë gjithë vitit. Kërpudhat janë një
ushqim shumë i shëndetshëm.Vlerat shëndetësore të
kërpudhave ndryshojnë në varësi të mënyrës së gatimit
dhe temperaturës së ruajtjes. Sa më e ngrohtë të jetë
temperature e ruajtjes aq më i shpejtë është proçesi
i çngjyrosjes së kërpudhës. Ky proçes nënkupton që
kërpudhat po humbasin shpejt vlerat e tyre shëndetësore.
Kërpudhat janë përdorur gjerësisht në gatim në shumë
guzhina, sidomos në ato Kineze dhe Koreane. Kultivimi
i kërpudhave ka marrë një rëndësi të veçantë sepse
përdorimi i tyre po bëhët në mënyrë masive nga të gjitha
shtresat. Kërpudhat mund të konsumohen në mënyra
të ndryshme, si: në përgatitjen e sallatave, të salcës,të
pjekura në furrë, të mbushura, në përgatitjen e omletave
të ndryshme, etj. Një kujdes i veçantë duhet të tregohet
që kërpudhat të përdoren në gjendje të freskët ku koka
dhe bishti i tyre duhet të jetë i fortë, pa njolla dhe me
ngjyrë kafe. Llojet e çertifikuara të kërpudhave ofrojnë
më tepër siguri. Një kujdes i veçantë duhet t'i kushtohet
edhe mënyrës së ruajtjes së tyre. Mënyra më e mirë për të
ruajtur kërpudhat në frigorifer është duke mbështjella në
një copë të njomë, letër guzhine ose në një enë qelqi. Ato
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1. Amantia caesarea ( Veza e Çezarit)

4. Macrolepiota puellaris

Figura 4. Macrolepiota puellaris

Figura 1. Amantia caesarea - Veza e Çezarit

Ka kapele këmbanore diametri arrin deri në 8 cm, me
ngjyrë të bardhë, në qendër është portokalli duke u
kthyer në ngjyrë të kafejtë, ka aromë dhe shije të veçant,
proferon vendet me fier dhe lëndina, ose ato në afërsi të
drurëve. Takohet gjatë periudhës verë- vjeshtë, ka vlera
të mira ushqyese.

Është kërpudhë e ngrënshme, me kapele gjysëm sferike
që më vonë shtrihet, me ngjyrë të verdhë, këmba është e
trashë cilindrike, tuli është i bardhë me erë të këndshme,
rritet kryesisht në pyje të thata ose në drurë të prerë
dushqesh, gështenjash, etj., rritet në zona me përmbajtje
të lartë të silicit gjatë gjatë periudhës së vjeshtës, është
shumë e proferuar.

5. Macrolepiota procera

2. Amantia fulva

Figura 5. Macrolepiota procera
Rritet në toka silicore), kapelja ka ngjyrë kafe ose kafe në
gri, ka vlera të mira udhqyese.

Figura 2. Amantia fulva

6. Leucoagaricus pudicus - Lepiota naucina

Ka kapele vezake,e cila më vonë bëhet konvekse, me
ngjyrë të kuqe nga jashtë dhe me ngjyrë të bardhe në të
verdhë nga brenda, këmba e hollë , e bardhë, e thyeshme,
tuli i bardhe, pa erë, me shije të ëmbël, rritet në pyje me
shqope, livadhe, etj, kryesisht gjatë verës dhe vjeshtës,
ka vlera të mira ushqyese.

3. Amantia rubescens
verdhë

- Amantia me ngjyrë të
Figura 6. Leucoagaricus pudicus - Lepiota naucina
Ka kapele me ngjyrë të bardhë me njolla trëndafili ose
të verdha, këmba e hollë dhe më vonë zgjerohet dhe
bëhet e zgavërt,tuli i bardhe, i trashë, pa aromë dhe
shije të veçantë, rritet në livadhe dhe kopshte, është e
zakonshme gjatë pranverës dhe vjeshtës, është kërpudhë
e ngrënshme dhe me shije mjaft të mirë.

7. Tricoloma flavovirens
auratum

Figura 3. Amantia rubescens - Amantia me ngjyrë të
verdhë
Ka kapele gjysëm rruzullore konvekse, me diametr rreth
15 cm, këmba e bardhë e mbuluar me luspa të imta të
kuqërremta, të cilat më vonë marrin ngjyrë uthulle, tuli
është i bardhë ose rozë, nuk ka erë dhe ka shije të ëmbël,
rritet në pyje, gjatë periudhës së verës -vjeshtësh, ka
vlera shumë të mira ushqyese.

- Tricholomaequestre

Figura 7. Tricoloma flavovirens - Tricholomaequestre
auratum
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10. Russula vesca

Ka kapele të tultë konvekse, pak të shtrirë,me diametër
deri në 10 cm, këmba është e trashë, e plotë dhe me
ngjyrë të bardhë, tuli i bardhë dhe i fortë, më aromë
mielli, me ngjyrë të verdhë squfuri, rritet gjatë vjeshtës
në toka silicore dhe në pyje me pisha, është kërpudhë e
ngrënshmedhe me shije të mirë.

8. Pleurotus ostreatus (Pula e pyllit)
Figura 10. Russula vesca
Ka kapele rruzullore gjysëm ose kupe me diametër që
arrin deri në 8 cm ngjyrë jargavani, rozë të purpurt, me
njolla ndryshku, këmba në formë cilindrike e bardhë,
tuli pa erë por me shije të ëmbël, rritet në pyje fletorë
dhe halorë gjatë periudhës qershori-vjeshtë -është e
ngrënshme dhe me vlera të larta ushqyese.

11. Russula ochroleuca

Figura 8: Pleurotus ostreatus
Ka kapele në formë guaske me anë të përdredhura me
diametër deri në 12 cm,
me variacione ngjyrash që nga ngjyrë kafe e zezë, kafe
në manushaqe deri në gri ose të verdhë, rritet në tufa
në fundet e drurëvë të prerë gjtë periudhës tetor-mars,
është e ngrënshme dhe shumë e shijshme.

Figura 11. Russula ochroleuca
Ka kapeletë sheshtëqë më vonë bëhet pak e shtypur me
ngjyrë limoni në të gjelbër dhe më diametër deri në 10
cm, këmba është e bardhë cilindrike, tuli i bardhë dhe me
erë të lehtë fruti me shije të ëmbël, rritet në pyjet halorë
gjatë stinës së verës, është e ngrënshme dhe me vlera të
larta ushqyese.

9. Russula cyanoxantha

Përfundime dhe rekomandime
Nga të dhënat e deritanishme rezulton se Shqipëria edhe
pse ofron kushte shumë të mira për rritjen e kërpudhave
në natyrë dhe të kultivuar sasia e përdorur në industrinë
ushqimore dhe farmaceutike është shumë e vogël. Analiza
e llojeve që rriten në gjendje të egër dhe të dhënave
në lidhje me kapacitetet e prodhimit grumbulluar dhe
mënyrën e përdorimit nuk është në nivele të kënaqshme

Figura 9. Russula cyanoxantha
Ka kapele rruzullore dhe më tej e shtrirë me diametër
rreth 12 cm me ngjyra të ndryshme, si: vjollcë- violet
manushaqe e theksuar, jeshile ose ngjyrë ulliri, me këmbë
cilindrike dhe të plotë, tuli me ngjyrë të bardhë dhe
me shije të këndshme lajthie, rritet kryesisht në zonën
veriore në pyje gjethorë ose të përzier gjatë periudhës
së verës pas shirave të stuhishëm- është shumë e mirë
për të ngrënë.
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dhe ka pak eksperiencë dhe kualifikim në drejtim të
kultivimit të kërpudhave. Punësimi në këtë sektor është
më i ulët duke e krahasuar me sektorët e tjerë, e cila
lidhet me mungesën e planifikimeve strategjike afatgjata
të zhvillimit. Gjithashtu numri i fermave të vogla që
kultivojnë kërpudha është i vogël, gjë që tregon për
mos njohjen e vlerave ushqyese dhe mjekësore të tyre.
Shqipëria nuk ka të dhëna për sasinë e kërpudhave të
ngrënshme, gjë e cila tregon interesin e ulët për rritjen
e të ardhurave nëpërmjet rritjes të industrisë ushqimore
dhe industrisë farmaceutike për të përdorur kërpudhat
si lëndë e parë. Si pjesë e strukturës të zinxhirit të vlerës,
kultivimi i kërpudhave ka një kontribut të madh në rritjen
e vlerave të prodhimeve bujqësore në Shqipëri dhe
është në interesin ekonomik të çdo vendi që politikat
qeveritare të kultivimit të fokusohen në drejtim të

zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik. Përveç kësaj,
konservimi duhet të shikohet si një metodë e mençur e
përdorimit të burimeve natyrore për ruajtjen e llojeve
që janë në kufijtë e rrezikut. Habitate natyrale duhet të
kenë menaxhim dhe mbrojtje të plotë, e cila do të sjellë
edhe furnizimin e konsumatorit me produkte cilësore
të pyllit. Politikat e qasjes së hapur, duhet të ofrojnë
më shumë mundësi për ndërmarrjen e veprimeve
kolektive më cilësore për mbrojtjen e biodiversitetit dhe
furnizimin e qëndrueshëm të tregut me produkte të
egra dhe të kultiuara. Studimet duhet të fokusohen në
një qasje gjithëpërfshirëse, e cila është e nevojshme për
të ilustruar dhe kuptuar larminë e mbretërisë fungi dhe
rëndësinë ushqimore dhe mjekësore të tyre. Kultivimi i
kërpudhave si një mundësi për rritjen e punësimit dhe
e rritjes së mirëqenies tëkomuniteteve që e kultivojnë.
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Ndërmarrja e reformave për përdorimin eficent të pasurive
natyrore dhe për urbanizimin e ekonomisë shqiptare

Prof. As. Dr. Dudi Suli, MSc. Arlinda Dalipaj, MSc. Hergys Sulaj

Abstrakt

zoter te vendit tone ,duke krijuar nje shoqeri moderne
si gjithe popujt e tjere te civilizuar ,duhet forcuar mbi te
gjitha sovraniteti ekonomik i kombinuar me patriotizmin
dhe integrimin europian qe kerkon konvergjimin e te
gjitha energjive brenda vendit dhe pa i derdhur ato
jashte ne menyre centrifugale.Per kete qellim kerkohet
midis te tjerave perdorimi ne menyre eficente i
pasurive natyrore dhe urbanizimi i ekonomise sipas
standarteve europiane.
E njohin te gjithe slloganin “Krijimi i mireqenies se
pergjitheshme vjen vetem nga mobilizimi i energjive
materiale e shpirterore brenda nje ekonomie
kombetare ”Por jo ekonomi autarkike te mbyllur ,por as
transformimin ne koloni importi e dhurues te sektoreve
strategjik e pasurive kombetare tek te huajte.
Ne kete menyre energjite kombetare( pasurite dhe
njerezit) nuk konvergojne brenda por dalin jashte
tij. Prandaj duhet konfiguruar nje model ekonomik
prestixhoz qe perdor instrumentat makroekonomik qe
sigurojne zhvillim te qendrueshem ku mbisundon rritja
e prodhimit vendas,te sherbimeve ne te gjitha format e
tyre .
E ky model duhet te jete demokracia pjesemarrese qe
eshte sistemi i vetem ku shteti bashkohet realishte
me popullin e vet dhe i sherben atij .Kjo mund te
coje ne fuqizimin ekonomik duke u adaptuar nje
sistem ekonomik qe mundeson begati ekonomike
per shumicen ,qe te mos kthehemi ne endacak per
mbijetese ,por te jemi autokton sic e meritojme.

Pasurite e trasheguara dhe ato te krijuara nga puna e
vazhdueshme e shtyjne njerezimin ne masen e duhur
drejt mireqenies. Po si paraqitet Shqiperia ne ndertimin
e ketij binomi? Te konverguara te dyja keto .dukuri
,eshte i prekshem rezultati qe tregon se ne shqipetaret
kemi marre me pak se sa meritojme nga puna ,investimi
dhe pasurite tona te te gjitha formave.
Dy fakte ( pasurit natyrore dhe urbanizimi i ekonomise)
te analizuara nga Banka Boterore ne vitin 2018, pasi
vleresoi pasurine e kombeve ;rezultoi qe shqipetaret
kane pasuri natyrore per fryme me shume se shume
vende te Ballkanit dhe me tej. Por megjithese kapitali
natyror eshte burimi me i rendesishem i pasurise se
vendeve me te ardhura te vogla shqipetaret jane nga
me te varferit.
Ky paradoks , mes pasurise dhe pamundesise per te
jetuar me mire, spjegohet vetem me paaftesine per
ti qeverisur mire keto burime,here se pasurite jane
monopolizuar nga rrethe klienteliste dhe here se
politikat ekonomike per te nxitur investimet e huaja dhe
teknollogjite eficente vazhdojne te mbeten te dobeta .
Per sa i perket urbanizimit i cili nuk eshte vetem nje
proces miks zhvillimi shoqeror apo arqitekturor,por
edhe forme e shprehjes se vleres se shtuar te pasurise
se nje vendi,Banka Boterore vlereson se urbanizimi i
larte krijon nje process zinxhir icili perfundon me nje
multiplikator te GDP me te larte i cil nenkupton rritje
ekonomike.
Lidhja midis urbanizimit dhe GDP nuk mund te matet
,por teorite ekonomike mbi urbanizimin sygjerojne
gjithashtu se sa me i larte eshte urbanizimi ne nje
vend aq me e madhe eshte mundesia per te zhvilluar
klasterat qe eshte nje dukuri ku firmat nga e njejta
industri mblidhen se bashku .
Ne referimin ne vazhdim do te trajtojme se si reformat
per perdorimin eficente te burimeve natyrore(do
te analizojme vetem sektorin e energjitikes) dhe ne
urbanizimin e ekonomise , do te jene hapat me te mire
per nje ekonomi te qendrueshme ne te ardhmen.

Shqyrtimi i literatures
Per aresye se tema e referimit eshte e gjere eshte perdorur
literature per te dy problemet si per pasurit natyrore
dhe per urbanizimin vecmas. Per sa i perket problemit
te pare eshte perdorur studimi i Bankes Boterore” Mbi
matjen e pasurive te kombeve”,Programin kombetar
per “Pasurit Natyrore’literature bashkekohore ,shtypi
,interneti duke patur si piksynim analizen e nje sektori
strategjik si perfaqesyes I pasurive natyrore,sic eshte
Sistemi Energjitik . Eshte perdorur literature qe ka te beje
me kete sector si:Plani afat gjate dhe ai afat shkurter mbi
energjite, Strategjine e energjise 2030,Traktati I energjise
studimet mbi burimet hidrike,gazi , fotovoltaike,
te eres dhe gjithecka mundem mbi Holding OSHEE.

Hyrje
Per te treguar se si do te behet shqiperia qe ne te jemi
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Kontributi sektorit urban ne rritjen e vleres se shtuardhe
strategjia e urbanizimit . “Shqipëria: Decentralizimi në
Tranzicion”, Vëllimi I. Shurt 2004, Njësia për Zbutjen e
Varfërisë dhe Menaxhimit Ekonomik Banka Botërore
(2004b), ““Strehimi: Mundësimi i Tregjeve për të Punuar.
Dokument Politikash Banka Botërore. Ëashington, D.C.
Xhepa, Selami dhe Agolli Mimoza (2004),“Zhvillimi i
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Shqipëri”.
Instituti i Studimeve Bashkëkohore, Tirana, Shtator 2004.
Zezza, Alberto, Gero Carletto, dhe Benjamin Davis (2005),
“Te largohesh nga Varferia:

Te dhenat dhe metodologjia

Nga analiza e bere verehet qe pasuria e kombeve ka
ardhur duke u rritur:Vendet me te ardhura te mesme
po arrijne ne vendet me te ardhura te larta,Vendet me
te ardhura te ulta kane shkuar drejt nivelit te mesme
ne aspektin e pasurise qe zoterojne . Eshte tronditese qe
ne disa vende % e njerezve qe jetojne ne varferi te
skajshme eshte rritur gjate dekates se fundit
Ne vendet me te ardhura te larta kapitali njerezor perben
70 % te pasurise ,ndersa ne vendet me te ardhura te ulta
kapitali natyror eshteakoma aseti me i madh.
Por megjithese kapitali natyror eshte burimi me i
rendesishem i pasurise se vendeve me te ardhura te
vogla shqipetaret jane nga me te varferit.Ky paradoks ,
mes pasurise dhe pamundesise per te jetuar me mire
,spjegohet vetem me paaftesine per ti qeverisur mire
keto burime,here se pasurite jane monopolizuar nga
rrethe klienteliste dhe here se politikat ekonomike per
te nxitur investimet e huaja dhe teknollogjite eficente
vazhdojne te mbeten te dobeta .Per te perdorur ne
menyre eficente burimet apo dijet ,apo gjithcka tjeter
rruga e vetme kalon nepermjet punes.
Por a kane mundesi shqipetaret, qe permes punes
te rrisin prosperitetin?N e se do te gjejme te radhitur
100 punedhenesit me te medhenj(kompani publike
dhe private), me trishtim do te vrejme qe kompanit e
renditura ne krye me numer me te larte te te punesuarve
jane ato te lojrave te fatit dhe call center, e me pas
fasoneria.
Kjo lloje structure ekonomike kaq e dobet dhe me kaq
shume mundesi te ndrydhura per te krijuar per te krijuar
me shume vlere, sot shet thjeshte krah te lire pune nga
shqipetare me meditje ,me te keqpaguar se cdo qytetar
tjeter i Europes apo Ballkanitjeja me e mire qe duhet
te beje cdo qeveri qe tu ktheje te drejten shqipetareve
qe te jetojne me punen e tyre dhe tu japi mbrapshte
pasurine qe na I ka falur perendia.
Nga Qendra Kombetare e Biznesit kemi shkeputur nga
100 -10 punedhesit me te medhenj:

Ky referim eshte mbeshtetur ne studimin e Bankes
Boterore dhe ne materiale studimore te sistem
energjitik.Jane perdorur te dhena dhe metodollogjia qe
ka karakterizuar ne pergjithesi keto punime. Shqyrtimi i
literaturës: Në studim është shqyrtuar rapoti i BB, Instat,
Agjenda e re urbane, botime nga autor të huaj dhe
shqiptar që kanë analizuar fenomenin e urbanzimi të ciat
janë pasqyruar të referencat.
Persa I perket urbanizimi duke qene se eshte perdorur
nje literature e gjere,jane shfrytezuar
modele ku
urbanizimi kapatur sukses me krijimin e klasterave te
specializuara , te cilat mendojme qe tja rekomandojme
ligjevenesve. Metodologjia e përdoru eshttë një analizë
krahsuese. Për të parë si kanë ndryshuar ky proces cilat
janë sfidat krahsuar më situatën sot dhe cfarë pasojash
ka procesi i përshpejtuar i urbanizimit.

Analiza empirike
Pasurite e reja te krijuara nga puna dhe ato te
trasheguara,nuk po i shtyjne shqipetaret perpara drejt
nje jete me te mire e me te begate .
Dy faktet domethenese jane :niveli i pasurive natyrore
dhe urbanizimi i ekonomise, te cilat jane objekt i
reflektimit ne kete referim bazuar ne studimin e Bankes
Boterore “Mbi pasurine e kombeve”
Banka Boterore pasi mati pasurine e kombeve ne vitin
2018 gjeti qe shqipetaret kane pasuri natyrore rreth
13375 $/fryme , me shume se cdo vend I Ballkanit,me
shume se turqit , greket dhe me shume se italianet(me
8619$ ) dhe se gjermanet me vetem (7071 $) per fryme.
Ja sa kushton Shqiperia sipas vleresimit te (B.B) :
Shqiperia duke perfshire njerezit, pasurit natyrore ,
dhe prodhimin kombetar eshte vleresuar 153.6 miliard
$.Vleren me temadhe e ka kapitali human(njerezit )
me rreth 66 miliard lek duke zene keshtu 42 % te
vleres totale te pasurise se Shqiperise.)
Me pas per nga vlera vjen prodhimi kombetar i vendit
me rreth 54 miliard lek duke zene keshtu 34% te)
vleres totale te pasurise se Shqiperise.Pasurite natyrore
te vendit tone ku perfshihen toka ,kullota , zona te
mbrojtura vleresohen 38 miliard $ ku zene 24 % te vleres
totale te Shqiperise.
GRAFIKU 1-Vlera e Shqiperise sipas burimeve ne
%.(Kapitali Human42%,Produkti kombetar34%,Pasurit
natyrore24%)

•
•
•
•
•
•
•
•
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OSHEE HOLDING( 3 operator) ka 6417 punonjes
ITSGA –Lojra fati
2016 punonjes
INTERCOMDATA SERVICE
2600punonjes
POSTA SHQIPTARE
2600 punonjes
ALB-PTROL
ALBANIA MARK SERVIS
2000 PUNONJES
ALBA SHOES
2000 PUNONJES
ALBAKOCALL CE NTER
1800 Punonjes
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LLOTO SPORT
RAIFFEISEN BANK
TRANSADRIATIKA

1400 punonjes
1250 Punonjes
1000 Punonjes

importues te madh nga vendet e rajonit te shoqeruara
me kosto te larta per shtetin dhe sistemin.shiko……..
Sipas”Strategjise se energjise 2030” ka nje skenar te
kombinuar per te mbuluar kerkesen per energji me keto
detaje:
• -Sigurimi i furnizimit me energji ne menyre te
panderprere ,ku 52% mbulohet nga importi
• -Diversifikimi i energjise kryesishte ( hidrike dhe
fotovoltaike ) dhe 20 % e energjise do te sigurohet
nga gazi.Gjithashtu jane parashikuar treguesit qe do
te arrihen dhe efektet financiare.
• -Integrimi me tregun e Kosoves dhe ate Ballkanik
• Celja e burses se energjise (Ku shitjet do te .behen
direkt , pa kontrate).
• Permiresimet institucionale dhe operator.
• Se fundemi OSHEE eshte ndare ne tre kompani ose 3
operator
• Opratori I Shperndarjes,
Operatori i Furnizimit

Po analizojme se si po perdoret burimi natyror me
I madh ne shqiperi se si permiresimet operatore dhe
institucionale kane tendence sigurimin eficent te
energjise.
Nga te gjithe lumenjte tane derdhen ne dete 39 miliard
M3uje, dhe per habi shfrytezohen vetem rreth 30%
e ketij potenciali. Burimet totale per hidrocentralet
jane vleresuar ne 4500MV .Shqiperia hyn ne 5 vendet
me burimet hidrike te medha.Vendi mbeshtete per
momentin 100 % ne burimet hidro.,edhe pse ne jemi nje
vend qe kemi 240-300dite me diell
.
Deri ne 2020 konsumatori shqiptar sipas kushteve te
vendosura nga Bashkimi Europian
Duhet te siguroj 38% te energjise nga energjite e
rinovueshme..

Operatori sherbimitduke formuar te tria se bashku
OSHEE HOLDING sipas GRAFIKU 2

Vendi ka rregjistruar deficite te theksuara ne mbulimin
e kerkeses perenergji elektrike , duke u shnerruar ne nje

OSHEE HOLDING-GRAFIKU 2

Sipas planit afat mesem( 4-5 vjetet e ardheshem) parashikohet te investohet 47 miliard lek deri ne 2022 ku financime
shtese do te jene vetem 17 miliard lek ndersa te tjerat
do te jene nga burimet eveta .Pjesa me e madhe per financime me teulta dhe ka nje vit qe eshte aprovuar
shperndarjen, parashikohet ulja e nivelit te humjeve ne kuadri ligjor , ka interes te jashtezakonshem per
10 pike % ne 16-16.5 % .15 vitet e fundit ne hidroenergjitik investime ne energjite e rinovueshme .
jane investuar 1 miliard $.Ka disa probleme teknike Plani kombetar eshte 170MV dhe kane kaluar 10 projekte
lidhur me ndarjen ne 3 operator.Operatori I shperndarjes per parqe fotovoltaike deri ne 2 MV.Metodologjia e
do te jete ne funksion te operatorit te sistemit te llogaritjes se cmimeve dhe plani I veprimit per fotovoltaiket
transmetimit (OST) qe pergjigjet per shperndarjen e 2 MV sipas skemes “NET metering” me inpiante te vogla
tensionit te larte,DSU per shperndarjen e tensionit te deri ne 500 kw ku konsumatoret jane edhe prodhues
ulet e te mesem, FSHU per kostot shtese etj
ku sipas ligjit dote kete cmime incentivueseMe ankand
Ndarja do te rriti eficencen dhe krijimi I HOLDING eshte qe po asistohen nga BERZH pritet fituesi me I madh ne
nje kupol qe do te alternoj ose sinkronizoje me mire projektet 30MW
keto aktivitete derisa te jete e nevojshme. Ka modele te Cdo biznes qe sot paguan 14lek/kw tek OSHEE, ne
ndryshme Si ENEL ose modeli Kroat te cilat jane marre se perdorenergjine diellore do te uli ne 6-8 lek.Kthimi
per organizimin e Holding.
I investimit behet per 5-7vjet dhe pastaj e ke energjine
Sot ne Europe eshte tendence futja ne perdorim e falas ,jetegjatesia e inpiantit 25vjet.Kjo vlene edhe per
energjise diellore.Edhe shqipria po ndjek te njejten
konsumatoret familjare qe paguajne 9.5lek/kw
tendence .Ata qe investojne gjithnje e me shume jane Skepticizmi si percdo gje te re eshte perball fakteve dhe
konsumatoret qe duan te reduktojne faturen e tyre te me miratimin e ligjit “Mbi energjite e rinovueshme”,Sot
energjise. Kjo praktike eshte me e sukseseshme ka me ka vershim kerkesash per aplikime ku garantohet 20 %
pak burokraci, nuk perfshine ceshtje pronesie , kerkon e vleres se investimit.Futja e fotovoltaikeve do te bente
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qete reduktohet import
Hapja e burses se energjise eshte nje factor tjeter
avantazhues per investimet I cili ne se realizohet u jep
mundesi prodhuesve dhe konsumatoreve te marrin
me te miren qe siguron kjo lloje konkurence.Duhet te
tregojme kujdes sin je vend pa experience ne kete aspect
Duke qene se tregu globale po orientohet gjithnje e me
shume drejt diversifikimit te burimeve te energjise dhe
drejt produkteve me innovative dhe efikase sipas parimit
te famshem “ROI”(Returne on investement) qe eshte
gjithmon element kyc e qekerkohet per te optimizuar
produktin dhe cmimin Ne se do te ndjekim rigorozishte
kete tendence nuk do te vuajme pasojat e investimeve
te gabuara sic mund te kete ndodhur me pare me TEC
Vlore,mbasi ne treg nuk mungojne marka nderkombetare
qe sjellin impiante cilesore te 2-3 viteve te fundit.
Kerkesa per energji deri ne 2030 bazuar ne skenarin e
ERE –se me nje norme rritje prej 1.5% apo te studimit
rajonal”SLED EJC 2016” me norme rritje deri ne
3%,parashikohet te kaloje nga 7.1TWH ne 10-13TWH nje
rritje qe ben te domosdoshme ndertimin e centralave te
reja gjeneruese.Le te shpresojme qe dote perdoren te
gjitha burimete prodhimit te energjise ne te ardhmen
e afert
Per sa i perket urbanizimit i cili nuk eshte vetem nje
proces miks zhvillimi shoqeror apo arqitekturor,por
edhe forme e shprehjes se vleres se shtuar te pasurise
se nje vendi,Banka Boterore vlereson se urbanizimi i
larte krijon nje process zinxhir icili perfundon me nje
multiplikator te GDP me te larte i cil nenkupton rritje
ekonomike.
Lidhja midis urbanizimit dhe GDP nuk mund te matet
p,por teorite ekonomike mbi urbanizimin sygjerojne
gjithashtu se sa m i larte eshte urbanizimi ne nje
vend aq me e madhe eshte mundesia per te zhvilluar
klasterat qe eshte nje dukuri ku firmat nga e njejta
industri mblidhen se bashku ne nje territor te afert.
Ekonomia e bazuar ne klastera eshte tipike e qyteteve

ne rritje te popullsise.Kur ndermarrjet dhe punonjesit
grumbullohen se bashku,jane ne gjendje te ndajne
kostot e pandashme, te perputhin aftesit dhe nevojat e
tyre me lehtesishte dhe te mesojne nga njeri tjetri.
Se bashku keto mekanizma cojne ne e rritjen e niveleve
te produktivitetit dhe kur agrgohen, mund te kontribojne
ne rritjen ekonomike te nje vendi
Urbanizimi shpesh quhet dhe” motor i rritjes
“ ekonomike,.por ne literature
quhen qytetet e
perqendruara te bazuara ne klastera “Motorr te rritjes
ekonomike”.
Shqiperia ne krahasim me shume vende nuk ka perfituar
nga urbanizimi ose e thene ne menyre me sinjifikative,
urbanizimi ne shqiperin nuk I ka sherbyer rritjes
ekonomike ndryshe nga shume vende ne tranzicion
,tek ne urbanizimi nuk i ka sherbyer rritjes, edhe pse
globalishte ekziston nje marredhenie e forte mes nivelit
te urbanizimit dhe PBB .Zonat urbane kane ndikuar ne
me pak se 50% ne rritjen e PBB se vendit vitet e fundit
,por ne vendet e tjera te urbanizuara te rajonit ,kane
kontribuar ne mbi 90% te rritjes ekonomike.
Studimet e Bankes Boterore kane gjetur dy modele te
kunderta te urbanizimit ne vendet ne zhvillim.Disa
qytete po rriten ne popullsi dhe po behen qendra
e aktivitetit ekonomik , ndersa pjesa me e madhe e
qyteteve te tjera po pakesohet.Qytete ne vendet ne
zhvillim te rajonit luajne rol themelor ne ekonomin
e vendeve te tyre .Ato kontribojne ne rreth 70% te
PBB,pervec Shiperise .
Popullsia e Shqiperise eshte perqendruar ne rajonin
e qendres -Tirane –Durres,teksa 80% e qyteteve te
Shqiperise kane humbur masivishte popullsine e tyre
duke e renditur vendin tone ne tre vendet me humbjen
me te larte te popullsise se qytetevene rajoninECA.

Kontributi i sektoreve te tipit urban ne rritjen
ekonomike per disa shtete

.

Fenomeni qe vazhdon te thellohet edhe gjate viteve 2010-2018,lajmeron nje situate stresuese sipas Bankes
Boterore.
Renia e mprehte ose rritja e papritur e popullsise mund te coj ne kolaps financimin e infrastructures lokale dhe
ofrimin e sherbimeve komunale.Nga ana tjeter , sfidat ne qytetet me rritje te shpejte te popullsise krijojne deficit
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ne strehimin dhe plotesimin e nevojave infrastrukturore.
Qytetet ne renie kane humbur mesatarishte 11% te
popullsise se tyre . Nga vendi ne vend nryshimet jane
te medha.
Me pare popullsia ne qytetet e vendeve lindore ishte e
shtrire sipas nje planifikimi ekonomik.Per shembull ne
disa raste , qytetet u krijuan ne zona te perqendruara
per te rritur dominancen gjeografike .
Ne raste te tjera ,rritja e qyteteve u ndikua kryesishte
nga vendimet e imponuara.,vendbanimet e vogla u
rriten ne menyre eksponenciale kur shteti u dha atyre
statusin e vecante te qytetit ose I beri ata seline e
institucioneve te arsimit te larte
Emigracioni gjithashtu luan rol themelor ne formesimin
e tendencave demografike kombetare dhe urbane
ne ECA(Europe ,China, Afrike).Per disa dekada , Europa
Perendimore ka terhequr nje numer te konsiderueshem
te migranteve nga Europa Qendrore dhe Lindore.Per
pasoje lindeshmeria po bie dhe popullsia e ketyre
vendeve eshte ne renie .Nje renie ne popullsi dhe
densitet te saje mund te perkthehet ne sfida te
shumta per ofrimin e sherbimeve , te cilat perfitojne nga
ekonomite e shkalles dhe densiteti
Pervojat e qyteteve ne SHBA sygjerojne se te paret qe
largohen nga qyteti jane ata qe kane me shume burime
ekonomike ne dispozicion. Si e tille renia e popullsise
lidhet me rritjen e shkalles se varferise.Ne SHBA shkalla
e varferise ne dhjete qytetet me renie te popullsise
eshte dy here me i larte se ajo kombetare.

•

•

•

•

Konkluzione
•

Modeli demokracia pjesemarrese qe eshte sistemi
i vetem ku shteti bashkohet realishte me popullin e
vet dhe i sherben atij ,duke shfrtezuar cdo mundesi
.Kjo do te coje ne fuqizimin ekonomik duke u
adaptuar nje sistem ekonomik qe mundeson begati
ekonomike per shumicen ,qe te mos kthehemi ne

endacak per mbijetese ,por te jemi autokton sic e
meritojme ne vendin tone.
Duke qene se tregu globale po orientohet gjithnje
e me shume drejt diversifikimit te burimeve te
energjise dhe drejt produkteve me innovative dhe
efikase sipas parimit te famshem “ROI”(Returne
on investement) qe eshte gjithmon element kyc e
qekerkohet per te optimizuar produktin dhe cmimin
Ne se do te ndjekim rigorozishte kete tendence nuk
do te vuajme pasojat e investimeve te gabuara sic
mund te kete ndodhur me pare me TEC Vlore,mbasi
ne treg nuk mungojne marka nderkombetare qe
sjellin impiante cilesore te 2-3 viteve te fundit. Duhet
të realizohet strehimi i ligjshëm e i përballueshëm pa
nevojën e subvencioneve, për pjesën më të madhe
të popullsisë (70 – 80 përqind është % e pritshme në
shumicën e ekonomive të zhvilluara të tregut);
Infrastruktura duhet t’ju vihet në dispozicion të gjithë
banorëve, p.sh. furnizim i me ujë dhe kanalizime,
rrugë të mira, sisteme të kullimit dhe shërbimeve
sociale si janë shkollat;
çdo vendbanim dhe ndërtim i ri duhet të jete i
ligjshem/formal, ç’ka do të thotë se sistemi duhet
tí lejoje përdoruesve të tokës të kene nje titull
pronesie të ligjshëm dhe leje ndërtimi; Këto pika nuk
përfshijnë sekuencen e prioriteteve, domethënë nuk
ështe gjithmonë e nevojshme të sigurohet pronësia
para sigurimit të shërbimeve infrastrukturore.
qytetet duhet të zhvillojnë hapësirat e tyre në mënyrë
kompakte, në mënyrë që të lejojnë përdorimin
maksimal të transportit publik, dhe të sigurojnë
qëndrueshmëri ekonomike dhe mjedisore.
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Abstrakt
apo folkloristë si Z. Sako, Q. Haxhihasani, A. Xhagolli,
M. Dibra etj., me shestimet e dukshme mbi këtë
epope shqiptarësh kanë dhënë kontribute bazale për
marrëdhëniet Shqipëri-Itali, sipas hullive përkatëse
shkencore.

Kumtesa prezanton diçka të veçantë: raportin historiepikë historike për këtë ngjarje, nën një këndvështrim
tre planësh: Paranjëzeta, Njëzeta, Pasnjëzeta me fokusin:
e kaluara, e tashmja, e ardhmja. Për Luftën e Njëzetës,
siç e quan populli, kanë shkruar shumë studiues e
historianë dhe ajo, si ngjarje, e ka zënë vendin e duhur
në historinë kombëtare. Po ashtu, memoria kolektive
e ciklit të këngëve të Luftës së Njëzetës, vendosur në
hapësirë dhe në kohë, me përmbledhjet dhe botimet
e zgjedhura, serioze e të përgatitura me objektivitet
nga folkloristë dhe studiues të kësaj epike historike,
përbëjnë një nga ciklet më të plotë, “më të bukurit,
shumë i larmishëm, me një intensitet të madh ngjarjesh,
tablosh, figurash, që sjellin informacione aq të gjera
saqë në një farë mënyre të duket sikur të vjen para
syve” [24] kronika reale e kësaj ngjarje të rëndësishme
historike si pasqyrim artistik i saj. E parë veç nga
historia dhe folkloristika, Lufta e Vlorës është një temë
e rrahur, ndërsa në vështrim krahasues trajtesa mund të
ravijëzohet me interes dhe origjinalitet.
Duke e operuar e ngushtuar temën e përgjithshme,
gjykojmë të bëjmë një prerje shumë specifike të
hedhim sadopak fasha drite për shqiptarët dhe italianët
në Luftën e Vlorës, parë me diapazon koherent.

2. Panoramë historike dhe mozaik etnokulturor
Pa u ndalur në epokën e Skënderbeut, kur Shqiponja e
Arbrit, legjenda shqiptare u bë barrikadë e pakalueshme
për pushtimet osmane drejt fqinjëve dhe vendeve të tjera
të Europës, dëshirojmë të evidentojmë një fakt (edhe në
funksion të lokalizimit të kumtesës) Në rrethin e Vlorës
është një fshat me emrin Kuç, nga më të dëgjuarit e më
popullorët jo vetëm në Shqipëri. “Më 1614, kur Kuçi ishte
zemra e Bashkimit të Maleve Shqiptare, u mblodh kuvendi
i Kuçit, i pari ndër kuvendet ballkanike me përfaqësues
të shumtë nga Shqipëria dhe nga vendet fqinje” [2], ku
u përpunua një projekt për zhvillimin e luftës çlirimtare
me përmasa ballkanike kundër Osmanëve. Kapedanët
dhe krerët besëlidhur të lëvizjeve kryengritëse ngarkuan
Pjetër Budin që të çonte në Perëndim fjalën e tyre, me
qëllim të bashkërendonin luftën çlirimtare të popujve
të Ballkanit me veprimet luftarake të koalicionit të
shteteve europiane. Mërgimet, sipas Mark Tirtës,
ngulimet, zhvendosja, shpërngulja shqiptare kanë të
bëjnë me disa fenomene ballkanike, mesdhetare dhe
europiane dhe kanë karakter social, ekonomik, politik
dhe historik. Mërgimet e afërta të përhershme në
Itali kanë filluar qysh me ilirët, në mesjetë e në vijim.
Vetëm në shek. XV, të detyruar nga osmanët, thuhet se
ikën në Itali 200.000 shqiptarë, që përbëjnë koloni apo
ngulime të vjetra shqiptare, jo vetëm në Kalabri. “Edhe
S. Frashëri na thotë se në Itali më 1888 jetojnë më tepër
se 200.000 shqiptarë-arbëreshë. Puleze na jep shifrën
50.000, ndërsa arbëreshët vetë japin shifrën 200.000
në fillim të shekullit XX” [21]. Në kohët e sotme të pas
viteve ’90-të, Italia ka absolutisht më shumë se 500.000
shqiptarë, të cilët iu drejtuan brigjeve perëndimore,
me bulëzimin e demokracisë edhe nga pasiguria në
vend edhe për një ekonomi më të mirë, nën sloganin
e famshëm të kohës: “E duam Shqipërinë si Europa!”
Ata, me kullimin e ujërave të turbullta të psikologjisë së

Fjalë çelës: Histori, folklor, Lufta e Vlorës, shqiptarët,
italianët

Hyrje
Historia, mbështetur në fakte historike, dëshmuar
me dokumente etj., e ka trajtuar edhe botën, jetën e
realitetin e dy vendeve fqinje, marrëdhëniet ndërmjet
Shqipërisë dhe Italisë. Edhe epika historike e ka bërë
pasqyrimin e drejtpërdrejtë të realiteteve, por në mënyrë
artistike, se tipar kryesor ka pasqyrimin e ndërgjegjes
historike. Epika historike marrëdhëniet Itali-Shqipëri i jep
me lule e furtunë, herë të ngrohura nga dielli i përbashkët
mesdhetar, që u jep dritë dy fqinjëve adriatikas e herë
operon me akullsinë malore e ashpërsinë e mprehtë deri
të egër alpine, të cilën kanë edhe malësitë përkatëse
(shprehur kjo gjendje jo thjesht metaforikisht). Historianë
si A. Buda, K. Frashëri, M. Çami, M. Verli etj.,
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ban bukën” [1]. Duke operuar me ndërgjegjen poetike,
epika historike, se nuk është thjesht fotokopjim i realitetit
historik, edhe pse na jep ngjarje, personazhe, vende
konkrete, të natyrës historike, duke realizuar përcaktimin
e tyre në kohë dhe hapësirë konkrete dhe të qartë, si
pasqyrim i realitetit të identifikuar historikisht, vjen si
vështrim i syrit të shpirtit popullor. Ajo që atij i pëlqen
apo i lë mbresa (pozitive a negative) gdhendet të ruhet
në kujtesën sociale nëpërmjet këngës së improvizuar në
moment. Parë si raport i “faktit historik me artin folklorik,
si krijim i veçantë artistik i natyrës sinkretike” [8], epika
historike na i sjell marrëdhëniet Shqipëri-Itali në këtë
trajtë: “Ra një yll në mes të detit, / Isharet për Shqipërinë:/
Të tërë kralet u ngrinë,/ Veç Frëngu me Italinë./ Na u ngul'
e s’na u shkinë!/ Italija shi’ ç’na thotë:/ “Do ta mbajte
Shqipërinë,/ Do ta bëj, t’i vë kurorë!”/ Ndrit, o yll, ndrit o
hënë,/ Ndrina në vatanin tënë!” [23]. Është kjo këngë për
periudhën pararendëse të Luftës së Vlorës, ndërtuar me
bosht vertikal e me besim në fuqinë e shpirtit atdhetar të
shqiptarëve. Pas mbarimit të Luftës I Botërore (1918)
ushtria frënge vazhdonte të mbante të pushtuar Korçën,
ndërsa imperialistët italianë, që e kishin pushtuar Vlorën
që më dhjetor1914, u përpoqën të shtroheshin
përgjithmonë në Shqipëri, por populli ynë ua përmbysi
planet me luftën e tij heroike të 1920-ës. Sa qartë e
kthjellët e shpreh kënga këtë situatë: “Sup më sup kur
rrinë shqiptarët/ Formohet vargmal kështjelle,/ Flet një
komb mijravjeçarësh:/ Moj Evropë, që na preve!” . Ende e
ndjejnë shqiptarët dhimbjen e gjymtimit. Lufta e Vlorës
është vlerësuar si pavarësia konkrete e Shqipërisë, sepse
ishte pikërisht kjo ndeshje e armatosur ndërmjet dy
forcave kundërshtare: pushtuesve italianë, që erdhën me
uniformë militare, të armatosur e jo me çanta pikniku,
veshje turistike apo me lule dhe pavarësimbrojtësve e
lirikërkuesve shqiptarë, që shtëpinë e tyre mbronin dhe
nuk sulmonin tjetrin. Lufta e shqiptarëve qe e drejtë.
Lufta e italianëve qe e padrejtë. Nuk erdhën si miq,se
kush s’i ftoi, as ndihmë kush nuk u kërkoi. Thotë një
proverb: “Kush vjen paftuar, e gjen pashtruar” ; ndërsa
në Labëri përdoret edhe shprehja e moçme: “Ne mikut i
themi hajde, po zot shtëpie s’e bëjmë!”. Me Luftën e
Vlorës është marrë shumë historiografia shqiptare dhe
ajo e huaj, veçanërisht ajo italiane. Nisi pas fitoreve të
mëdha politike të arritura brenda vendit me Kongresin e
Lushnjës dhe pasi kishin dështuar të gjitha përpjekjet e
palës shqiptare për ta zgjidhur çëshjen e Vlorës me mjete
politike. Vendimi për fillimin e luftës u mor nga
përfaqësuesit e krahinës së Vlorës (ku bënin pjesë edhe
Tepelena e Himara) të mbledhur në kuvendin e Barçallasë
më 29 maj 1920, i cili zgjodhi për organizimin dhe
drejtimin e luftës komitetin “Mbrojtja Kombëtare” me 12
apostuj të shqiptarizmës dhe kryetar Osman Haxhiun.
Organizimi në rrafsh kombëtar u bë nga komitetet e
“Mbrojtjes Kombëtare” të krahinave të ndryshme të
vendit, si dhe nga qeveria e Tiranës me patriotin Sulejman
Delvina, e cila e dha ndihmesën e vet, pavarësisht se nuk
mori pjesë zyrtarisht. Është
kthyer në legjendë
ultimatumi-vetëtimë i 3 qershorit, që udhëheqja e luftës,
me sorkadhin Mehmet Selimi i dorëzoi gjeneral Settimio
Piaçentinit. Dihet se Lufta e armatosur e Vlorës zgjati dy
muaj. Ajo nisi më 5 qershor 1920 dhe mbaroi më 2 gusht

turmës, tashmë, pothuaj janë integruar me qytetërimin
perëndimor, duke fituar statusin e komuniteteve të para
shqiptare të europianizuara qytetarisht, duke ruajtur e
aplikuar traditat më të mira shqiptare, trashëguar nga të
parët tanë. Na duket me vend të veçojmë se emigrantët
shqiptarë bënë Shqipërinë në kohë të ndryshme historike
(me librat, alfabetin, teknikat, përvojën e drejtimit, me
projektet në shërbim të Atdheut). Lëvizjet shqiptare
Lindje-Perëndim krijojnë marrëdhënie kulture, mjetesh,
jetese, se japin e marrin nga njëri-tjetri. Lufërat janë
pushtime dhe, sikurse kryqëzatat në Mesjetë ishin
negative, pushtimi është rrëmbim i lirisë dhe pavarësisë
së më të dobëtit nga më i forti, zënie me forcë e vendit
të atij që takon, agresion në tokën e pronën e të drejtit
nga i padrejti. Ndërkohë pushtimet bëjnë të zhvillohet
tregtia. Kontaktet kulturore bien zhvillim, sepse, me hir
apo me pahir, krijohen marrëdhënie, marrin e japin palët
nga njeri-tjetri, aq më tepër, kur antropologjikisht kanë të
përbashkëta “tiparet adriatike” [22].

3. Raporti histori - folklor në rrafshin e
marrëdhënieve Itali-Shqipëri
Sipas parimit metodologjik të historizmit, bazuar në
burimet dokumentare dhe dëshmitë faktike të shkruara,
Lufta e Parë Botërore (1914-1918), e studiuar dhe e
vlerësuar në zhvillimin e saj historik, që pati fitues Fuqitë
Aleate të Antantës [Angli, Francë, Rusi, Japoni, Serbi me
të cilat u rreshtua dhe Italia(1915), Portualia e Rumania
(1916) si dhe Greqia e SHBA (1917), e cilësuar si fuqi
shoqe] kundër grupit të Aleancës të Fuqive Qendrore
[Gjermani, perandoria Austro-Hungareze, Turqia Osmane
dhe Bullgaria (nga viti 1915)] u shndërrua (për rastin që
shqyrtojmë) në prologun e shpërthimit të Luftës së Vlorës
më 1920. Sidomos trazirat nacionaliste në Ballkan dhe
ndryshimi i grupimeve diplomatike krijuan gjendjen e
nderë në Europë dhe situatën e frikës nga “ambiciet
koloniale të Gjermanisë” [18], të cilat u bënë shkrepsja
që ndezën benzinën e Luftës I Botërore. Edhe pse në këtë
luftë shteti shqiptar mbajti asnjanësisnë, përveç pasojave
politike dhe ekonomike për vendin, u vu në rrezik
ekzistenca e shtetit të brishtë kombëtar shqiptar.
Shqipërinë e pushtuan forcat e armatosura të shteteve
ndërluftuese, duke e shndërruar atë në shesh lufte.
“Greqia pushtoi Shqipërinë e Jugut (Korçën dhe
Gjirokastrën) më tetor 1914; po në tetor Italia u vendos
në Sazan, ndërsa dhjetori e zuri Vlorën e Flamurit të
pushtuar; në qershor 1915 Serbia pushtoi Shqipërinë e
Mesme, ndërsa Mali i Zi u shtri në Shqipërinë e Veriut”
[3]. Prilli famëkeq i 1915-ës, meTraktatin e Fshehtë të
Londrës, nënshkruar midis Italisë dhe Fuqive të Mëdha e
ndau Shqipërinë për katër fqinjët. Ja si morën ngjarjet
nëpër rrjedhat e kohës: nga faktor pozitiv,mburojë
ballkanike dhe europiane, të babëziturit mosmirënjohës,
xhelozë e ziliqarë iu sulën Shqipërisë për ta ndarë në
katër hise, sikur të ishte lopë për t’u therur. Mbaroi Lufta
e Parë Botërore dhe ushtria italiane nuk do të largohet
nga Vlora. Por “kishin pjellë ato nëna/ kishin pjellë e bërë
drëra” [19] se dhe “trimi i mirë me shokë shumë” siç
thotë populli, se “trimëria e kthen plumbin mprapsht”…
“e të merr gjak në vetull” e se “trimi luen pushkën, toka
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kundër pushtuesit italian: “…ç’janë këto që dëgjojmë?/
Shqipëtarët po luftojnë,/ Me një mbret dyzet mijonë…”
[20]. Nga të parët mbetet në kujtesë kjo thënie e veçantë:
“Në Labëri burrat historinë e tregojnë duke kënduar”. Ka
shumë këngë për Luftën e Vlorës, ka aq shumë
informacion, sa që na duket se ke të bësh me një ndjekje
të të gjitha rrjedhave të luftës në mënyrë shumë
rigoroze… ndjehet e pranishme përplasja midis
luftëtarëve të popullit shqiptar dhe pushtuesve italianë.
Dhe kënga pohon se të dyja palët janë të pabarabarta në
dy aspekte: për nga armatimet, duke qenë italianët
shumë superiorë; dhe për nga morali, vendosmëria,
qëllimi, nuk diskutohet përparësia e shqiptarëve, që i
kanë armët e tyre më të forta: “Po me se lëftojnë vallë?/
Me sëpata, me hanxharë,/ Dufekët lidhur me gjalmë,/
Fyshekët në xhep i mbajnë,/ në tri ditë bukë hanë”. Parimi
estetik i zbukurimit, është limfa e kësaj epike historike
edhe kur në këto këngë me karakter sinkretik përdoret
satirizimi i gjendjes pa rrugëdalje, në të cilën ndodhen
trupat pushtues, si dhe ndihmësit dhe përkrahësit e tyre
vendas: “Italianët:-Mama mia!”/ e mbajtën vrapin në
det”. Kënga popullore historike sjell edhe fundin, shpall
me zë të lartë realizimin e qëllimit për të cilin u ngritën
me armë në dorë shqiptarët: “Shqipëria male, gropa,/
Italin’ e bëri copa”. Në Vlorë, edhe sot e kësaj dite,
kujtohet me respekt një i huaj, një bir nëne italiane,
qytetar i botës e i njerëzimit, i cili erdhi si pushtues, por u
rreshtua në radhët e forcave shqiptare që luftonin për
çlirimin. Bëhet fjalë për Xhovani Valenca (Giovanni
Valenza), të cilin Halim Xhelo, për ndërgjegjen altruiste,
me ndjenja njerëzore e quan “Një dëshmor i pandjerë”.
Ai qenjë nënoficer italian që u hodh në anën e
kryengritësve shqiptarë, duke u dorëzuar këtyre depo
municionesh. “Pas dëbimit të ushtrisë italiane nga vendi
ynë qëndroi në Vlorë ku solli edhe familjen e vet. Rrethet
estremiste dhe agresive italiane e cilësuan si “tradhëtar”
dhe organizuan vrasjen e tij në Vlorë” [5] në Skelë më
1927-ën. Shteti shqiptar i akordoi familjes pension
mbijetese.

me nënshkrimin e Protokollit që u dha fund armiqësive.
U zhvillua në mënyrë frontale. Përballë ushtrisë së
rregullt italiane, që kishte në Shqipëri dy divizione, u
vunë forcat shqiptare, të grumbulluara mbi baza
vullnetare e që arrinin në rreth 4 mijë veta. Sipas historisë,
“trupat italianë në Shqipëri në qershor llogariteshin afër
20 mijë veta” [6], ndërsa në korrik garnizoni italian i
Vlorës përbëhej nga 7000-7500 forca këmbësorie, të
pajisura me mjete të blinduara, të mbështetura nga
aeroplanë e anije të marinës luftarake. Sipas epikës
historike: “Shqipëtarët po lëftojnë/ me një mbret 40
miljonë”, sepse kënga zmadhon, hiperbolizon e ndërtohet
me parimin e zbukurimit, sepse kështu folklori respekton
disa “ligje” të pashkruara, si krijimtari artistike specifike
shpirtërore e komuniteteve të caktuara, si lloj i veçantë
artistik” [25]. Si kohë, lufta është bërë pothuaj në tre
muajt e stinës së verës, pra me mot të ngrohtë. Si hapërsë
gjeografike u bë teatër luftarak krahina e Vlorës me trevat
e Labërisë, Himarës, Sarandës, me rrethina e qytet. Më 3
shtator forcat shqiptare hynë triumfalisht në qytetin e
Vlorëës, të zbrazur nga trupat pushtuese, sepse qeveria
italiane u detyrua të tërhiqte garnizonet ushtarake edhe
nga Saranda, Durrësi e Shëngjini. Fitorja e Vlorës bëri
bujë në rajon e kontinent dhe krijoi kushte të favorshme
për të përballuar agresionin e armatosur jugosllav në
Koplik, në fund të korrikut 1920 dhe për të filluar në
gusht 1920 Luftën e Dibrës kundër reparteve serbe.
“Faktorët e fitores kanë qenë politikë dhe ushtarakë, të
brendshëm dhe të jashtëm” [11]. Edhe në Itali vëreheshin
dy qëndrime të kundërta, të cilat u pasqyruan dhe në
shtypin e kohës: njëri reaksionar, tjetri përparimtar.
Lëvizja revolucionare në Itali ishte kundër luftës në Vlorë.
U ndezën jo vetëm sheshet e Romës nga thirrjet: “Jashtë
duart nga Shqipëria!... Jashtë Vlorës” [12], sepse
“shqiptari nuk e urren Italinë, porse urrente politikën
antishqiptare të rretheve drejtuese të saj, të cilët
stigmatizoheshin nga vetë populli italian për ndjekjen e
një politike aq brutale sa kishte çuar në luftë të armatosur”
[13] aq sa ushtarët italianë, djem të atij populli, me të
cilin na ndan e na bashkon deti i halleve dhe gëzimeve të
dëshpëruar e të pamotivuar kërkonin ”të kthehemi në
shtëpinë tonë, t’ua lemë Shqipërinë shqiptarëve” [14]. Jo
vetëm se karakteri shqiptar dallon për rezistencë tepër
këmbëngulëse, shtypi italian i kohës shkruan: ”As Italia,
as ndonjë vend tjetër i huaj nuk mund të pretendojë të
drejtën e ngulitjes në atë tokë me të vërtetë martire”
[15]. Cilki i këngëve të Njëzetës ka improvizime befasuese,
ku duket pasqyrimi i atypëratyshëm apo menjëherë pas
luftës me tërë ekipin njerëzor e natyror të realizimit.
Kriteri kronologjik është bazë e epikës historike të Luftës
së Vlorës dhe mendojmë se kemi gjetur dhe arketipin e
këtij cikli. Të thënat e pleqve, që kanë ikur, na janë fiksuar
në memorie, ndërsa edhe është shkruar se luftëtari dhe
krijuesi popullor Nase Beni nga Vunoi i Himarës (18881921) është, në mos i pari, nga të parët që thuri këngë në
front, te Vreshtat e Mëdha e gjëmoi Kanina nga zëri si
bilbil dhe dyfeku me gjalmë i Nases: “O breshk’ e ndyr’ e
moçalit, / S’qëndron dot në gur të thatë,/ Se këtu këndon
birbili,/ Që e ka zërin të lartë…”. Të gjithë e kemi dëgjuar
këngën e bukur plot atdhedashuri të Thanas Benit:
“Evropa shkruan e thonë”, e cila ngriti peshë shqiptarët

4. Shenja europianizimi dhe Epika Historike e
Luftës së Vlorës për Europën
Para Njëzetës, qysh me Rilindjen Kombëtare ndërtohet
Ura e Miqësisë midis kulturave europiane e adriatike të
apeninëve me ballkanasit perëndimorë, me kampion
Qiririn e Gjallë të Motit të Madh ndër shqiptarë, arbëreshin
De Rada, që e nderoi në një trajtë tjetër dhe Valencio më
njëzetën, ndërsa pas njëzetës një klerik italian i Urdhërit
të Jezuitëve me përmasa dinjitoze për albanologjinë
shfaqet me diturinë e tij për të mirë të Shqipërisë. Është
At Zef Valentini (Joseph) (1900-1975) që tha:”Shqipëria
është perëndimore” [4]. Më vitin 1970 Instituti i Folklorit
botoi 108 këngë popullore për Luftën çlirimtare të Vlorës,
që janë pasuri me vlerë e thesarit artistik të periudhës
së viteve ’20-’30 të shekullit XX, “me të cilat pasqyrohet,
me një ndjenjë të zjarrtë dhe me art të goditur, fryma
atdhetare e shqiptarëve, vendosmëria e tyre për të
çliruar Atdheun, si dhe demaskohet tradhëtia e disa
krerëve, të cilët, për të ruajtur interesat dhe privilegjet e
tyre, u bashkuan me pushtuesit italianë. Këngët historike
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lartësojnë bëmat e luftëtarëve popullorë, si Selam Musai,
Kanan Maze, Sali Murati, Zigur Lelo, Sado Koshena, Toto
Hosi dhe dhjetëra trima të tjerë të shquar në këtë luftë”
[7]. Është një fakt interesant që vërehet në një nga librat
e parë me titull “Këngë popullore historike”, botimi i ishInstitutit të Shkencave, Tiranë, 1956, ku janë botuar dhe
43 këngë të Luftës së Vlorës. Ja si këndohej që para 92
vjetësh në zjarrin e luftës: “Ki Adriatiku ndjerë,/ Pse s’bën
valë këtë herë,/ Valë, dallgë dhe fortunë?” apo “Moj Vlor’
e bukur në gropë,/ Moj Vlor-o/ Skel’ e parë në Evropë!”
E shpreh qartë dëshirën populli, ku kërkon të radhitet:
në Europë thotë, jo në Azi a diku tjetër. Më tej: “Obobo,
seç qënkej Kota,/ më e bukur nga Evropa!”. Përsëri me
Europën e krahason vendin etij jo me Afrikën a ndonjë
tjetër. Vargje nga Epika Historike e Luftës së Vlorës janë
trageti që qarkullon brigjeve adriatike, qël idhin jo thjesht
Vlorën me Brindizin a Otranton, por Shqipërinë me
Italinë e me Europën. Janë më shumë se dëshmi folkorike
vargjet: “Evropa shkruajn’ e thonë…”, jo Azia apo Afrika
që flet për tendencën europiane të shqiptarëve, por jo
si vasalë të të mëdhenjve, jo si skllevër kolonizatorësh,
atyre që vuajnë nga kompeksi i madhështisë, por si të
barabartë- me detyrimet e të drejtat përkatëse të njeriut,
si europian me identietin e traditat etnokulturore më
të mira, trashëguar nga të parët, të harmonizuara me
vlerat qytetare të komunitetit europian. Nuk i përbuz
shqiptari afrikanët, aziatikët etj., përkundrazi i respekton
qytetërimet e tyre, por ai e ndjen veten europian, është
europian, veçse ende i paregjistruar në Gjendjen Civile
të Europës…

rajon. Lufta e Vlorës e realizoi rolin e duhur në shërbim të
çështjes kombëtare, sepse edhe më njëzetën shqiptarët
ishin në të drejtën e tyre, se thotë dhe një fjalë e vjetër:
“Njeriu në të drejtën e tij nuk humbet”. Vullnetarët e
Njëzetës e realizuan më së miri rolin e shërbestarit të
çështjes kombëtare, sepse LV mori përmasat kombëtare
dhe pati rrjedhoja pozitive në arenën ndërkombëtare.
Për vërtetësinë e ngjarjes që rrëfen kënga dëshmon dhe
historia e shkruan. Poezia epike e Njëzetës sot është
në arkiv, nuk qarkullon, sepse është folklor pasiv që e
ka kryer misionin në kohën e duhur, kur është aplikuar.
Ndërkohë as italianët e sotëm nuk duhet të vuajnë nga
komplekset e humbjeve të ’20-ës, as të ’39-ës, sepse nuk
kanë faj italianët e sotëm për ç’ka ndodhur më Njëzetën…
Fryn një erë e ngrohtë mesdhetare “që të bashkekzistojnë
në Europën e ardhme botë të ndryshme kulturore” [8],
ndërkohë që qarkullon dhe mendimi ” Vlera dhe merita
e qenieve njerëzore nuk qëndron në atë çka të gjithë e
kanë të përbashkët, por në atë çka i dallon komunitetet
e ndryshme nga njeri-tjetri. Pikërisht kjo specifikë dhe ky
diversitet kulturor janë të rëndësishëm” [17]. Shqipëria
me hipotekë është e shqiptarëve, se është gjaku i të
parëve, që e ka vulosur këtë truall, janë eshtrat, emrat
e shenjtë, “stërgjyshët ku kanë qënë/ dhe varret q’i kanë
vënë” [10]. Sot jetojmë në kohë të re, historinë nuk e
harrojmë, por e mira e zhvillimit, e mirëqenies është
të jemi pjesë e komunitetit perëndimor, se na takon,
por duhet ta meritojmë. Ka akoma turbullira rruga jonë
e po na gjen si breshka që e nxjerr në asfalt, ajo prapë
futet në pyll, në ferrë. As edhe gjaku i 400 dëshmorëve
të Luftës së Vlorës nuk u derdh që të ketë akoma grupe,
komunitete tribale, por që të përjetësohej Pavarësia e
shtetit shqiptar, të shenjtërohej Flamuri kombëtar, të
bëhej dhe Shqipëria ”lule në mes shoqeve”, sepse jemi
mesdhetarë dhe “Mesdheu është një bashkësi rrugësh
detare dhe tokësore, të lidhura së bashku për të na çuar
kështu drejt qyteteve. Rrugë e përsëri rrugë, domethënë
një sistem i tërë qarkullimi” [9] kulturash, se Mesdheu
është një hapësirë lëvizjeje, ku ta ka ënda të shohësh
dekorin e martesës së detit me diellin, në një pafundësi
peizazhesh, në një vazhdimësi detesh, me qytetërime të
ngjeshura pas njëri-tjetrit. Meqenëse “me fitoren e luftës
së Vlorës populli shqiptar shpëtoi vendin nga një fund
tepër tragjik, shmangu një copëtim të tretë të trojeve
shqiptare, për këtë vepër madhore me kaq rëndësi ai
ka të drejtë të krenohet” [16]. Sot vetëm kaq është pak.
Të parëve atë detyrë u kërkoi koha e rrethanat dhe ata
e kryen në mënyrë perfekte. Kohae sotme kërkon të
tjera gjëra, në tjetër atmosferë të brendshme dhe të
jashme. Ora po troket për shqiptarët dhe për paqen,
mirëkuptimin e përparimin rajonal. Për rastin me fqinjin
adriatikas mendojmë se raporti midis ngjarjes historike
dhe trajtimit artistik, dallimi midis historisë dhe EHLV,
se EH i nënshrohet analizës artistike, ndërsa historia
analizës shkencore, sipas kriterit kronologjik me vërtetësi
e koherencë, sidomos për mozaikun e marrëdhënieve me
italianët është një temë grishëse interesante për t’u parë
më në thellësi në kohën vijuese, për ta mbajtur hapur
dorën e miqësisë me dinjitet përpara mikut të vërtetë.

5. Përfundime dhe rekomandime
Në këtë trajtesë u munduam të paraqesim Luftën e
Vlorës në dy plane: nëpërmjet memories historike dhe
nëpërmjet memories folklorike, ku në fokus synuam
marrëdhëniet shqiptaro-italiane, përgjatë rrjedhave të
këtyre 106 viteve të Pavarësisë Kombëtare. Historia e
përgjithshme nuk merret me jetëshkrimin luftarak të
heronjve që kryen akte e bënë ngjarje. Këtë e gjejmë te
historitë lokale, te monografitë e botuara nga autorë të
njohur, por edhe amatorë, kështu që duhen marrë me
rezerva informacionet e tyre, se kërkohen së paku tre
burime informazioni për të njëjtën ngjarje, për të njëjtin
personazh historik. Kënga jep gjeografinë e Luftës së
Vlorës, jep galerinë e personazheve, stilin e gjykimit,
mendimit e veprimit, moralin, psikologjinë e kohës dhe
tendecat siç i ndjen, prandaj çdo informacion shikohet
në konteks. Lufta e Vlorës, mbas 96 vjetësh, në prag 100
vjetorit të saj dhe 106 vjetorit të Pavarësisë Kombëtare
ngjall opinione të ndryshme. Mendimi i sotëm është se
çështja e Vlorës anon më tepër si zgjidhje diplomatike.
Dihet që pushtimet shkatërrojnë, ndërtojnë e krijojnë,
por kolonizatorët nuk janë turistë. Ajo që ka ndodhur
nuk kthehet prapa, edhe pse perspektiva shqiptare
është drejt perëndimit dhe Italia sot përbën një faktor
pozitiv dhe të fortë për integrimin në BE, aq më tepër
që Shqipëria është e orientuar drejt euroatlantizmit, me
kursin europian, sidomos në marrëdhëniet me fqinjët e në
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Mbi rëndësinë e edukimit dhe komunikimit njerëzor

MSc. Matilda Voja

Abstract

Edukimi është i pandarë nga shoqëria në të cilën ai
zhvillohet. Në përgjithësi edukimi përben një faktor
përcaktues në zhvillimin shoqëror të individit dhe të
shoqërisë në tërësi. Nuk mund të formohet personaliteti
i njeriut pa edukim.
Edukata është kalimi nga një brez në brezat e rinj duke
transmetuar përvojën, njohuritë, traditat dhe zakonet e
tyre.
Me edukim kuptojmë procesin e gjerë të formimit tërësor
të personalitetit të njeriut, zhvillimin e tij gjatë jetës. Një
formim dhe zhvillim i tillë përcaktohet nga një tërësi e
ndërlikuar faktorësh: shoqëror, objektivë dhe subjektivë,
të rastësishëm dhe të organizuar, që nga mjedisi shoqëror
në nivelet e tij të mëdha e të vogla, edukata e organizuar
si dhe vetë praktika vetjake dhe kolektive të jetës së
njeriut.
Komunikimi si një dukuri universale përkufizohet edhe si
një përpjekje e njeriut për të bashkëjetuar me përvojën
e tij, me gjendjen dhe nevojat e tij të përditshme më të
ngutshme.Ai është disa llojësh: në natyrë midis mjedisit
natyror dhe gjallesave, midis bimëve dhe kafshëve
brenda llojit dhe midis llojeve, midis natyrës dhe njeriut
dhe në shoqëri midis një ose më shumë personave në
grup apo individuale kemi dhe lloje të tjera komunikimi
siç është ai me publikun apo dhe me një mase të madhe
njerëzish, etj.
Familja dhe shkolla luan një rol të veçantë dhe të
pazëvendësueshëm në edukimin e brezit të ri. Prindërit
janë të parët përgjegjës për të siguruar rritjen e sigurt të
fëmijëve të tyre, sepse familja është një njësi natyrore
bazë në komunitet e gëzon mbrojtjen e tij, prandaj
zhvillimi i veprimtarisë edukative të institucionit shkollor
parashikon përfshirjen e prinderve në edukim.

The paper deals with the process of education as a
necessary process for the form of the individual's
personality. Education is inseparable from the society in
which it develops. In general, education is a determinant
factor in the social development of the individual and
society as a whole. Human personality can not be formed
without education.
Education is the transition from one generation to
the next generation by broadcasting their experience,
knowledge, traditions and customs.
By education we understand the broad process of holistic
formation of human personality, its lifelong development.
Such formation and development is determined by a
complex set of factors:
social, objective and subjective, casual and organized,
from the social environment to its large and small levels,
organized education as well as personal and collective
practice of human life.
Communication as a universal phenomenon is also
defined as a human effort to coexist with its experience,
with its most pressing daily state and needs. It is of
several kinds: in nature between the natural environment
and the living things, between plants and animals within
the species and between the species, between nature
and man and in society between one or more persons
in the group or individual we have other types of
communication such as public or with a large number of
people, etc.
The family and the school play a special and irreplaceable
role in educating the younger generation. Parents are
the first responsible to ensure the safe growth of their
children, because the family is a natural base unit in the
community enjoys its protection, so the development of
the educational activity of the school institution foresees
parent involvement in education.
Keywords: education,
nature of society.

communication,

Fjalë kyçe: edukim, komunikim, personalitet, natyrë
shoqëri.
Hyrje

personality,

***

Qënia njerëzore as që mund të përfytyrohet jashtë
kompleksit të komunikimit. Përmes komunikimit
shprehen qartë vetëdija, psikika, personaliteti ynë,
mendimet ndjenjat, sjelljet dhe veprimet tona, shkalla e
formimit dhe zhvillimit të çdo qënieje njerëzore, ndikimi

Abstrakt
Punimi trajton procesin e edukimit si një proces i
nevojshëm për forminin e personalitetit të individit.
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i te tjerëve mbi ne dhe ndikimi jonë mbi të tjeret. Pra,
komunikimet tona janë vetë jeta jonë. Të komunikosh
do të thotë te jesh në marredhënie. të japësh dhe të
marrësh, të ndash dhe të bashkosh, të jetosh dhe të
duash.
Qëllimi i tij është të dëgjohemi, të kuptohemi, por dhe
të dëgjojmë e kuptojmë të tjerët. Komunikimi është një
element që skalit te një fëmijë mënyren dhe qëndrimin
e tij në marredhënie me të tjerët. Këto marrëdhënie
ndikuar dhe nga stimuj të tjerë të jashtëm shërbejnë si
bazë për zhvillimin mendor të fëmijës.Por, gjithashtu, ne
si të rritur sa më shpesh dhe sa më mirë të komunikojmë
me fëmijët tanë aq më shumë i ndihmojmë të ndërtojnë
mardhënie komunikimi të shëndetshme. Sa më i
qetë , i vlerësuar dhe në harmoni me gjithçka të jetë
fëmija aq më mirë do të zhvillohet komunikimi i tij. Të
komunikosh s’do të thotë veç të flasësh, njerëzit kur nuk
komunikojnë me njerëzit e tjerë e bejnë me veten. Ta
shohësh në kompleks është mënyrë komunikimi edhe
ajo, pa llogaritur që jo veç gjuha e folur duke vënë në
përdorim shqisat mund të jetë mënyrë komunikimi. Për
njeriun është më karakteristik komunikimi ndërmjet
fjalëve, por edhe ato zakonisht shoqërohen me gjeste
apo dhe me disa veprime simbolike, në ketë mënyrë
komunikimi arrihet të marrë nje plotësi e të mirëqënë.
Pra, komunikimi shihet si një përpjekje e njeriut për të
bashkëjetuar me përvojën e tij, me gjendjen dhe nevojat
e tij të përditshme më të ngutshme dhe si përfundim
mund të them që komunikimi është human një proces që
mundëson krijimin e klimës së mirëkuptimit midis dy ose
më shumë personave.

me edukatë, njeri i edukuar” ose në të kundërt ‘Njeri pa
edukatë’. Pra, nocionet ‘Edukim’ dhe ‘Edukatë’ përdoren
edhe në vështrime të ndryshme si në atë antropologjik,
kur edukimi bazohet në formimin e personalitetit, i cili
si faktor krijimi ka trashëgiminë, mjedisin, praktikën.
Në vështrimin sociologjik kur edukimi shihet si funksion
i institucioneve të shumta të shoqërisë, si vështrim
pedagogjik, në veprimtarinë e shkollës, të mësuesve, të
teksteve,të vetë nxënësve. Edukimi është i pandarë nga
shoqëria në të cilen ai zhvillohet. Në përgjithësi edukimi
përben një faktor përcaktues në zhvillimin shoqëror të
individit dhe të shoqërisë në tërësi. Nuk ka ekzisutar apo
ekziston individ apo shoqëri, ku njëkohësisht nuk ka dhe
edukim. Nuk mund të formohet personaliteti i njeriut pa
edukim.
Edukimi zhvillohet dhe ndryshohet në përmbajtje,në
metodat. Edukimi si veprimtari e vazhdueshme,
karakterizohet
nga
përherëshmëria,
ndryshimi,
kushtëzimi shoqeror, interesi vetjak dhe shoqeror, dhe
ndikimet e faktorëve të ndryshëm shoqëror.Procesi i
edukimit është një veprimtari e qëllimshme. Ka objektin
dhe subjektin e tij, ka qëllimin ose strategjitë dhe
teknologjitë e edukatës,proçedurat që ndjek dhe zbaton.
Procesi edukativ, kuptohet që ka të bëjë me veprimtari
edukative sistematik, kur ato janë të programuara e
të organizuara mirë, nën vështrimin e edukatorëve të
specializuar.
Veprimet edukative të rastit, kanë edhe ato rrezatimin
e tyre edukativ, por jo aq të sukseshme sa të parat .
Edukimi , procesi edukativ është bërë kompleks, shumë
faktorësh të brëndshëm dhe të jashtëm të edukimit, të
trashëgimisë, mjedisit, mikromjedisit, të veprimtarisë
praktike.

1. Koncepti për edukatën

2. Hapësirat e edukatës

Me edukatë kuptojmë kalimin brez pas brezi të përvojës
së brezave, duke transmetuar përvojën shoqërore,
përvojën e punës, arritjet, dituritë, zakonet dhe
pikëpamjet e brezave të mëparshëm tek brezat e rinj;
këta të fundit vazhdojnë ta zhvillojnë më tej përvojën e
tyre. Pa këtë vazhdimësi logjike në zhvillimin e shkencave
dhe të arteve, shoqëria njerëzore nuk mund të zhvillohej
dhe të përsosej normalisht. Prandaj edukimi ndikon në
zhvillimin ekonomik e shoqëror, ndikon në përparimin
e marredhënieve midis njerëzve. Edukata është një
dukuri shoqërore që e dallon thellësisht njeriun nga
bota shtazore. Me edukim kuptojmë procesin e gjerë të
formimit tërësor të personalitetit të njeriut, zhvillimin e
tij gjatë jetës. Një formim dhe zhvillim i tillë përcaktohet
nga një tërësi e ndërlikuar faktorësh shoqëror, objektiv
dhe subjektiv, të rastësishëm dhe të organizuar, që
nga mjedisi shoqëror në nivelet e tij të mëdha e të
vogla, edukata e organizuar si dhe vetë praktika vetjake
dhe kolektive të jetës së njeriut. Edukimi është një
veprimtari e organizuar, vetëdijshme për të ndikuar
mbi njerëzit,sidomos mbi brezat e rinj për ti formuar
ato sipas një synimi të caktuar. Duke u marrë me këtë
problem, ndeshet nocioni i edukimit, edukata. Si rregull,
në teori dhe në praktikë, ato përdoren si nocione të
barazvlershme. Megjithatë, ndodh që të përdoren edhe
me ndonjë ngjyrim të veçantë. Në kuptimin e ngushtë fjala
“ Edukatë ’’ përdoret edhe në kuptimin “ Mirësjellje, njeri

Edukata mendore: Të folurit dhe të menduarit janë
cilësi të njeriut. Këto cilësi janë zhvilluar në mënyrë
të pandëprerë në procesin e veprimtarisë njerëzore.
Me edukatë mendore kuptojmë tërësinë e njohurive
shkencore të lidhura ngushtë me praktikën,me
prodhimin, me jetën, të cilën e fiton njeriu nga fushat e
ndryshme të botës materiale dhe shpirtërore, nga niveli i
formimit të tij shkencor, nga shkalla e proceseve psikike,
sidomos ajo e aftësive intelektuale dhe përgatitjes së tij
për veprimtari të pavarur njohëse dhe praktike. Edukata
mendore zhvillohet në bashkëveprim, në harmoni me
edukatën fizike, edukatën e punës, morale, estetike,
teknike, nëpërmjet veprimtarisë arsimore, edukative të
shkollës, të institucioneve të tjera, të medias, familjes
etj. Aftësitë, potenciale mendore janë komplekse. Ato
afirmohen dhe zhvillohen në varësi te faktorëve të tjerë, të
faktorve edukativ, shëndetësorë, të mjedisit ku ndodhet
individi, nga mundësitë për veprimtari komplekse ose të
specializuara. Ndikon ketu edhe fakti se sa mësuesi është
në gjendje të veprojë, ose kur të vërejturit të organizohet
mirë nga ana e tij. Ndikojnë gjithashtu veprimtaritë në
procesin mësimor, në kabinete, në laburatorë, në reparte,
në të cilat formohen dhe konsolidohen shkathtësitë
dhe shprehitë në fusha të caktuara të veprimtarisë
intelektuale ose të punës.

57

Kolegji universitar
“REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 6, 2017, ISSN 2411-5592

Edukata mendore është e lidhur shumë me nivelin e të
vërejturi, kur nxënësi e di qëillimin, mënyrën dhe mjetet
e të vërejturit dhe rezultatet që kërkon të arrijë. Kjo lidhet
edhe me aftësitë fizike, psikike të nxënësve të cilat nxisin
zhvillimin mendor të tyre.
Vëmendja e vullnetshme është kusht për të perceptuar
drejt vetitë fizike, kimike e të tjera vetitë e objektit që
vërehet dhe perceptohet. Duke nxitur bisedën me
nxënësit rreth objektit që vërehet. Ata nxiten njëkohësisht
të vërejnë ndryshimet të bëjnë krahasimet, të paraqesin
ngjashmëritë pra të arrihet të bëhet procesi i analizes
dhe i sintezës. Në këtë aspekt trajtohet edhe edukimi
intelektual, që në kuptimin e mirëfilltë, evidenton
zhvillimin e potencialeve intelektuale sipas një qëllimi,
në aftësitë për të interpretuar dukuritë, fenomenet dhe
krijimin e të rejave. Zhvillimi i potencialeve intelektuale si
aftësi të kuptuari, të krijuari dhe të interpretuari, përfshin
një kompleks dukurish dhe aftësish si: zhvillimin e aftësive
të përgjithëshme, inteligjencen; aftësine e të menduarit,
të menduarit konkret dhe abstrakt analitik dhe sintetik,
të nxjerrjes së përfundimeve, aftësinë e përgjithësimit,
të seleksionimit, të zbatimit të rregullave, ligjshmërisë, të
përvehtësimit kritik të njohurive , aftësinë e parashikimit.
Edukata morale: Është një nga përbërësit shumë të
rëndësishëm të formimit dhe të
zhvillimit të personalitetit të njeriut, sepse shpesh herë
në praktikë morali merr kuptimin e edukatës në vizion të
gjerë. Morali, si pjesë e vetëdijes shoqërore, zhvillohet
dhe ndryshon ne raport me ndryshimin e mardhënieve
në prodhim, me rendet ekonomiko- shoqërore, pasi, siç e
kemi thënë edhe më sipër, morali nuk është i përjetshëm.
Zhvillimi dhe formimi moral i njeriut është një proces që
realizohet në varësi të disa faktorëve:
• Familja qeliza e shoqërisë
• Shkolla si vatër e organizuar e edukimit
• Zhvillimi i vetëdijes morale
• Në humanizmin e emocioneve
Kuptimin e edukatës morale e kërkojmë në hapsirën
shoqërore ku ndodhet, jeton dhe zhvillohet njeriu, në
mardhëniet e tij në shoqëri, ku konsolidohet në mënyrë
të vazhdueshme. Morali dhe formimi moral duhet parë si
në rrafshin individual dhe në moralin në përgjithësi. Çdo
individ ka moralin e tij dhe përcakton vetë se çfarë do të
pranojë në vetëdijen dhe ndërgjegjen e tij morale.
Le të marrim parasysh veprën e autores rumune Aurelia
Marinesku: “ Kodi i sjelljeve të pëlqyeshme sot”.1
Edukata fizike: Ka për qëllim të përgatisë një brez të
shëndoshë fizikisht, me shprehi dhe aftësi fizike për punë,
të ndikojnë në zhvillimin harmonik të fizikut të fëmijës
apo të adoleshentit, të forcojë rezistencën e organizmit
nga sëmundjet e ndryshme.
.Edukata teknike: Në disa raste e shkrijnë me edukatën
e punës. Por vetë edukata teknike ka të bëjë me njohjen
e ligjësive të përgjithshme të prodhimit bashkëkohor,që
karakterizohet me arritjet dhe me përdorimin e teknikës
dhe teknologjisë, me përgatitjen e njeriut për të
përballuar aplikimin masiv të teknikës në fushat elekrike,
mekanike, në përdorimin shtëpiak,shoqëror, etj.

3. Rëndësia e komunikimit njerëzor

Shih: Kodi i sjelljeve të pëlqyeshme sot , Tiranë, 2002
, f . 104 11

2

a.Komunikimi human
Problemi rreth kuptimit të komunikimit human është
i diskutueshëm. Është aq i diskutueshëm, saqë termit
“komunikim human” i jepen shumë kuptime. Sidoqoftë,
komunikimi huaman përcaktohet në shumicën e rasteve
si ‘ shkëmbim përvoje’.
Por, vlera e mirëfilltë e tij është aftësia superiore mjaft e
spikatur që ka për të krijuar dhe për të përdorur simbole.
Mbi bazën e kësaj vlere, komunikimin e përkufizojnë,
shpesh, si proces i krijimit të një kuptimi. Siç shihet,
tërhiqet vëmendja mbi dy fjalëve, ‘krijimi’dhe ‘kuptimi’.
Komunikimi nuk konsiston në transmetimin e kuptimit.
Kuptimet nuk janë të transmetueshme .Të tillë janë
vetëm mesazhet dhe kuptimi nuk është tek mesazhi,
por tek përdoruesi i mesazhit, tek ai që e merr dhe e
përpunon atë. Por komunikimi përkufizohet edhe si një
përpjekje e njeriut për të bashkëjetuar me përvojën e
tij, me gjendjen dhe nevojat e tij të përditshme më të
ngutshme. Si përfundim mund të them që komunikimi
human është procesi që mundëson krijimin e klimës së
mirekuptimit midis dy ose më shumë personave.
b. Komunikimi sipas Steçard, Resenberg, Heslet,
Muchnore, Galvin
Steçard sjell të dhëna që tregojnë se njerëzit e izoluar,
që nuk komunikojnë me të tjerët, që u pëlqen vetmia
dhe rrinë në vetmi që duan të komunikojnë por nuk dinë
të komunikojnë, sepse shkallën e zhvillimit të aftësive
komunikative e kanë të ulët dhe shprehitë e komunikimit
tek ata janë të varfra, konsiderohen të predispozuara për
të vdekur më shpejt, për tu prekur më lehtë nga sëmundje
të rënda, si ato kardiovaskulare, nervore e psikike, nga
hipertensioni dhe sëmundjet koronare të zemrës.
Ndërsa Resenberg e shikon komunikimin të lidhur edhe
me perceptimin e vetes. Ai i referohet historisë së ‘djalit
të egër’ të rritur nga ujqit. Ai u rrit nga ujqit dhe midis
ujqve, pa u identifikuar si qënie njerëzore, derisa mësoi
të ndërveprojë me njerëzit.
Sipas Resenberg individët e fitojnë sensin e identitetit
vetjak, kur komunikojnë me të tjerët, kur krahasohen me
ta, kur shkëmbejnë përvojat midis tyre, kur marrin dhe
japin.
Heslet ka provuar se foshnjet dhe fëmijët kanë
predispozita të fuqishme për të komunikuar me të
tjerët, mundësi potenciale për të ndërvepruar dhe në
ndërveprim e sipër të kuptojnë që komunikimi është një
mjet për formimin e marredhënieve ndërvetjake. Sipas
Muchnore dhe Galvin komunikimi në punë, përmes
operacioneve të punës dhe për punën, klasifikohet ndër
aftësitë më të rëndësishme ‘ për të ecur përpara .’2
c. Komunikimi si dukuri universale dhe llojet e
komunikimit në shoqëri
Komunikimi, në kuptimin më të gjerë , është një dukuri
universale , që e takojmë në natyrë dhe në shoqëri.
Në natyrë, kemi komunikimet amorfe, midis objekteve
dhe dukurive fizike, pa jetë, por që jeta jonë, pa to, nuk
mund të përfytyrohet. Por kemi dhe komunikimet e gjalla,
Shih : B. Çomo, psikologji komunikimi , PEGI , Tiranë
, 2001 , f . 8,9.
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midis mjedisit natyror dhe gjallesave, midis bimëve dhe
kafshëve brenda llojit dhe midis llojeve, midis natyrës
dhe njeriut.
Në shoqëri, kemi komunikimet vetjake , me veten dhe
brenda vetes, brenda personit apo unit. Siç kemi dhe
komunikimet ndërvetjake, me një ose më shumë persona,
që nuk përbëjnë grup, komunikimet grupale, me një grup
dhe brenda grupit, me disa grupe ose palë dhe midis tyre,

me shoqata dhe organizata të ndryshme, me shtetin, me
publikun ose një masë të madhe njerëzish; dhe të tjera
komunikime të kësaj natyre, që i përkasin komunikimit
njerëzor ose shoqëror.
Si përfundim, mund të themi që komunikimi është
procesi që mundëson krijimin e klimës së mirëkuptimit
midis dy ose më shumë personave.
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Sfidat e menaxhimit të mjedisit

Dr. Dafina Nazaj

Abstract

ndotjen akustike,etj. Sigurimi i zhvillimit të qëndrueshëm
kërkon krijimin e një baze ligjore për ngritjen dhe
zhvillimin e një sistemi bashkëkohor të vlerësimit të
ndikimit në mjedis me qëllim sigurimin e integrimit të
komponentit mjedisor në të gjitha hallkat dhe nivelet
vendimarrëse të shtetit dhe sigurimin e pjesëmarrjes së
publikut në procesin e vlerësimit të ndikimit në mjedis
dhe vendimmarrje. Zhvillimi ekonomik dhe mirëqenia
e komuniteteve, është patjetër rrjedhojë e politikave të
ndjekura në të kaluarën, në të tashmen dhe planeve për
zhvillimet në të ardhmen, ku shumë politika e veprime të
ndërmarra, jo gjithnjë kanë dhënë rezultatet e duhura,
kjo për shkaqe të ndryshme lidhur me strukturat e shtetit,
kapitalin human dhe problemeve ekonomike- shoqërore.
Shpesh, vendet ndodhen përballë situatave ku duhen
përzgjedhur politikat e duhura, të cilat ndikojnë në
mirëqenien aktuale dhe të ardhme të popullatës dhe kjo
kërkon një analizë të thelluar të burimeve dhe situatës
në të cilën ndodhet vendi apo rajoni. Menaxhimi efiçent
i mjedisit do të krijojë mundësi për rritjen e standardit
të jetesës jo vetëm për brezat e sotëm, por edhe për
brezat e ardhshëm. Ndryshimet klimatike përbëjnë një
sfidë të përmasave globale, e cila kërkon përpjekjen dhe
bashkëpunimin e të gjithë vendeve të botës, pavarësisht
nga kontributi që kanë në përqendrimin e gazeve serrë
në atmosferë dhe ndikimet negative nga këto shkarkime.
Gjithashtu, disiplina urbane, shtimi i sipërfaqeve të
gjelbra dhe adoptimi i iniciativave për një sjellje miqësore
me mjedisin të aktiviteteve ekonomike e njerëzore kërkon
adoptimin e lehtësirave fiskale për uljen e ndotjeve nga
bizneset dhe konsumi për investime në teknologji të
pastra, konservimin e energjisë, përdorimin racional
të burimeve natyrore dhe për nxitjen e investimeve
mjedisore. Përafrimi i legjislacionit shqiptar me akcizën në
fushën e mjedisit, lidhet direkt me standartet mjedisore
dhe detyrën jetësore për të luftuar degradimin e mjedisit
me qëllim promovimin e qëndrueshmërisë mjedisore.

The economic development of the transition countries
has gone through different phases, being accompanied
by social and environmental problems. Many countries
have faced the problems that cause sustainable
development in terms of the environment. The transition
countries have faced even bigger problems because
of the need for tires to develop rapidly. Under these
conditions, sustainable development has been seen by
many scholars as the optimal solution to overcome the
problems, both in developed and developing countries.
In this situation different authors treat the appropriate
models, based on the selection of appropriate sectors
to achieve economic growth through tricycle care,
economy-society-environment.
Relations
between
the goal of economic growth through sustainable
development have been analyzed by different studies.
"Sustainable development is the ability to meet
today's needs without compromising the ability of
future generations to meet tire needs." The concept of
sustainable development does not imply absolute limits
to take advantage of the current state of technology and
economic growth activity (production and consumption)
requires large inputs of energy and materials, but on the
other hand, large amounts of human activities. The use
of natural resources, the accumulation of waste and the
concentration of pollutants into the environment will
bring about the overcoming of the biosphere's bearing
capacity and will result in the degradation of the quality
of the environment and a decline in human well-being
despite the increasing incomes. Even Albania, as one of
the countries in the post-1990s, has experienced some
specific situations regarding the economic development
of the various sectors, coupled with the effects on society
and the environment.
Key words: Sustainable development, society, economic
development, environment, environmental pollution.

Fjalët kyçe: Politika mjedisore, legjislacion, mjedis,
menaxhim burimesh, efekti serë.

Abstrakt

Hyrje

Një mjedis i ndotur ndikon në mirëqenien e një komuniteti.
Efektet negative të tij nuk shtrihen vetëm në ndryshime
klimaterike, por edhe në ndotjen e ujërave, tokës,

Historiku i politikave
menaxhimin e mjedisit.
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Mesdhe, për shkak se shtetet dhe popujt që jetojnë rreth
Mesdheut do të ballafaqoheshin me pasoja serioze nga
ndotja e tij.

Një sërë organizatash ndërkombëtare jaë angazhuar
në mbrojtjen e mjedisit. Kombet e Bashkuara janë në
qendër të veprimtarisë ndërkombëtare për ruajtjen dhe
përparimin e mjedisit dhe kanë shumë organe që merren
me këto çështje. Kështu, Asambleja e Përgjithshme, që
është organi qendror i Kombeve të Bashkuara, ka trajtuar
shumë herë problemet e bashkëpunimit ndërkombëtar
lidhur me mjedisin jetësor, ka përcaktuar detyrimet e
shteteve me rastet e kërkimeve dhe të shfrytëzimit të
pasurive natyrore dhe ka caktuar masat për ruajtjen
dhe mbrojtjen e mjedisit. Por, çështja e mjedisit ka qenë
objekt i veprimtarisë intensive të shumë agjencive të
specializuara, siç janë: ILO, WHO, FAO, UNESCO, ICAO,
IMCO etj. UNESCO (Organizata e Kombeve të Bashkuara
për Arsim, Shkencë dhe Kulturë) ka përgatitur një program
afatgjatë me titull ”Njeriu dhe Biosfera”, që ka për qëllim
të studiojë strukturën dhe funksionimin e biosferës
dhe të mbikëqyrë ndryshimet dhe pasojat e tyre në
komunitete të ndryshme. Organizata Ndërkombëtare e
Shëndetësisë (WHO) është marrë me studimin e ndotjes
së ajrit dhe ka përpunuar indikatorët unikë të ndotjes së
ajrit, ka përcaktuar standartet e ndotjes për indetifikimin
e rreziqeve nga ndotja dhe për ndryshimin e mjedisit.
Përveç kësaj, Organizata Nërkombëtare për Ushqimin
dhe Bujqësinë (FAO) është marrë me përgatitjen e
projekteve teknike dhe të projekteve të konventave për
ruajtjen e tokës, të pyjeve, ujërave, botës bimore dhe
botës shtazore. Ndërsa, Agjencia Ndërkombëtare për
Energjinë Atomike (IAEA) përgatit konventat për ruajtjen
e ajrit, të gjithësisë dhe të detit dhe organizon konferenca
ndërkombëtare për ruajtjen e oqeaneve. Nga ana tjetër,
çështja e ruajtjes dhe mbrojtjes së mjedisit të njeriut
është objekt kujdesi i shumë organizatave regjionale ose
subregjionale, me karakter kontinental, si: Organizata e
Shteteve Amerikane dhe Organizata e Unitetit Afrikan,
ose i organizatave regjionale më të ngushta, siç janë
Këshilli Evropian, OECD, EUROATOM, etj. Organizatat
regjionale dhe subregjionale në punën e tyre mbështeten
në ndihmën e organizatave të tjera të specializuara.
Kështu p.sh., krahas Organizatës së Unitetit Afrikan për
përgatitjen e Konventës Afrikane për mbrojtjen e natyrës
dhe pasurive natyrore kanë marrë pjesë UNESCO, FAO
dhe Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës –
(IUCN), kurse për përgatitjen e Projektit të Marrëveshjes
për ruajtjen dhe shfrytëzimin e ujërave të pellgut Çad dhe
të Marrëveshjes për mbrojtjen e bimëve në hapërsirën e
Azisë Juglindore dhe në Paqësor janë shfrytëzuar arritjet
e FAO-s. Këshilli i Ndihmës Ekonomike Reciproke (KNER)
prej fillimit një rëndësi të madhe i kushtuar miratimit
të rregullave dhe bashkërendimit të veprimtarive për
mbrojtjen e mjedisit. KNER është marrë posaçërisht me
problemin e ruajtjes së pastërtisë së ujrave jodetare (1961)
dhe ka krijuar një organ të veçantë për bashkërendimin
e punës në mbrojtjen e ujërave. Edhe Organizata për
Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) që prej vitit
1970 ka Komitetin për çështjet e mjedisit, i cili ka për
detyrë të bashkërendojë veprimtaritë e shteteve në këtë
fushë. Këtu bëjnë pjesë dhe aktivitetet për mbrojtjen e
Detit Mesdhe, të lumenjve Rin, Danub, etj., nga të cilat
për ne me interest të veçantë është mbrojtja e Detit

Politikat mjedisore në Shqipëri
Në Shqipëri në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar
hapa të rëndësishëm u hodhën nëpërmjet aderimit
të saj në një numër Konventash Ndërkombëtare për
mbrojtjen e mjedisit dhe së fundi nëpërmjet pranimit
të këtij parimi në Kushtetutën e re të vendit (neni 122).
Ndër dokumentet më të rëndësishme ishte nënshkrimi
nga ana e 36 ministrave të mjedisit i Konventës për të
drejtën e publikut për informacion, për të marrë pjesë
në vendimmarrjen për mjedisin dhe për t’iu drejtuar
gjykatës (Konventa e Aarhusit). Që në vitin 1996,
Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka filluar bashkëpunimin
me Agjencinë Evropiane të Mjedisit e cila ofron asistencë
për vendet evropiane në kuadrin e projekteve të
shumta ndërkombëtare. Shqetësimi në rritje në lidhje
me ndikimet negative të eksportimit dhe importimit të
mbeturinave dhe të substancave të rrezikshme në mjedis
e kanë shtyrë Shqipërinë në përshpejtimin e procedurave
të ratifikimit të Konventës së Bazelit për Kontrollin e
lëvizjeve ndërkufitare të mbeturinave të rrezikshme
dhe asgjësimin e tyre, në të cilën ajo tashmë është
palë. Shqipëria ka nënshkruar Konvetën e Barcelonës
për Mbrojtjen e Detit Mesdhe dhe protokollet e saj që
në vitin 1990, si dhe ka marrë pjesë në programet e
aktivitetet e realizuara në kuadrin e kësaj konvente nga
qendrat e Veprimit të këtij Plani, si Plani Blu, MED-POL,
REMPEC, etj. Shqipëria është pjesëmarrëse aktive në
Planin e Veprimit për Mesdheun, i cili përbën një forum
të rëndësishëm për veprimtari rajonale mjedisore.
Më qëllim sigurimin e një zhvillimi të qëndrueshëm në
vend, në fushën e legjislacionit horizontal, synohet në
krijimin e një baze ligjore për ngritjen dhe zhvillimin
e një sistemi bashkëkohor të vlerësimit të ndikimit
në mjedis, në përsosjen e proçedurës së vlerësimit të
ndikimit në mjedis, rregullimin, lehtësimin dhe përsosjen
e proçedurave të pajisjes me leje mjedisore, me qëllim
sigurimin e integrimit të komponentit mjedisor në
të gjitha hallkat dhe nivelet vendimarrëse të shtetit,
sigurimin e pjesëmarrjes së publikut në procesin e
vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe vendimmarrje. Në
fushën e legjislacionit horizontal është punuar në drejtim
të krijimit të një baze ligjore për vlerësimin e ndikimit
në mjedis dhe ngritjen dhe zhvillimin e një sistemi
bashkëkohor të tij, bazuar në detyrimet e përcaktuara
në direktivat përkatëse të BE-së dhe Konventat
ndërkombëtare. Janë ratifikuar një sërë dokumentash,
si: Konventa e ESPOO-s “Për vlerësimin e ndikimit në
mjedis në kontekst ndërkufitar”; Protokolli të vlerësimit
strategjik mjedisor i Konventës së ESPOO-s; Konventa
e AARHUS “Mbi të drejtën e publikut për informimim
mjedisor, pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje dhe
aksesin në drejtësi”; Amendamentet I dhe II të Konventës
së ESPOO-s “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis në
kontekst ndërkufitar” dhe Protokolli i Regjistrave të
Shkarkimit dhe Transferimit të Ndotësve të Konventës
së AARHUS. Legjislacioni i mjedisit është fokusuar në një

61

Kolegji universitar
“REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 6, 2017, ISSN 2411-5592

sërë problemesh të rëndësishme, si:

që kanë standard të lartë riciklimi, furrat termike dalin
në plan sekondar, sepse riciklimi kursen më shumë
energji sesa prodhon furra e djegies. Që të gjitha së
bashku, kontrollojnë 85% të trajtimit të mbetjeve të
ngurta urbane (MNU) në botë. Alternativa efikase e
administrimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane është
qëllimi final dhe konsiston në kryerjen e një analize të
thellë, që të parashikojë e të vlerësojë rentabilitetin
më të lartë të trajtimit të mbetjeve, si dhe gjithë
parametrat: inxhinierikë, teknologjikë si dhe lehtësira
të tjera të domosdoshme, për ngritjen e një impianti
sa më funksional dhe me më pak dëmtime mjedisore.
Në tërësinë e tyre, impiantet e përpunimit të mbetjeve
urbane nuk janë rrezik për mjedisin, por janë mjete të
domosdoshme për të shpëtuar mjedisin, nëpërmjet
trajtimit të mbeturinave, duke shmangur ndotjen e
pakontrolluar të mjedisit.

1.Cilësia e ajrit

Qeveria shqiptare synon disiplinimin e aktiviteteve
ekonomike që shkaktojnë ndotjen e ajrit në zonat urbane.
Synimi i saj është përgjysmimi i nivelit të ndotjes së ajrit
në zonat e mëdha urbane të vendit. Për këtë arsye do të
adoptohen plotësisht standartet mjedisore të shkarkimit
në ajër dhe do të zbatohen inicjantiva miqësore me
mjedisin të aktiviteteve ekonomike duke i përafruar me
standartet europiane. Arritja e këtyre objektivave do
të realizohet nëpërmjet lehtesirave fiskale për uljen e
ndotjeve nga bizneset dhe konsumi, për investimeve në
teknologji të pastra, konservimit të energjisë, përdorimit
racional të burimeve natyrore dhe nxitjes së investimeve
mjedisore.

2. Menaxhimi i mbetjeve

4. Administrimi i burimeve ujore dhe cilësia e
ujërave

Administrimi mjedisor i mbetjeve përbën një nga sfidat
më të mëdha në sistemin kompleks të administrimit
të mjedisit. Objektivi kryesor i Qeverisë Shqiptare, në
përputhje edhe me angazhimin e marrë në kuadër të
Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, është zhvillimi
dhe forcimi i bashkëpunimit për të luftuar degradimin
mjedisor, me synim promovimin e qëndrueshmërisë në
mjedis. Një rëndësi të veçantë merr zgjedhja dhe ndarja
e tyre në kategori të përafërta pastrimi, përpunimi etj.
Diferenca mes prodhimit të mbetjeve dhe kapaciteteve
për t`i trajtuar apo depozituar, për të patur ndikime
minimale në mjedis, po thellohet në mënyrë të
vazhdueshme. Për të zbutur këtë diferencë janë hartuar
dhe po zbatohen në shkallë botërore skema komplekse
të administrimit të mbeturinave, që mbështeten në
disa parime, si: pakësimi i prodhimit të mbetjeve që në
burim, rritja e ciklit të jetës së mallrave, grumbullimi i
seleksionuar që në burim të prodhimit të mbeturinave
dhe riciklimi i tyre për përdorime të ndryshme, përfshirë
edhe prodhimin e energjisë, asgjësimi dhe depozitimi
përfundimtar i tyre. Menaxhimi i mbeturinave urbane
është më kompleks se thjesht venddepozitimi i tyre në
landfill.

Administrimi i burimeve ujore është një nga fushat
prioritare në kuadër të procesit të integrimit. Përafrimi
i legjislacionit vendas me atë komunitar në këtë fushë
është edhe një nga sfidat kryesore të qeverisë shqiptare,
në kuadër të zbatimit edhe të prioriteteve të Partneritetit
Europian.
Shqipëria, në kuadër të zbatimit të angazhimeve të
ndërmarra në dokumentin e Partneritetit, synon të
zhvillojë dhe zbatojë strategjinë kombëtare të Furnizimit
me Ujë dhe Higjienës, si dhe Strategjinë Rurale të
Furnizimit me ujë dhe kanalizimeve. Do të zhvillohet
dhe të niset zbatimi i një strategjie për harmonizimin
progresiv në fushën e furnizimit me ujë që do të përafrojë
standartet e cilësisë së ujrave në periudhën afatshkurtër
dhe afatmesme. Objektivi kryesor është displinimi
i aktiviteteve ekonomike, që shkaktojnë ndotjen në
ujërat bregdetare e liqenore dhe që kompromentojnë
potencialet turistike.

5. Mbrojtja e natyrës
Mbrojtja e Natyrës është një prej nënfushave prioritare
që lidhen me akcizën e Komunitetit në fushën e mjedisit.
Përafrimi i legjislacionit shqiptar me akcizën në fushën
e mjedisit, lidhet direkt me standartet mjedisore dhe
detyrën jetësore për të luftuar degradimin e mjedisit
me qëllim promovimin e qëndrueshmërisë mjedisore.
Ky objektiv, është shkrirë në dokumentet strategjike
sektoriale, si: Plani Kombëtar i Veprimit në Mjedis,
Strategjia dhe Plani i Veprimit të Biodiversitetit dhe
Strategjia e Zhvillimit të Sektorit të Pyjeve dhe Kullotave.

3. Metodat e menaxhimit të mbetjeve
1-Eliminimi tokësor ku përfshihen: landfilli, toka
bujqësore, grumbullimi i mbeturinave, mbyllja
sipërfaqësore, injektimi në puse të thella, eliminimi
nëntokësor (minierat, shpellat), kubetë dhe bunkerët
prej betoni.
2-Metodat termike ku përfshihen: djegia termike
(incinerimi), piroliza.
Sot në botë aplikohen disa metoda për trajtimin e
mbetjeve të ngurta urbane, ku ndër më të rëndësishmet
po përmendim:
A. Trajtimin ekologjiko-ekonomik, ku përfshihet:
zvogëlimi, riciklimi, kompostimi dhe vendgroposja e
kontrolluar.
B. Trajtimi industrial ku përfshihen: furrat termike –
incenerator, që kontrollon 10-15% të trajtimit të MNU
(menaxhimi i mbetjeve urbane). Megjithatë, për vendet

6. Ndryshimet klimatike
Efekti parësor i ndryshimeve klimatike është një rritje
e temperaturave mesatare në mbarë botën "ngrohja
globale", e cila ka sjellë edhe ndryshimin në nivelin
e reshjeve, rritjen e nivelit të detit, ndryshime të
temperaturave gjatë natës dhe ditës, etj. Këto lloj
çregullimesh më komplekse, kanë marrë etiketimin
62

Kolegji universitar
“REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 6, 2017, ISSN 2411-5592

"ndryshim i Klimës" apo më saktë "ndryshimi
antropogjenik i Klimës, pra i shkaktuar nga njeriu.
Ndryshimet klimatike përbëjnë një sfidë të përmasave
globale, e cila kërkon përpjekjen dhe bashkëpunimin e
të gjithë vendeve të botës, pavarësisht nga kontributi që
kanë në përqendrimin e gazeve serrë në atmosferë dhe
ndikimet negative nga këto shkarkime. Shqipëria, si Palë
në Konventën e OKB-së për Ndryshimet Klimatike dhe
Protokollin e Kiotos, bën përpjekje të vazhdueshme për
të qenë në linjë me Bashkimin Evropian dhe komunitetin
ndërkombëtar, për të zbutur ndryshimet klimatike. Në
vitin 2005 Shqipëria ka nënshkruar Protokollin e Kiotos
të kësaj Konvente.

toksike të magazinuara në depot e ushtrisë” dhe Ligji
nr.9263, dt. 29.07.2004 “Për ratifikimin e Konventës për
ndotësit organike të qëndrueshëm”.

9. Zhurmat
Zhurmat urbane gjatë 10 vjeçarit të fundit kanë patur
një rritje të ndjeshme. Burimi kryesor është trafiku dhe
pjesërisht dhe aktivitetet e tjera (qoftë dhe industri
të vogla që zhvillohen në zona urbane / të banuara).
Monitorimi i zhurmave në disa qytete të mëdha ka filluar
vetëm në 2-3 vitet e fundit, të realizohet nga MMPAU.
Mbi këtë është krijuar një bazë të dhënash për zhurmat,
që mund të shërbejë për vlerësimin e trendit në këtë
drejtim. Në këtë plan është planifikuar që përafrimi i
legjislacionit për zhurmat të mbështetet në direktivat
përkatëse të KE-së dhe gjetjet e raporteve të monitorimit
të zhurmave urbane në vitet e fundit. Përafrimi i
legjisalcionit për zhurmat është planifikuar të realizohet
në periudhën afat-shkurtër, afatmesme dhe afatgjatë.
Vlerësimi strategjik mjedisor (VSM )
Vlerësimi strategjik mjedisor, është një proces i vlerësimit
të efekteve të politikave, planeve dhe programeve në
fazat e para të marrjes së vendimeve. Këtij procesi,
që zhvillohet në mënyrë të vazhdueshme duhet t’i
nënshtrohen:
• Strategjitë dhe planet e veprimit për energjitikën,
minierat, industrinë, transportin, bujqësinë, pyjet,
administimin e burimeve natyrore dhe pasurive
minerale dhe për administrimin e mbeturinave.
• Planet kombëtare dhe rajonale të rregullimit të
territorit për qendrat e zonat urbane dhe rurale,
industriale, bregdetare, turistike, zonat e mbrojtura
dhe zonat me ndjeshmëri të lartë ndaj ndotjes dhe
dëmtimit.
Procesi i vlerësimit strategjik duhet të:
• Fillojë në një fazë sa më të hershme të një plani ose
programi, ku termat e referencës të VSM duhet të
përgatiten në të njëjtën kohë me termat e referencës
të planit apo programit.
• Procesi i VSM duhet të zhvillohet paralel me procesin
e planifikimit dhe duhet të integrohet tërësisht në
faza të ndryshme të zhvillimit të tij.
• Përgjegjësia për kryerjen e procesit të vlerësimit
strategjik mjedisor duhet të jetë me autoritetin
përgjegjës për zhvillimin e planit dhe programit.
Procesi i vlerësimit strategjik mjedisor duhet të
shqyrtojë:
• Konsultimin me autoritetet mjedisore dhe
shëndetësore dhe publikun në përputhje me kërkesat
e Konventës të AAHARUS.
• Konkluzionet e procesit të vlerësimit mjedisor duhet
të raportohen me qëllim shqyrtimin nga publiku.
• Konkluzionet e vlerësimit strategjik mjedisor duhet të
jenë të hapura për publikun dhe duhet t’i publikohen
atij në kohën dhe formën e duhur.
• Sistemi i vlerësimit strategjik mjedisor duhet të
sigurojë monitorimin e drejtë të efekteve të planit
dhe programit mbi mjedisin, shëndetin dhe zhvillimin
e qëndrueshëm.
• Analizën e problemeve ekzistuese mjedisore e

7. Ndotja dhe rreziqet industriale
Rehabilitimi i vatrave të nxehta mjedisore dhe zhvillimi
i një industrie sa më pak ndotëse, që zbaton normat
dhe standartet mjedisore, është një prioritet edhe në
Programin e Qeverisë Shqiptare i cili stimulon zhvillimin
e teknologjive të pastra, të cilat duhet të pakësojnë
shkarkimet e dëmshme në mjedis (në ujë, ajër, tokë, etj).
Programi i Qeverisë thekson
se është e rëndësishme të kuptohet dhe zbatohet me
rreptësi parimi “dëmtuesi paguan koston e plotë”,
mbi bazën e të cilit cdo aktivitet industrial duhet të
bëjë investimet e nevojshme për trajtimet e ujërave
teknologjike, për të pakësuar emetimet në ajër,
asgjësimin e përshtashëm
mjedisor të mbetjeve të tij, por edhe të paguajë
për rehabilitimin e mjedisit të dëmtuar, qoftë edhe
aksidentalisht. Në lidhje me këtë problem janë nënshkruar
/ratifikuar konventat dhe protokollet e mëposhtme:
• Protokolli i Konventës së Barcelonës “Për prandalimin
e ndotjes së Mesdheut nga lëvizja ndërkufitare e
mbetjeve të rrezikeshme dhe asgjësimi i tyre” .
• Konventa e Bazelit për kontrollin e lëvizjeve
ndërkufitare të mbetjeve të rrezikshme dhe asgjesimi
i tyre, nënshkruar në 26.06.1999.
• Konventa për efektet ndërkufitare të aksidenteve
industriale, ratifikuar ne 05.01.1994.
• Konventa për mbrojtjen e shtresës së Ozonit.
Protokolli i Montrealit. Ligj nr .8921, datë 11.7.2002

8. Kimikatet
Menaxhimi i qëndrueshëm i kimikateve, përveçse një
detyrim që rrjedh nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit,
përbën dhe një nga objektivat e Qeverisë Shqiptare,
përfshirë edhe në Programin e saj, i cili synon në stimulimin
e zhvillimit të teknologjive të pastra, të cilat përveç të
tjerave duhet të përdorin lëndë kimike të çertifikuara
në mënyrë që të pakësojnë shkarkimet e dëmshme në
mjedis (në ujë, ajër, tokë, etj). Për këto arësye, përafrimi
i legjislacionit në fushën e kimikateve do të fillojë në
periudhën afatmesme dhe do të vijojë në atë afatgjatë,
ku në fokus kryesor janë: VKM nr.26, dt.31.01.1994 “Për
mbetjet e rrezikshme dhe mbeturinat”; VKM nr.447,
dt.19.09.1994 “Për ndalimin e përdorimit të asbestit si
material termoizolues në të gjitha llojet e ndërtimit”;
VKM nr.447, dt.16.09.1999 “Për shkatërrimin e mbetjeve
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•
•
•
•

3. Rritje e efiçencës dhe efektivitetit.
4. Model për përmirësimin e vazhdueshëm.
5. Model për të kënaqur kërkesat e konsumatorit dhe
grupet e interesit.
6. Rritje e cilësisë së produkteve dhe shërbimeve.
7. Adresimi i çështjeve mjedisore klientëve dhe publikut
në përputhje me rregullat.
8. Integrim me ekonominë globale.
9. Biznes i qëndrueshëm.
10. Unifikim i kushteve për sektorët e industrisë.
11. Furnizim cilësor në rang global.
12. Suport teknik për rregulloret.
13. Praktika të vlefshme për vendet në zhvillim.
14. Rregulla për operatorët e rinj ekonomikë.
15. Integrim rajonal.
16. Zgjerim i shërbimeve.

shëndetësore përkatëse për sektorin apo fushën e
mbuluar nga plani apo programi.
Qëndrueshmërinë mjedisore të planit apo programit.
Alternativat kryesore të planit dhe programit dhe
analizën e qëndrueshmërisë mjedisore.
Ndikimet specifike mjedisore dhe shëndetësore të
ndërhyrjeve të sygjeruara.
Sistemin për monitorimin e ndikimeve mjedisore dhe
shëndetësore të planit dhe programit.

Sistemet e menaxhimit të mjedisit
Me sistem të menaxhimit të mjedisit do të nënkuptojmë
reduktimin e efekteve negative shkaktuar nga aktivitete
të ndryshme në përputhje me rregulloret dhe kërkesat,
duke përmirësuar në vazhdimësi performancën e
mjedisit. Sistemi i menaxhimit nënkupton menaxhimin
e proceseve ose aktiviteteve, duke synuar realizimin
e objektivave mjedisore dhe objektivave të tjera, në
lidhje me plotësimin e kërkesave të klientëve për
cilësinë, plotësimin e kërkesave të rregulloreve në fuqi,
etj. Menaxhimi i cilësisë duhet të sigurojë plotësimin
e kërkesave të klientëve për produktin ose shërbimin
në përputhje me rregullat në fuqi. Ajo i referohet
veçorive të produktit ose shërbimit të kërkuara nga
klientët. Standardet e menaxhimit të cilësisë së mjedisit
nuk janë standarde produktesh ose shërbimesh, por
janë standarde procesesh, që mund të përdoren nga
prodhuesit e produkteve ose ofruesit e shërbimeve.
Proceset që ndikojnë produktin ose shërbimin shprehen
nëpërmjet:
• ISO 9001, që ofron standarde për menaxhimin
e proceseve që ndikojnë cilësinë e produktit ose
shërbimit.
• ISO 14001, që ofron standarde për menaxhimin e
proceseve, që ndikojnë efektet e aktiviteteve mbi
mjedisin.
Përfitimet nga ISO 9001 dhe 14001 janë:
1. Konsesus ndërkombëtar i ekspertëve për mënyrën
e implementimit të praktikave për menaxhimin e
cilësisë dhe mjedisit.
2. Gjuhë e përbashkët për marrëdhënie me kontraktorët
dhe klientët.

Konkluzion
Shqetësimi global për mjedisin lidhet me rolin që ai ka
për vetë bazën e ekzistencës së shoqërisë njerëzore.
Mjedisi ndikon në shëndetin tonë në mënyra të ndryshme.
Ndërveprimi në mes shëndetit të njeriut dhe mjedisit
është studiuar gjerësisht dhe rreziqet mjedisore kanë
provuar se ndikojnë në mënyrë të konsiderueshme në
shëndetin e njeriut, në mënyrë të drejtpërdrejt duke
ekspozuar njerëzit me agjentë të dëmshëm, ose në mënyrë
të tërthortë, duke ndërprerë zhvillimin e qëndrueshëm të
ekosistemeve. Menaxhimi efiçent i mjedisit do të krijojë
mundësi për rritjen e standardit të jetesës jo vetëm për
brezat e sotëm, por edhe për brezat e ardhshëm. Rrjeti
Institucional mjedisor përveç se i angazhuar në zbatimin
e politikave dhe Strategjive Kombëtare të mjedisit duhet
të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm dhe shfrytëzimin
racional të mjedisit në kufizimin e ndotjes dhe dëmtimit
të mjedisit. Zbatimi i kërkesave të Direktivave të BE për
mjedisin jo vetëm përafrimin e legjislacionit Shqipëtar me
atë Europian, por edhe mundësinë e zbatimit të tij me
saktësi dhe korrektësi. Përfshirja më e gjerë e publikut dhe
i Organizatave Jofitimprurëse në vendim-marrje është e
rëndësishme. Transparenca dhe finalizimi i decentralizimit
të çështjeve mjedisore në nivel vendor do të dhurojë më
shumë produktivitet në zbatimin e projekteve dhe zgjidhjen
e problemeve mjedisore në nivel Lokal.
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Mbi botën motivore dhe tematike të poezisë së Dritëro Agollit

MSc. Suela Koreta

Abstract

Abstrakt

Dritëro Agolli is one of the most prominent poets of
Albanian literature from the 1960s to the present. His
poetry is rich and varied, for the living conditions our
writers and poets spent in the totalitarian system.
From the poetic volume "On the way I went out", the
poet gives the path of life, space and time. It is here that
the poet's poetry is born here, through the concrete poet
of this traveler and of his own affairs, which is expressed
by Dritëro Agolli who seeks and desires a society with
other spaces of life. The agollient migrator moves
through the body of the homeland, finding anywhere
love and supplication for the homeland. In the memory
of the Homeland, our poet often finds the metaphor of
history, the elder saint, and the father-in-law. Here are
the traces of the forefathers, the monomentes and the
nature of the land, which appear as the personification
of the homeland
Dritëro Agolli, in his literary and literary thought in his
folk art, also appears as a colomb of love and bohemian
in society, he is a citizen of nature after the beauties of
the Albanian landscape "traveling in the kingdom of the
green landscape".
Another poet's point of view in his poetic art is eternity,
life and death, while life is given on the journey,
transformation, and movement to seek new spaces.
Death is always a kind of journey that is called a departure,
a journey without return, so often in the verses of Agol,
the candle of man is remembered for the memory, even
though the poet gives death as a whimper.
Analyzing the poetical work of Dritero Agolli, it is easy
to notice that his poetry is very concrete and accessible.
Among the predominant figures are the comparisons,
metronyms, metaphors, personifications, and symbols
that give a concrete picture of the images and feelings.
Sometimes the poetry of Dritore Agollius appears as a
painting of the word giving powerful generalizations to
feelings, thoughts, emotions and human experiences.
Dritëro Agolli is among those talented poets who followed
the tradition of Albanian poetry with the regular metric
verse, but he has written with a free range. His poetry
has a large variety of scrolls and rims, just as Poreda's
Move creates a great wealth of our poetic art.
Keywords: poetry, enjoyment, journey, love, space.

Dritëro Agolli është një nga poetët më me zë të letërsisë
shqipe qysh nga vitet ’60 e deri në kohët tona. Poezia e tij
është mjaft e pasur dhe e larmishme, për kushtet e jetës
në të cilat kaluan shkrimtarët e poetët tanë gjatë sistemit
totalitar.
Qysh në vëllimin poetik “ Në udhë dola”, poeti jep
udhëpërshkrimin e jetës, të hapësirës e të kohës.
Pikërisht, këtu nxjerr krye uni poetik i poetit, nëpërmjet
poetit konkret të këtij udhëtari e të bëmave të tij shfaqet
vet Dritëro Agolli që kërkon dhe dëshiron një shoqëri
me hapësira të tjera të jetës. Shtegtari agollian lëviz
nëpër trupin e atdheut, duke gjetur kudo dashurinë dhe
përgjërimin për atdheun. Tek kujtesa e atdheut shpesh
poeti ynë gjen metaforën e historisë, shenjtorin plak dhe
babagjyshin. Këtu janë gjurmët e të parëve, monomentet
dhe natyra e vendit, të cilat shfaqen si personifikim i
atdheut
Dritëro Agolli sipas mendimit kritik e letrar në artin e tij
popetik shfaqet edhe si kolomb në dashuri dhe bohem
në shoqëri, ai është qytetar i natyrës i mahnitjes pas
bukurive të peisazhit shqiptar “ duke udhëtuar në
mbretërinë e peisazhit të gjelbër”.
Një këndvështrim tjetër i poetit në artin e tij poetik është
edhe përjetësia, jeta dhe vdekja, ndërsa jeta jepet në
udhëtim, në transformim e lëvizje për të kërkuar hapësira
të reja. Vdekja është përherë një lloj udhëtimi i cili quhet
largim, udhëtim pa kthim, prandaj shpesh në vargjet e
Agollit ndizet qiriri i njeriut për kujtimin edhe pse poeti
vdekjen e jep si një rënkim.
Duke analizuar krijimtarinë poetike të Dritëro Agollit,
lehtësisht vihet re se poezia e tij është shumë konkrete
dhe e kapshme. Ndër figurat mbizotëruese janë
krahasimet, metonimitë, metaforat, personifikimet e
simbolet që japin një pamje konkrete të imazheve e
ndjesive.
Herë-herë poezia e Dritëro Agollit shfaqet si pikturë
e fjalës duke dhënë përgjithësime të fuqishme për
ndjenjat, mendimet, emocionet e përjetimet njerëzore.
Dritëro Agolli bën pjesë ndër ata poetë të talentuar që
vijoi më tej traditën e poezisë shqipe me vargun e rregullt
metrik, por ai ka shkruar dhe me varg të lirë. Poezia e tij
ka një larmi të madhe vargjesh e rimash, ashtu si Mjeda e
Poradeci krijojnë një pasuri të madhe të artit tonë poetik.
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Fjalë kyçe: poezi, përjetim, udhëtim, dashuri, hapësirë.

Në krijimtarinë poetike të Dritëro Agollit, një vend të
veçantë zë edhe Atdheu, Njeriu dhe Toka, të cilave,
shpeshherë në frymëzimin e tij poetik, ai u kthehet si
motive, që i mbajnë ndezur imagjinatën e tij krijuese.
Brenda atdheut ai shikon jetën e tij dhe të njeriut shqiptar,
kujtimet dhe fëmijërinë, baballarët dhe të parët. Në
këtë atdhe poetik të Dritëro Agollit jeton e lëviz njeriu
shqiptar, herë i vetmuar e herë me të tjerët. E përsëri, ky
njeri, për Dritëro Agollin është një udhëtar që kërkon të
rrokë hapësirat e atdheut të vet, ai zbulohet nëpërmjet
peisazhit shqiptar; maleve, lumenjve, luginave,
krojeve, nëpërmjet stinëve, por edhe nëpërmjet zërit
të brendshëm nëpër shtigjet e jetës, nëpër gjurmët e
atdheut, shqiptari agollian shfaqet si një Odise, që e ka
humbur disi atdheun e prapëseprapë ai atdheun e vet e
kërkon dhe e gjen nëpër hapësirat e tij:

Hyrje
Dritëro Agolli ka një veprimtari të gjerë krijuese, larmia e
botës së tij artistike përmblidhet jo vetëm në lëvrimin e
poezisë, por edhe në atë të tregimeve e romaneve, si dhe
në fushën e dramaturgjisë e të përkthimeve.
Në tërësi mendimi kritik dhe letrar shqiptar ka vënë në
dukje se Dritëro Agolli është një nga poetët perfaqësues
të letërsisë shqipe, poet misionar dhe shoqëror, i cili më
shumë se të tjerët ka një komunikim aktiv me poblikun
si nëpërmjet letërsisë ashtu dhe nëpërmjet ligjërimit
piblicistik e gojor.
Si një nga poetët më me zë të letërsisë shqipe qysh nga
vitet ’60 e deri në kohët tona. Poezia e tij është mjaft e
pasur dhe e larmishme, për kushtet e jetës në të cilat
kaluan shkrimtarët e poetët tanë gjatë sistemit totalitar.
Në krijimtarinë e Dritëro Agollit përfshihen disa poema
dhe lirika poetike, të cilat për shkak të rrethanave dhe
të bindjeve të tij himnizojnë socializmin. Por, sidoqoftë,
siç ka pranuar dhe mendimi ynë kritik e letrar, poezia
e tij e mirëfilltë ka luajtur një rol të rëndësishem në
përtëritjen dhe ngritjen cilësore të artit tonë poetik
në gjysmën e dytë të shekullit të XX. Ndërsa krijimtaria
e tij në vitet 1950-1990 u mbështet në parimet dhe
metodën socrealiste. Në vitet 1990-2009 duke u çliruar
nga këto vargonj, prodhimtaria e tij letrare e begatë ka
dhënë reflekse të reja të një bote filozofike moderne e
perëndimore.
Objekt të punimit tonë janë bërë bota motivore e
poetike në mjaft vepra poetike të tij, në radhë të parë
duke e parë artin e tij poetik në sfondin e zhvillimit të
poezisë shqipe të viteve ’60, pikat e shumta të takimit me
poezinë popullore, veçoritë e poemave të tij, metaforën
e Atdheut, Njeriut dhe Tokës, si dhe botën filozofike të tij
që e shikon veten dhe shoqërinë si pelegrin në udhëtimin
njerëzor.
Motivet kryesore të poezisë së Dritëro Agollit nga
studiuesit këndvështrohen në pamje të ndryshme,
sidomos motivet kryesore janë: udhetimi, toka,
pavdekësia, jeta, puna, dashuria, peisazhi shqiptar,
poezia dhe vet poeti.
Sa herë lexon e kundron artin poetik te Dritëro Agollit,
njeriu ndien të pranishëm udhëtarin, misionarin udhëtar,
i cili kërkon shtigje të reja të jetës.
Duke u ndalur te tri nga metaforat e Dritëro Agollit: udha,
udhëtimi, udhëtari, lehtësisht vihet re lëvizja e madhe e
botës njerëzore, gjallëria e tij për ndryshime të thella e të
vazhdueshme, pra, siç thotë vet poeti, nëpërmjet këtyre
motiveve e poezive, ai shpalos lëvizjen dhe ndryshimin e
pandërprerë të botës njerëzore.
Për Dritëro Agollin në poezinë e tij gjithçka lëviz: shoqëria
shqiptare, jeta, mjedisi dhe vet njeriu shqiptar me
mjedisin e tij, por mbi këto e rëndësishme për poetin
është lëvizja e ndjenjave e të mendimeve të njeriut,
psikologjia dhe morali i tij e në fund të fundit edhe
ndryshimi i artit të tij poetik.

Më shumë se gjysmë e rëndë shekulli,
Më shkoi në rrugë duke udhëtuar,
Sikur t’i kisha kockat krejt prej hekuri,
Vërtetë do më ishin tretur e harruar,
Po, ja, që rroj dhe trupi im lë gjurmë,
Në trupin e atdheut tim të lashtë,1
(Lypësi i kohës)
Në themel të poezisë së Dritëro Agollit për atdheun,
përherë është metafora e historisë, e cila shfaqet në
formën e kujtesës së atdheut. Personifikimi i atdheut
shpeshherë ndeshet në dy figura tek ky poet; te shenjtori
plak dhe babagjyshi. Nëpërmjet metaforës së historisë
zbulohet atdheu me gjurmët e jetës, bëmat, trimëritë,
qëndresën ndaj të huajve pushtues, por dhe veprat
krijuese të artit. Tek Atdheu i Dritëro Agollit kanë hedhur
rrënjë Skënderbeu e Naimi, por edhe njerëzit e thjeshtë,
mjelësja e lopëve, druvari, bariu, bujku e ata që ia rritin
frymëmarrjen atdheut, prandaj poeti si një Don Kishot,
në poezinë e tij udhëton nga Valbonë e kaltër, Bjeshkë
të Namura, Devollin e tij, fushave të Myzeqesë, Labëri,
Kosovë e Çamëri. Për të kërkuar Njeriun shqiptar dhe
vyrtytin e të mirën e për t’i përhapur ndër njerëzit.
Kujtesa e atdheut për poetin është dhe natyrë e
mrekullueshme, peisazhi shqiptar, ku njerëzit prodhojnë
të mirat material e ngrenë veprat shpirtërore.
Në këtë mjedis shqiptar poeti Agolli thur ëndrra për
atdheun, por nga ana tjetër aty shfaqen edhe përjetimet,
luftërat, vuajtjet, dëshirat dhe aspiratat, për të cilat luftoi
e jeton njeriu shqiptar në kohën e tij.
Vet, Dritëro Agolli, me unin e vet lirik shfaqet përherë
në artin poetik, si një bir i atdheut, i cili gjurmët e jetes
e të veprës së tij i lë në trupin e atdheut. Në vëllimet
poetike”Fjala gdhend gurin” 1977, ”Udhëtoj i menduar”,
1985,“Pelegrini i vonuar”, 1993 dhe “Lypësi i kohës”,
1995, njeriu shqiptar mbart filozofinë e jetës, ai kërkon
të punojë, jetojë e krijojë duke shpalosur dhe shpirtin e
tij fisnik.
Poezia për atdheun dhe njeriun shqiptar shpeshherë
është e thjeshtë, e drejtepërdrejtë dhe e afërt, por e
thellë mediative dhe artistikisht e ngritur. Në to shfaqet

Metafora e Atdheut, Njeriut dhe Tokës në poezinë
e Agollit

1
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pasi me tokën devolliu është i lidhur jetësisht. Era e tokës,
e gjakut, e djersës ngrihet fuqishëm në mjaft poezi të
këtij poeti. Veçanërisht, ajo shprehet në krijimet “Poemë
malore” dhe “Devoll-Devoll”, duke u bërë pjesë e jetës
fshatare. Në vagjet e poemës “Devoll-Devoll”, mendimi
poetik i tij jep jetën e Devollit me tiparet religjonare të
saj:

atdheu dhe njeriu, në të cilat përcillet dhe mendimi
estetik i poetit mbi njeriun, mbi jetën dhe mbi tokën,
si simbole këto që gjejnë vend të gjerë në poezinë e
Agollit. Agolli e mëshiron njeriun dhe veprën e tij me
jetën dhe tokën. Shpeshherë poezia e Agollit është poezi
që i kushtohet drejtëpërdrejtë njeriut, jetës dhe tokës,
prandaj ajo shfaqet si poezi e veprimit dhe aksionit, duke
i dhënë një cilësi të re poezisë së tij, ritmin e brendshëm
poetik ndryshe nga bashkëkohësit poet. Vet heroi lirik në
këtë poezi ka funksion karakteristik, shpesh ai mëshiron e
manifeston pikëpamjet dhe idetë e vet autorit.
Njeriu i Dritëro Agollit komunikon me objektet dhe
fenomenet duke na i sjellë sa më pranë erën e ugareve,
suferinën e maleve, gazin dhe brengat e fshatarëve, erën
e djersës e të lëngut të pjeshkëve, madhështinë e luftës
për jetën dhe shpërthimin e hapur të ndjenjave.
Brenda këtij frymëzimi poetik,s iç thotë studiuesi Anton
Nik Berisha, gjejmë edhe mjaft element të polizimit, të
deklarimit e të porosisë.2
Këtë këndvështrim e qëndrim të artit të vet poetik Dritëro
Agolli e shpreh në artikullin “Çështje bashkëkohore të
letërsisë” në të cilin thotë se “Mendimet dhe ndjenjat
e bashkëkohësit, transformimi në shoqëri dhe proceset
historike, frymëzimi poetik i jep me konçizitet, me ngjyrën
e fjalës së figurshme dhe me heroin lirik, i cili është motor
i poezisë”.3
Pikërisht në këtë mendim estetik si dhe në studime të
tjera Dritëro Agolli shikon tek vetja dhe poeti misionin e
artit në shërbim të shoqërisë, prandaj dhe në frymëzimin
e tij poetik tri janë fenomenet simbolike që kanë funksion
e domethënie të caktuar në poezinë e tij: Njeriu, Jeta,
Toka. Këto ndërthuren me aspekte të ndryshme të tyre
duke paraqitur tërësinë poetike të mençurisë agolliane.
Në poezinë e këtij poeti, mbi të gjitha kujdes i veçantë i
kushtohet njeriut, ai çmohet e nderohet nga poeti, por
po ta lypë nevoja Agolli sakrifikohet për të.
Njeriu i Dritëro Agollit i jep gjallëri jetës, pasi ai mëshiron
e nënkupton vet popullin. Kjo shprehet përmes heroit
lirik, si dhe raportet e marrëdhëniet midis njeriut dhe
shoqërisë.
Shpeshherë heroi lirik i poezisë së këtij poeti paraqitet si
unitet krijues, me dramën e jetës, entuziazmin e fitoreve,
motivet intime si dhe rolin e tij në histori. Pra, siç vë në
dukje kritiku Agim Vinca heroi lirik i Agollit “është sa i gjerë
dhe njerëzor”, i përcaktuar në të gjithë konpleksitetin e
vet, psikologjik, shoqëror, politik, kurdoherë i shqetësuar
që ai jepet me gjithë shpirt pas cdo gjëje të mirë e të
bukur të kësaj bote….4
Poezia e Dritëro Agollit është e frymëzuar drejtpërdrejtë
nga jeta, kryesisht jeta fshatare nga Devolli. Poeti ka
përjetuar mjaft detaje, bëma, ndodhi të jetës së Devollit,
sakrificat e njerëzve, përpjekjet dhe krenarinë e tyre,
qëndresën dhe gëzimet, vuajtjet dhe pësimet e mëdha.
Kur poeti u këndon këtyre njerëzve, jetës së tyre, tokës,
është më i guximshëm, më i sigurt, në shprehjen poetike
2
Anton Nik Berisha “Poema e njeriut, jetës dhe tokës”,
në vëllimin “Mundësi interpretimi”, Rilindja, Prishtinë,
1979, fq. 71
3
Dritëro Agolli, Gazeta “Drita” , 20 shtator, 1991
4
Agim Vinica, “Bisedë mbi poezinë”, Rilindja, Prishtinë,
1993

Po Devoll,
I tillë qenkam unë,
Paskam marrë baltën tënde arave,
Në një trastë leshi,
Ndamë gunë,
Për t’ia sjellë,
Lidhjes se Shkrimtarëve,
Thellë kësaj balte,
Përmbi lumë,
Që aq breza rrënjësh e lëvrinë.
Unë, Devolli i pagjumë,
Gjeta vargjet,
Gjeta poezinë.5
Duke analizuar poezinë e Dritëro Agollin mjaft studiues,
si: Rexhep Qosja, Sabri Hamiti, Agim Vinica, Dalan
Shapllo, Alfred Uçi, Razi Brahimi, etj, kanë vënë në dukje
se poezia e tij është shprehje e nje shpirti të shqetësuar.
Edhe njerëzit, edhe toka, edhe jeta për poetin
simbolizojnë krenarinë dhe qëndresën, duke i dhënë
një frymëmarrje të gjerë mendimit poetik. Në një varg
poezish agolliane, simbolika e tokës shprehet me një
polisemantikë polifunksionale.
Ndërsa Kadareja përdor shiun dhe erën në një funksion
të caktuar poetik e artistik, polisemia për tokën është
polivalente, dashuria për tokën është e madhe.
Te “Poemë malore”, si dhe në mjaft poezi të tjera, toka
i shërben poetit si frymëzim, si forcë krijuese poetike.
Toka për poetin metaforikisht është djepi i jetës së njeriut
me të gjithë të mirat e të këqijat e saj, është simboli i
lashtësisë, i qendresës, trimërisë, por edhe i bujarisë dhe
i lulëzimit të jetës.

Pelegrini i vonuar dhe idealisti i zhgënjyer
Pas viteve ’90, në krijimet poetike të Dritëro Agollit
zënë vend edhe botimet “Pelegrini i vonuar”, ” Lypësi i
kohës”, ” Vjen njeriu i çuditshëm”, ” Gdhihet e ngryset”,
në të cilat poeti nënvizon mendimin e tij poetik se njeriu
shqiptar është i vonuar në kohë, për shkak të regjimit
totalitar. Por, koncepti i poetit është më i thellë, udhëtari
misionar i tij është i vonuar në misionin e vet, me rënien
e sistemit totalitar ai nënkupton, jo vetëm kohën e
humbur, por edhe zhgënjimet e mëdha të shqiptarëve,
të cilët ëndërronin për lirinë dhe një jetë më të mirë .
I vonuari i Dritëro Agollit në këtë rast ka shkaqet e veta,
herë i ka ngatërruar rrugen e polin e herë e kanë izoluar
nga bota e jashtme.
Poezia e Agollit dominohet tërësisht nga udhëtimi i
përhershëm, i cili kërkon të ikë edhe nga vetja për të
gjetur hapësirat e reja të lirisë. Në këtë pikëvështrim të
5
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drejt bregut të vdekjes, duke e spërkatur vargun e tij me
humor. Me gjithë këtë poezia e Agollit është e ngarkuar,
ai kërkon motive, detaje, përgjithsime poetike që të vënë
në lëvizje mendimin njerëzor,të krijojnë tek ata përjetime
të thella për kohën e re.
Vëllimi poetik “Pelegrini i vonuar”, si dhe vëllimet e tjera:
”Lypësi i kohës”,” Lutjet e kambanës” dhe “Gdhihem e
ngrysem”,”Vjen njeriu i çuditshëm”, sjellin një motiv të
ri në poezinë shqipe, ardhjen e shoqërisë së ëndërruar.
Edhe pse poeti në filozofinë e përjetimeve të tij shpreh
fajin e paragjykimeve të mjegullta të kohës, zbërthen
idenë se cdo gjë e re nuk e ka të lehtë të hedhë rrënjë e
të bëhet realiste. Në vargjet e këtij poeti merr krye dhe
shqetësimi i tij poetik se shoqeria përherë e më tepër në
vitet ’90 bëhej më e zymtë, por jo vetëm për njerëzit, por
dhe për artin poetik.
Pas zhgënjimeve të poetit lehtësisht, në poezinë e Dritëro
Agollit vihet re një metaforë e re; metafora e iluzioneve
dhe njëkohësisht dhe e shfajësimit të poetit përpara
shoqërisë, i cili nuk ka mundur të thotë edhe me parë të
vërtetën.
Duke kundruar vëllimin poetik “Pelegrini i vonuar”,
boshti rreth të cilit vërtitet mendimi artistik i poetit është
ai i iluzioneve dhe deluzioneve, këtë e shpreh qartë poeti
dhe në vargjet e poezisë “Pelegrini”:

artit të tij, zhgenjimi i poetit është i thellë, ai kërkon
riformimin e vetëdijes së re, fytyrën e re të shoqërisë
shqiptare:
O mik,
Mos u kthe i zgërlaqur nën strehë,
Udhëtar i ikur prej vetes!
Unë u gabova që u ktheva aq herët,
Tani kam prangat e heshtjes. 6
			
(Udhëtari)
Udhëtimi si pelegrin i poetit është vetë jeta, motivi dhe
kuptimi i saj, frymëzimi dhe filozofia e krijimit të poetit.
Poeti kërkon të jetë gjithkund, në çdo hapsirë të jetës
duke u rënë kambanave që njeriu shqiptar të krijojë
vizione të reja për botën dhe qytetërimin. Prandaj dhe
vet poeti në vëllimin “Lutjet e kambanës”: “ Ardhja
e shoqërisë së ëndërruar vonohej dhe ne fëmijët e
shekullit ua hidhnim fajin paragjykimeve në mjegullën
e kohës. Në faqen e ëndrrave tona, me kalimin e viteve,
shtërngohej laku i litarit, ndihej rëkimi i mbytur i tyre”.
Metafora e iluzioneve dhe bashkëfajësisë
dhe
njëkohësisht atë të shfajësimit të poetit para shoqërisë,
që nuk ka mundur ta thoshte më parë të gjithë të
vërtetën. Pelegrini i vonuar është ai i tragjedisë së një
utopie dhe i një ëndërre”.7
Pjesa më e madhe të këtij vëllimi, ashtu si te “Pelegrini
i vonuar”, janë një bashkëbisedim i poetit, një
bashkëbisedim në vetmi, me muret dhe netët pa gjumë
duke shpalosur një sinqeritet të madh që rrallë ka
ndodhur te shkrimtarë e poet të tjerë. Ashtu si poeti
i madh Elioti, edhe Dritëro Agolli duke kuvenduar me
vetëveten, përcjell mesazhe e botëpërjetime, ashtu si
rebel i kohërave të dikurshme për misionin e njeriut të
ri shqiptar, duke i folur vetë vetes për transformimin e
shoqërisë :

		
		
Pelegrini

Unë jam prej kohësh pelegrin,
Udhëtar ne vendin e shpresës së thyer,
Jam ndarë pa dashur nga karvani im,
Mes shtigjeve nga vapa e shirat gërryes.
Unë jam prej kohësh pelegrin,
Shtegtari i karvanit të humbur,
Dhe mbart në kurriz një premtim,
Të dhënë në hirin e gjyshërve të humbur.9

Jam nisur të mbetem një kambanë ,
Aspak s’tingëlloj e s’gjëmoj po s’më ranë ,
Me bini, ju lutem, përherë e ngaherë ,
Ne doni prej meje gjëmim e poterë.8
Edhe në këto vëllime, nxjerr krye një tipar i vazhdueshëm
i artit poetik i Dritëro Agolli. Ai është poeti rebel i
papërmirësuar ndaj dhe poezitë e tij shquhen nga ky
rebelizëm. Gjuha e tij është e drejtpërdrejtë, stolisur me
figura artistike që nxjerrin në dritë retorikën goditëse.
Në duelet e kohës ai nuk njeh zbrapsjen për asnjë çast,
shpeshherë përdor edhe humorin, një humor të hollë
e brilant me të cilën zëvendëson ironinë. Mjaft vargje,
sidomos te vëllimi poetik “Pelegrini i vonuar” dhe te
“ Lutjet e kambanës”, krahas motivit të zhgënjimit dhe
thyerjes së idealit, poeti kërkon një auditor ideal ku të
polemizojë jetën dhe kohën, duke vëzhguar thellë artin
poetik të Dritëro Agollit, në mjaft poezi vihet re dhe
motivi i pleqërisë dhe i vdekjes. Duke dashur të jetë
korrekt me moshën, ai kërkon dhe dëshiron të shkojë

Duke argumentuar këto motive poeti Dritëro Agolli thotë
në pasthënien poetike të këtij libri: “Poeti objektin e
poezisë e merr dhe e fut brenda vetes dhe nuk e sodit
nga larg as duke i bërë lajka dhe as duke e sharë. Fillon
një periudhë e re e poezisë. Ne besonim në ndërtimin
e një shoqërie, ku njerëzit të jetonin në liri e në barazi,
ku të mos kishte padrejtësi dhe gjymtime ndërgjegjeje;
besonim në një shoqëri të mendimit të lirë dhe prisnim
që ajo të vinte, duke i falur shtrembërimet dhe gjymtimet
që vini re në të sotmen, pasi mendjen e kishim drejt
së nesërmes. Nuk e dinim se plaga e së sotmes bëhej
kangrenë e të nesërmes.”10
Duke analizuar disa nga poezitë e këtyre vëllimeve
poetike, ndien pranë edhe mendimin estetik të Dritëro
Agollit, i cili përpiqet të zbërthej edhe të fshehtat e jetës
shqiptare e dramat e saj. Sipas tij, nata për filozofinë dhe
poezinë shpesh e fut poetin në të papritura dhe mistere,
nëpërmjet së cilave ai përpiqet të zbulojë e të meditojë
“për fshehtësinë e jetës dhe të vdekjes”.
Pikërisht, në këtë qetësi nate, poeti kërkon harmoninë e

Dritëro Agolli “Lutjet e kambanës”, Tiranë, 2005, fq.332
Dritëro Agolli “Lutjet e kambanës”, Tiranë, 2005, fq.332
8
Dritëro Agolli “Lutjet e kambanës”, Tiranë, 2005, fq.336

D. Agolli, “Pelegrin i vonuar”, Tiranë, 1993, fq. 5
D. Agolli, “Pelegrin i vonuar”, Tiranë, 1993, fq. 257258
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Kur ikja larg, drejt teje vija;
Kur vija afër, ikja larg.
Për dreq më trembte largësia,
Dhe afërsia bëhej çark.

sendeve e te dukurive, fenomeneve dhe ndodhive. Por,
sidoqoftë dita e vë në lëvizje njeriun dhe poetin për të
vrojtuar e medituar mbi anët e fshehta të jetës.
Në këtë kundrim, poeti kërkon të zbulojë vetveten-njeri
dhe të shikojë ku fshihet vetvetja-artist. Pikërisht duke
kërkuar vetveten dhe shoqërinë e re shqiptare, poeti
shpalos dhe trishtimin e tij të thellë.

Dashuria nuk ekziston pa largimin, i cili është nxitësi,
fuqizuesi i saj, sepse ngjall mallin dhe ushqen zjarrin e
pasionit, por ky largim të çon në vetmi, që është një
motiv tjetër i poezisë së Agollit.
Nje vend të rëndësishëm në poezitë e tij, Agolli ia
kushton femrës, gruas apo të dashurës. Gruaja apo e
dashura për poetin janë domosdoshmëri jetike, liman
qetësie, çlodhjeje dhe prehjeje shpirtërore. Ato, siç janë
të bukura, janë edhe të vyrtytshme, por më tepër janë
të mira dhe të domosdoshme, sepse janë njëri pol i
magnetit të familjes, të dashurisë :

Po iki me trishtim izhgënjyer nga miqtë,
E mbylla dhe derën që rrinte e hapur,
Për lajkatarët,për rrenacakët e smirëzinjtë,
Qe shtireshin ëngjëj të dashur,
Ku vete s’e di, veç s’dua te kthehem,
Sërishmi në rrenat e jetës,
Diku në një skaj të largët do prehem,
Me qafën e futur në jakën gri të xhaketës.11

Se unë për gruan dhe tokën,
Lë kokën.

Siç thotë vet poeti, në shënimin e këtij libri, pjesa e fundit
e librit poetik mbyllet me nje cikël motivesh e poezish me
frymë popullore. Këto motive për poetin janë një stacion
prehjeje në botën dhe në zanafillën poetike. Duket se
poeti është i lodhur nga iluzionet, por edhe nga mosha e
shkuar, ndaj kërkon të gjej qetësi shpirtërore në shtratin
e poezisë popullore, që ai e ka patur aq qejf që në rini.
Ky cikël qëndron si një ornament në arkitekturën e
vëllimit poetik, duke u vendosur e krijuar në të një
harmoni të veçantë.
Duke folur për artin poetik të Dritëro Agollit në udhëtimin
e tij si pelegrin, profesor Ali Aliu me të drejtë konkludon
se “në shumicën e vargjeve poetike të Dritëro Agollit e
ndien, e has të fuqishme, vetminë, trishtimin e saj. Poeti
megjithatë nuk pajtohet të jetë i mposhtur. Ai ecën,
lëviz drejt një daljeje, drejt një shtegu, që diku ekziston.
Shpesh ai bën bilancin jetësor, mat e ç’mat rrugën e ecur
dhe atë që i ka mbetur, që e ka përpara, brenda, oborrit
te vetuniversit të vet”.
Lirika e dashurisë dhe disa veçori të saj
Në krijimtarinë poetike të Dritëro Agollit një vend të
rëndësishëm zënë dhe poezitë që i përkasin lirikës së
dashurisë. Ajo zë një vend të merituar krahas lirikës
shoqërore e asaj natyrore. Dashuria për poetin është
gjendja e tij më e natyrshme dhe më e vetëvetishme
në të cilën ai ndihet plotësisht i çliruar. Tek Agolli, i
dashuruari është një udhëtar, madje, dhe një zbulues i
madh si Kolombi, që ndërmerr udhëtime të rrezikshme
deri sa gjen kontinentin e kërkuar, Amerikën e dashurisë.
Vet dashuria është kërkim i mundimshëm, pa drejtim dhe
pa busull, ajo përshkohet nga takime, ndarje, largime,
kthime, por asnjëherë nuk është një vendndrim i
mbyllur përfundimisht pa nisje ose pa kthim. Për poetin
dashuria është një gjendje emocionale kaotike, është
një gjendje kënaqësie kundërvajtëse në të cilën njeriu
bën të kundërtën e asaj që dëshiron dhe, gjithashtu,
dëshiron të kundërtën e asaj që përjeton. Shpesh ajo
përngjasohet me mjegullën, me mugesën e vetëdijes e
të kontrollit, i dashuruari vërtitet mes largësisë që e
tremb se mos e humb atë dhe aftësisë që e rrezikon se
mos e mbyt:

Poeti ka dhe një numër të konsiderueshëm poezish që
janë pjesë e lirikës së dashurisë, por që përgjithësisht
kanë ndikim nga poezia popullore. Një pjesë e mirë e
këtyre poezive gjenden tek vëllimi poetik “Pelegrini i
vonuar”, si p.sh. poezitë: “Nazet”,”Lëndina e thëllëzave”,”
Qyqja”, etj.

Larmi vargjesh e rimash në poezinë e Agollit
Larmia e madhe e vargjeve, rimave, strofave, llojeve
poetike, bukurtingëllimi i pakrahasueshëm, përbëjnë një
nga vlerat estetike më të mëdha të poezisë së Agollit,
kurse në tërësinë e poezisë shqiptare janë padyshim, një
pasurim për të.				
Dritëro Agolli në vazhdën e poezisë shqipe të traditës ka
shkruar më tepër me vargun e rregullt metrik dhe me
rimë, në një periudhë kur vargu i rregullt metrik jo vetëm
lëvrohej gjithnjë e më rrallë, por dhe shpërfillej. Por, kjo
nuk do të thotë se Agolli nuk ka shkruar në varg të lirë,
sepse poezia e tij ka një larmi vargjesh e rimash.
Duke theksuar se janë dy elemente që e bëjnë të
dallueshme poezinë e Agollit nga poetët e tjerë
bashkëkohorë shqiptar. Agolli edhe pse nuk është rob i
skemave dhe i shablloneve poetike, ka arritur t’i mbetet
besnik, sidomos rimës dhe ritmit që në një pjesë të
madhe i japin muzikalitet të theksuar vargut të tij por nuk
ngelet mbas edhe shprehja e kuptimësisë.		
Ashtu si Kadareja, Fatos Arapi edhe Agolli në poezinë e tij
përdor shumë figura letrare si: krahasimet, metaforat dhe
personifikimet, të cilat janë vërtet të bukura, spontane e
sugjestive:					

Ose:

D. Agolli “Pelegrini i vonuar”, Tiranë, 1993 fq 257258

Çitjanet mjegulla i ngriti e bredh
Ashtu si një plakë
Kur lumin hedh.12				
		
Dhe fletët e trishta i hodhi zabeli
Si fjalë idili

Dritëro Agolli.”Në rrugë dola” Naim Frashëri, Tiranë
1958 fq.36.

11

12
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Si fjalë gazeli.13

rralla format e tyre strofike. Rima në pjesën dërrmuse të
poezive, është e kryqëzuar(abab), ndërsa te poezitë me
stofa dyvargëshe është e puthur(aa). Ndërsa përsa i përket
metrit, Agolli nuk është strikt. Vargjet e tij janë kryesisht
vargje tetërrokëshe dhe katërmbëdhjetërrokëshe.
Poezia e Agollit është shumë e ndjeshme. Përveç rimës
që është e larmishme, është edhe ritmi ai që ia shton
muzikalitetin poezisë së tij. Bukurtingëllimi në vargjet e
Dritëro Agollit krijohet nga asonanca, konsonanca dhe
rima, të cilat paraqesin një larmi formale të ndërtimit
të poezisë, të cilat tingëllojnë mirë në fund të vargjeve,
kurse në brendësi të vargjeve shkëlqimin e bukurisë
ia japin aliteracionet, që janë shumë funksionale dhe
estetikisht të strukturuara:

Duke u nisur nga premisa se novatorizmi në poezi nuk e
kushtëzon forma e vargut, por përmbajtja që sjell ai, poeti
i pranon dhe i shfrytëzon të gjitha format e vjershave
dhe të vargjeve, të gjitha llojet e metrave dhe të rimave.
Agolli e bën këtë për arsyen se të gjitha llojet e vargjeve,
qofshin të gjata apo të shkurtra, të matura apo të lira, me
rimë apo pa rimë, etj., janë të mira dhe të pranueshme
po qe se shprehin ndjenjat dhe mendimet e njerëzve të
popullit, gëzimet dhe brengat e tyre:
		
I dua
		
gjithë vargjet,
			
gjithë këngët,

Vështroj nga dritarja tek rruga fundoset në vapë,
Tek ecën një djalë i vogël nga dielli përzhitur,
Tek ngjit të përpjetën e gjatë,			
Dhe krahët tund si degë e kokën mban ngritur,

Të matur,
		
të pamatur
			
e të lirë.
Poezia e Agollit me larminë e madhe të vargjeve, rimave,
Mjafton
figuracioneve letrare është dhe do të ngelet një poezi e
		
të kenë
paharrueshme, e cila na përcjell afrimitet dhe emocion.
			
gazin
Kjo e bën poezinë e Agollit të jetë një poezi, e cila di t’i
				
edhe brengën
rezistojë kohës.
E popullit
Si përfundim mund të themi se poezia e Dritëro Agollit
		
të madh
përbën një pasuri të vyer të letërsisë shqipe. Ajo ka luajtur
			
e zemërmirë.14 		
një rol të rëndësishëm në përtëritjen dhe ngritjen në një
			
		
Te libri “ Pelegrini i vonuar” i Dritëro Agollit, vihet re një tip nivel të ri të poezisë shqipe moderne. Brenda saj ka mjaft
i shkrimit të poezisë me strofa tradicionale katërvargëshe, motive të larmishme, ku poeti përjeton emocionalisht
të cilat ndiqen nga një rimë e larmishme dhe nga një ritëm një botë të pasur e të thellë të jetës shqiptare, udhëtimin
i theksuar. Të rralla janë strofat dyvargëshe dhe shumë të e tij nëpër shekuj, fatin e tij dramatik dhe shpirtin e madh
lirik. Mjaft metafora, simbole e personifikime zbërthejnë
13
Po aty
natyrshëm idetë dhe mesazhet e poetit duke shfaqur
14
Dritëro Agiolli,”Fjala gdhend gurin”, Tiranë, 2006,
dhe individualitetin e tij poetik në mënyrë më të qartë.
fq.213
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ANALIZA PUSHOVER NË NDËRTESA, KRAHASIME METODASH
(PJESA II)

MSc. Eng Bledar Shatri

Abstract

plotësojnë dy kërkesa 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”, që përfaqëson kërkesën nën tërmetin relativ. Me
këtë tip analize është e mundur të verifikohet kapaciteti
i strukturës 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.
Key words: metoda te analizave 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.

ANALIZA "PUSHOVER" (vazhdim i pjesës së parë)
METODA N2

Key words: static analyse, pushover, behavior of structure

Përshkrim i metodës N2

Abstrakt

Këtu jepen hapat e versionit të thjeshtë të Metodës N2,
zgjeruar për struktura asimetrike, ku aplikohet një version
i thjeshtë i spektrit për faktorin e reduktimit. Duhet të
kihet parasysh që procedurat e sugjeruara të përdorura
në këto hapa të metodës mund të zëvendësohen thjeshtë
nga procedura të tjera të mundshme.

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
rrjedhim, sofistikimi i tepruar i analizave strukturore nuk
është i garantuar.
Strukturat e projektuara në zonat sizmike duhet të

Hapi I- Të dhënat
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Përdoret një strukturë 3D.Diafragmat supozohen rigjide
në planin horizontal. Numri i shkallëve tëlirisë (SHL)
merret i barabartë me tre-fishin e numrit të kateve
(N). Shkallët e lirisë grupohen në 3 subvektorë që
përfaqësojnë:
-zhvendosjet në nivel kati në drejtimin horizontal ‘x’
-zhvendosjet në nivel kati në drejtimin horizontal ‘y’
-rrotullimin në përdredhje

energjisë në strukturë duktile
‘Rμ’ nuk është ekuivalente me faktorin e reduktimit ‘R’ të
përdorur në kodet sizmike. Faktori i reduktimit ‘R’ në EC8
quhet faktori i sjelljes ‘q’ që merr parasysh shpërndarjen
e energjisë dhe të ashtuquajturën ‘mbingarkim-Rs’. Ajo
mund të përcaktohet si : R=Rμ*Rs
Shumë propozime janë bërë për llogaritjen e faktorit te
reduktimit ‘Rμ’. Në versionin e thjeshtë të Metodës N2 do
përdoret spektri bilinear për faktorin e reduktimit ‘Rμ’.

(1.1)
Përveç të dhënave të nevojshme për analizën elastike
të zakonshme kërkohen, gjithashtu, varësitë jolineare
forcë-zhvendosje të elementëve strukturor. Modeli më
i zakonshëm i elementëve është modeli me element
tra me plasticitet të përqëndruar në funde. Zakonisht
përdoret një varësi bilineare ose trilineare e momentrrotullim. Kërkesa sizmike përcaktohet zakonisht në
formën e një spektri nxitimi pseudo-elastik (‘pseudo’ do
shpjegohet më poshte), në të cilin nxitimet spektrale janë
dhënë në funksion të periodës natyrale të strukturës ‘T’.
Në parim mund të përdorim çdo spektër, gjithsesi më i
përdorshmi është spektri i tipit Neëmark-Hall. Në spekter
mund të merret parasysh koeficienti specifik i shuarjes.

.

(1.5)
Ku: Tc-perioda karakteristike e levizjes së tokës që
përcaktohet si perioda e kalimit, ku
segmenti i nxitimit cte i spektrit të reagimit (zona e
periodës së shkurtër) kalon te
segmenti i shpejtësisë cte të spektrit (zona e periodës
mesatare)

Hapi II- Kërkesa sizmike në formatin nxitimzhvendosje (AD)

Ekuacionet (1.4) dhe (1.5) sugjerojnë që në zonën e
periodave të gjata dhe mesatare, aplikohet Principi i
zhvendosjeve të barabarta, i.e zhvendosja e sistemit
inelastik është e barbartë me zhvendosjen që i
korrespondon sistemit elastik me të njëjtën periodë.
Ekuacionet (1.5) përfaqësojnë një version të thjeshtë
të formulës së propozuar nga Vidic. Duke u nisur nga
spektri elastik dhe duke përdorur ekuacionet (1.4) dhe
(1.5) mund të merret spektri i kërkesës për faktorët e
duktilitetit cte ‘μ’ në formatin AD,sic jepet në fig.5.1.

Duke u nisur nga spektri i zakonshëm i nxitimit (nxitimperiodë), mund të përcaktohet spektri inelastik ne
formatin AD. Për një sistem NJSHL aplikohen lidhjet e
mëposhtme:
(1.2)
Ku:Sae-vlera e spektrit elastik të nxitimit që i korrespondon
periodës ‘T’ dhe raportit të
shuarjes viskoze
Sde- vlera e spektrit elastik të zhvendosjes që i
korrespondon periodës ‘T’ dhe raportit të
shuarjes viskoze
Për një sistem inelastik me SHSHL me një varësi bilineare
force-zhvendosje kemi:

(1.3)
Fig 1. Spektrat e kërkesës për duktilitete cte në formatin
AD të normalizuar për nxitim pik të terrenit-0.1g, bazuar
në spektrin elastik tëEC8(1994) për Tip B

(1.4)

Ato përfaqësojnë spektra inelastikë të kërkesës. Duhet të
kihet parasysh që ndertimi i këtyre spektrave nuk duhet
në fakt në procesin kompjuterik. Ato thjesht ndihmojnë
në vizualitetin e procedurave. Sperktrat në fig.5.1
bazohen në spektrat elastikë të EC8 Tip B. Në draftin e
standardit, zona e zhvendosjeve cte fillon në periodën

Ku: μ-faktori i duktilitetit i përcaktuar si raporti ndërmjet
zhvendosjes maksimale dhe
zhvendosjes së rrjedhshmërisë
Rμ-faktor reduktimi për shkak të duktilitetit, i.e për
shkak të shpërndarjes histeretike te
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të barabartë me 2s, kurse zhvendosja në zonën me
periodë shumë të gjatë (rreth 4s) zakonisht zvogëlohet
me rritjen e periodës deri në vlerën e zhvendosjes “pik”
të terrenit. Vihet re që në analiza mund të përdoret çdo
spektër tjetër inelastik. Spektri inelastik i kërkesës mund
të përcaktohet, gjithashtu, nga një procedurë rigoroze
duke përdorur analiza dinamike jolineare.

çiftëzuar
tëzhvendosjeve),
ngarkesave
anësore,
gjithashtu, konsistojnë në komponentë tre drejtimet.
Procedura mund të thjeshtohet nqs ngarkesat anësore
aplikohen vetëm në njërin drejtim. Ky është një rast i
veçantë, që kërkon që forma e supozuar e zhvendosjeve
të ketë komponentëjo-zero vetën në njërin drejtim:
(1.7)

Hapi III- Analiza Pushover

Një analizë Pushover bëhet duke e nënshtruar
strukturën ndaj ngarkesave anësore rritëse monotone
që përfaqësojne forcat inerciale. Nën ngarkesën rritëse
shumë element kalojnë në rrjedhshmëri. Rrjedhimisht
pas çdo eventi, struktura përjeton një humbje në ngurtësi.
Duke përdorur analizën Pushover mund të përcaktohet
një varësi karakteristike jolineare force-zhvendosje e
sistemit me SHSHL. Në parim mund të zgjidhet çdo
forcë apo zhvendosje. Zakonisht përdoret forca prerëse
në bazë dhe zhvendosja në majë (çati). Zgjedhja e një
shpërndarjeje të përshtatshme të ngarkesave anësore
është një hap i rëndësishëm në analizën pushover.
Nuk ekziston një zgjidhje unike. Fatmirësisht, fusha e
supozimeve të arsyeshme është relativisht e ngushtë
dhe supozime të ndryshme në këtë fushë japin rezultate
të ngjashme. Një mundësi praktike është përdorimi i 2
formave të zhvendosjeve (sistemit të ngarkimit) për të
marrë këtë rezultat.
Sipas draftit të standartit EC8:
1.
Shpërndarja “uniforme” e cila bazohet
në:”Forcat anësore jane propocionale me masën që i
korrespondon katit ’i’ “.
2.
Shpërndarja “modale” në përputhje me
shpërndarjen e ngarkesave anësore të përcaktuar në
analizën elastike.
Ngarkesat anësore aplikohen në qendren e masës nëkate
të ndryshme.Vektori i forcave anësore ‘P’ që zakonisht
konsiston në 3 drejtime (forca në drejtimin ‘x’,’y’ dhe
moment rrotullues).

Ky rast i veçantë përdoret në versionin e tanishëm të
metodës N2. Duhet të kihet parasysh që gjithsesi, edhe në
raste të veçanta të formës së supozuar të zhvendosjeve
të paçiftëzuara, zhvendosjet rezultante të përcaktuara
nga analiza Pushover në struktura asimetrike do të
jenë të çiftëzuara, pra, ato do kenë komponentë në 3
drejtimet. Nga ekuacionet (1.6) dhe (1.7)del që ngarkesa
anësore në drejtimin ‘x’ në katin ‘i’ është proporcionale
me komponenten ‘Φxi’ të formës së supozuar të
zhvendosjeve ‘Φx’ të ponderuar nga masa ne katin ‘i’.
(1.8)
Një varësi e tillë ka një shpjegim fizik. N.q.s forma e
supozuar e zhvendosjeve është e njëjtë me formen
modale dhe cte gjatë levizjeve të tokës, nqs sjellja
e strukturës është elastike atëherë shpërndarja e
ngarkesave anësore do jetë e njëjtë me shpërndarjen
forcave efektive të termetit dhe EC6 është i saktë. Në
fazën inelastike, forma e zhvendosjeve ndyshon në
varësi të kohës dhe EC6 jep nje përafrim. Megjithatë
duke supozuar varësitë e ngarkesave anësore dhe
zhvendosjeve sipas EC6, transformimi i sistemit nga
sistem me SHSHL në sistem me NJSHL dhe anasjelltas, del
nga matematika e thjeshtë jo vetëm në fazë elastike, por
edhe në fazë inelastike. Nuk kërkohen përafrime të tjera
si në rastin e disa procedurave të tjera të thjeshta.

Hapi IV-Modeli me NJSHL-ekuivalent dhe kurba e
kapacitetit

(1.6)

Në metodën N2, kërkesa sizmike përcaktohet duke
përdorur spektrin e reagimit.Sjellja inelastike merret
parasysh në mënyrë të hollësishtme. Si rrjedhim, fillimisht
struktura duhet të modelohet sisistem me NJSHL.
Procedura të ndryshme jane përdorur për përcaktimin
e karakteristikave të sistemit me NJSHL. Një nga to e
përdorur në versionin e hershëm të metodës N2 jepet
mëposhtë. Pika e nisjes është ekuacioni i lëvizjes i një
modeli strukturor 3D (me 3N shkallë lirie) që përfaqëson
një ndërtesë shumëkatëshe.

Ku:[M]-matrica e masës
p-madhësia që kontrollon forcat anësore
[Ψ]-shpërndarja e forcave anësore
[Φ]-forma e supozuar e zhvendosjeve
Vihet re që forma e zhvendosjeve ‘Φ’ duhet vetëm për
transformimin SHSHL⇒NJSHL-ekuivalent në Hapin IV.
Rrjedhimisht format e supozuara të ngarkesave nuk
janë të pavarura si në rastin e qasjeve të analizave të
tjera Pushover. Procedurat mund të nisin duke supozuar
formën e zhvendosjeve ‘Φ’ dhe duke përcaktuar
shpërndarjen e ngarkesave anësore ‘Ψ’ sipas EC8 OSE
duke supozuar shpërndarjen e ngarkesave anësore ‘Ψ’
dhe duke përcaktuar formën e zhvendosjeve ‘Φ’ sipas
EC1.
EC6 nuk paraqet asnjë kufizim në lidhje me shpërndarjen
e ngarkesave anësore. Zakonisht ‘Φ’ konsiston në
komponentëjo-zero në 3 drejtimet (dy drejtime
horizontale dhe një rrotullim). Në këtë rast (formetë

(1.9)
Ku: U-vektori që jep zhvendosjet sipas x, y dhe rrotullimet
R- vektori që jep forcat e brëndshme
a-nxitimi i tokës në varësi të kohës
s-vektor që përcakton drejtimin e lëvizjeve të tokës
Në rastin e një drejtimi të vetëm të levizjes sëtokës ,e.g
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në drejtimin ‘x’, vektori ‘s’ konsiston në një sub-vektor
njësi dhe 2 sub-vektorë zero.

(1.17)

(1.10)

Ku ‘V’ përcaktohet si
-forca
prerëse në bazë për modelin me SHSHL në drejtimin e
levizjes së tokës.
Për këtë lëvizje të tokës në drejtimin ‘x’ kemi:

Në metodën N2 levizjet e tokës aplikohen në mënyrë të
pavarur në 2 drejtimet horizontale. Si rrjedhim duhet të
bëhen 2 analiza të ndara me 2 sub-vektorëtëndryshëm
‘s’ (vektori i mësipërm dhe një vektor i ngjashëm me
ngacmimin e tokës në drejtimin ‘y’). Për thjeshtësi,
shuarja nuk përfshihet në llogaritje. Ndikimi i shuarjes do
te përfshihet në ndërtimin e spektrit. Do të supozohet që
forma e zhvendosjeve ‘Φ’është cte, i.e që nuk ndryshon
gjatë reagimit të sturkturës ndaj lëvizjeve të tokës.
Kyështë supozimi bazë dhe më kritik në këtë procedurë.
Vektori i zhvendosjeve ‘U’ përcaktohet:

(1.18)
Konstantja ‘Γ’ që kontrollon transformimin e modelit me
SHSHL në sistem me NJSHL dhe anasjelltas përcaktohet:
(1.19)

(1.11)

Duke patur parasysh që

Ku: Dt-zhvendosja në majë në varësi të kohës
Φ-për lehtësi është normalizuar në mënyrë të tillë që
komponentja në majë eshtë e
barabartë me një

-është në funksion të levizjes

së tokës del qëΓ,
dhe
janë në funksion të levizjes
së tokës.
Në rastin e lëvizjes së tokës në një drejtim, ekuacioni (1.10)
dhe duke supozuar një formë të thjeshtë të zhvendosjeve

Nga statika kemi:

tëpavarura(ek

, ek

mund të shkruhet:

(1.12)
(1.20)

Ku: P-forcat e jashtme statike të aplikuara
R-forcat e brëndshme

që është i njëjti ekuacion sinë rastin e strukturave plane.
Rrjedhimisht, trasformimi i modelit me SHSHL ne sistem
me NJSHL dhe anasjelltas, është i njëjti sinë rastin e
strukturave plane.‘Γ’ zakonisht quhet faktori i pjesmarrjes
modale.
Shihet që forma e supozuar e zhvendosjeve‘Φ’ është
normalizuar, pra vlera në majë është një, gjithashtu që
çdo forme e arsyeshme mund të përdoret për ‘Φ’.
Si një rast i veçantë mund të supozohet forma e modit
të parë elastik.Konstante e njëjtë ‘Γ’ përdoret për
transformimin e zhvendosjeve dhe forcave (ekuacioni
(D*) dhe (F*)). Si rrjedhim, varësia forcë-zhvendosje e
përcaktuar për sistemin me SHSHL (kurba V-Dt) aplikohet,
gjithashtu, për sistemin me NJSHL-ekuivalent (kurba F*D*) duke pasë parasysh që zhvendosjet dhe forcat janë
pjestuar me konstanten ‘Γ’. Kjo mund të shihet duke
ndryshuar shkallën në të dyja akset e kurbaturës forcezhvendosje. Ngurtësia fillestare e sistemit me NJSHLekuivalent qëndron e njëjta si ajo e përcaktuar nga kurba
force prerëse në bazë-zhvendosje në majë e sistemit me
SHSHL.
Pra, për të përcaktuar një varësi të thjeshtë elastoperfekte plastike të forcë-zhvendosje për sistemin me
NJSHL-ekuivalent duhet përdorur llogjika inxhinierike.
Në dokumentat e rregullt janë dhënë disa guida. Në
Aneks B të EC8, idealizimi bilinear është bazuar në
“Parimin e energjive të barabarta”. Shihet që kërkesa e
zhvendosjeve varet nga ngurtësia ekuivalente e cila në
rastin e “Parimit të energjive të barabarta” varet nga
zhvendosja “target”. Në parim do të na duhet një metodë

Në ekuacionin (1.9) zëvendësojmë ekuacionet (1.6),(1.11)
dhe (1.12) dhe kemi:
(1.13)
Kryejmë veprimet dhe ekuacioni i levizjes për sistemin
me NJSHL është:
(1.14)
Ku:
NJSHL

është masa ekuivalente e sistemit me

Ajo varet nga drejtimi i lëvizjes së tokës.
Për lëvizjen e tokës sipas ‘x’, ekuacioni
mund të shkruhet si:
(1.15)
Zhvendosja e sistemit me NJSHL-ekuivalent:
(1.16)
Forca e sistemit me NJSHL-ekuivalent:
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përsëritëse. Gjithsesi, është e diskutueshme nqs është e
garantuar. Në draftin e EC8, zhvendosja në formimin e
mekanizmave plastikë është përdorur për përcaktimin e
ngurtësisë ekuivalente të bazuar në Principin e energjive
të barabarta.Kjo qasje rrjedhon zakonisht në një vlerësim
konservativ të kërkesës së zhvendosjes. N.q.s. kërkesa
për zhvendosje pritet të jetë më e ulët se në mekanizmin
plastik, është e arsyeshme të bazohemi në principin e
energjive të barabarta për një zhvendosje më të vogël,
gjë që shpie në një ngurtësi ekuivalente më të lartë. Kjo
sepse faktori i reduktimit ‘Rμ’ është përcaktuar si raporti
i forcës elastike të kërkuar me forcën e rrjedhshmërisë.
Ndikimi i sforcimit të moderuar në tërheqje është
përfshirë në spektrin e kërkesës. Duhet theksuar që
sforcimi i moderuar në tërheqje nuk ka njëndikim të
rëndësishëm në kërkesën e zhvendosjes dhe që spektri i
propozuar aplikohet për sisteme me sforcim në tërheqje
zero ose të vogla
Perioda elastike e sistemit bilinear të idealizuar ‘T*’
përcaktohet:

dhënë në të njëjtin grafik. Ndërprerja e vijës radiale që
i korrespondon periodës elastike të sistemit bilinear të
idealizuar ‘T*’, me spektrin elastik të kërkesës, përcakton
kerkesën e nxitimit ‘Sae’ që duhet për sjelljen elastike
dhe kërkesën e zhvendosjes elastike korresponduese
‘Sde’. Nxitimi i rrjedhshmërise ‘Say’ përfaqëson edhe
kërkesën e nxitimit edhe kapacitetit inelastik të sistemit.
Faktori i reduktimit ‘Rμ’ mund të përcaktohet si raporti
mes nxitimit që i korrespondon sistemit elastik dhe atij
inelastik:

(1.23)
Shihet që‘Rμ’ nuk është i njëjtë me faktorin e reduktimit
(sjelljes) ‘R’ të përdorur në kodet sizmike. Faktori i
reduktimit në kode ‘R’ merr parasysh shpërndarjen e
energjisë dhe mbingarkimin. Nxitimi i projektimit ‘Sad’
është më i vogël se nxitimi i rrjedhshmërisë ‘Say’.
• Nqs perioda elastike ‘T*’ është më e madhe ose e
barabartë me ‘Tc’, atëherë kërkesa e zhvendosjes
inelastike ‘Sd’ është e barabartë me kërkesën e
zhvendosjes elastike ‘Sde’ (ekuacionet (1.3) dhe (1.4))
fig.5.2
Nga trekëndëshat në fig.5.2del që kërkesa e

(1.21)
Ku: F*y-forca ne rrjedhshmëri
D*y-zhvendosja në rrjedhshmëri
Përfundimisht, kurba e kapacitetit në formatin AD merret
duke pjestuar forcat në kurbën (F*-D*) me masën
ekuivalente ‘m*’:

duktilitetit e përcaktuar si:
njëjtë me ‘Rμ’.

është e

(1.24)

(1.22)
(1.25)

Hapi V-Kërkesa sizmike për sistemin me NJSHLekuivalent

• Nqs perioda elastike e sistemit ‘T*’ është më e vogël
se ‘Tc’, atëherë kërkesa e dktiliteti mund të llogaritet
nga ekuacioni (1.5)

Kërkesa sizmike për sistemin me NJSHL-ekuivalent mund
të përcaktohet duke përdorur procedurën grafike të
përdorur në fig.5.2 (për struktura me periodë mesataretë gjatë dhe të shkurtër)(Fajfar 2000)

(1.26)
Kërkesa e zhvendosjes mund të përcaktohet nga
përcaktimi i duktilitetit ose nga ekuacionet (1.3) ose
(1.26)

(1.27)
Në të dyja rastet (T*<Tc dhe T*≥Tc) kërkesa inelastike
në terma të nxitimit dhe zhvendosjes korrespondon me
pikën e nderprerjes së kurbës së kapacitetit me spektrin
e kërkesës që i korrespondon kërkesës së duktilitetit
‘μ’. Në këtë pikë faktori i duktilitetit i përcaktuar nga
kurba e kapacitetit dhe faktori i duktilitetit i lidhur/
shoqëruar me ndërprerjen e spektrit të kërkesës janë të
barabartë.Të gjithë hapat në procedurë mund të bëhen

Fig.2. Spektri i kërkesës elastik dhe inelastik, kurba e
kapacitetit.
Të dy spektrat e kërkesës dhe kurba e kapacitetit janë
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në mënyrë numerike pa përdorur grafikë. Gjithsesi,
vizualizimi i procedurës mund të ndihmojë në kuptimin
më mirë të varësisë midis sasive bazë.Në këtë fazë,
kërkesa e zhvendosjes mund të modifikohet nqs është e
nevojshme, për të marrë parasysh zhvendosje shumë të
mëdha të vëzhguara për sisteme me lakore histereze të
kufizuara apo ngurtesi post-rrjedhshmërisë negative.

reduktimit ‘Rμ’ përfaqëson raportin ndërmjet nxitimece
që i korrespondojnë sistemit elastik dhe inelastik.
Nqs T*≥Tc (i.enqs perioda e strukturës është e gjatë ose
mesatare) kërkesa e zhvendosjes inelastike ‘Sd’ është
e barabartë me kërkesën e zhvendosjes elastike ‘Sde’
(parimi i zhvendosjeve të barabarta).Nga trekëndëshat
në fig.5.2.del që kërkesa e duktilitetit është raporti
ndërmjet ‘Sae’ dhe ‘Say’ i.e ‘Rμ’. ‘Sad’ përfaqëson
një forcë projektimi tipike, i.e forcën e kërkuar nga
kodet për strukturat duktile dhe ‘D*’ është zhvendosja
korreponduese e marrë nga analiza lineare.Kërkesa
inelastike në terma të nxitimit dhe zhvendosjes
korrespondon me pikën e ndërprerjes së diagramës së
kapacitetit me spektrin e kërkesës që i korrespondon
kërkesës së duktilitetit ‘μ’.
Në këtë pikë faktori i duktilitetit i përcaktuar nga
diagram e kapacitetit dhe faktori i duktilitetit i lidhur me
ndërprerjen e spektrve të kërkesës janë të barabartë.
Shihet që të gjithe hapat e procedurës mund të bëhen
numerikisht pa përdorur grafikë. Por vizualizimi i
procedurës mund të ndihmojë në kuptimin më mirë të
varësive ndërmjet sasive bazë.

Hapi VI+VII-Kërkesa sizmike lokale dhe globale per
modelin me SHSHL
Kërkesa e zhvendosjes për modelin me NJSHL ‘Sd’
transformohet në zhvendosjen maksimale në majë‘Dt’ të
sistemit me SHSHL (zhvendosja “target”) sipas ekuacionit
‘m*D*=-m*a’.
Nën ngarkesat anësore rritëse monotoneme një model
fiks (hapi III) shtyhet struktura deri në‘Dt’. Eshtë supozuar
që shpërndarja e deformimeve gjatë strukturës në
analizën statike Pushover korrespondon afërsisht me
atë që do merret në analizën dinamike. Bëhen analiza
Pushover 3D të pavarura për tëdy drejtimet horizontale.
Rezultatet përkatëse (zhvendosje, drifte, rrotullime në
nyje dhe forca në elementët e brishtë që duhet të rrinë
në fazë elastike) të marra nga dy analizat e pavarura do të
kombinohen me rregullin SRSS. Shihet që‘Dt’ përfaqëson
një vlerë kryesore për ngarkimin e aplikuar të tërmetit dhe
se është një shpërndarje e konsiderueshme.Rrjedhimisht
është e përshtatshme të investigohen performancat e
ndërtesave nën kushte ngarkimi ekstreme që tejkalojnë
vlerat e projektimit.Eshtë e përshtatshme të kryejmë
analiza për të paktën 150% të zhvendosjes në majë të
llogaritur.

Përfundime
Metoda N2 mund të shihet si mjeti që lidh analizën
Pushover me qasjen e spektrit të reagimit dhe siguron një
mjet të procedurës për vlerësimin praktik të strukturës
për t’u realizuar. Formulimi i metodën në kurbën
zhvendosje-nxitim lejon interpretimin viziv të procedurës
dhe të varësisë nëpërmjet sasive bazë që kontollojnë
reagimin sizmik. Spektrat inelastikë të kërkesës, të
përcaktuar nga ato elastikë nëpërmjet faktorit të
reduktimit ‘R’ janë përdorur më shumë se sa spektrat
elastikë. Ky është ndryshimi më i madh në lidhje me
metodën e spektrit të kapacitetit.Transfomimi i sistemit
me SHSHL në atë me një shkallë lirie është transparent
dhe sasitë e kërkesës mund të merren pa përsëritje. Në
përgjithësi rezultatet e marra me metodën N2 janë mjaft
të sakta meqë struktura lëkundet kryesisht sipas modit
të parë të lëvizjes. Spektri inelastik i kërkesës është i
papërshtatshëm për lëvizje të terrenit ‘near-fault’, për
vendet me terren të butë, për cikle histeretike pinching
sinjifikative ose zvogëlim sinjifikativ të ngurtësisë dhe/
ose rezistencë për sisteme me rezistencë të vogël. Kjo
metodë është një mjet i nevojshëm për të vlerësuar
ngarkesa të ardhura nga tërmetet nëstrukturë. Do të
ishte e përshtatshme të hetohet mbi performancën
(ecurinë) e strukturës nën kushte ekstreme që tejkalojnë
vlerat e projektit. Kjo mund të meret duke rritur vlerën e
zhvendosjes ‘target’.

Hapi VIII- Vlerësimi i performancës (Analiza e
dëmtimeve)
Performanca e pritur mund të vlerësohet nga krahasimi
i kerkesës sizmike të përcaktuar në hapin VII me
kapacitetet për nivelet e rëndësishme të performancës.
Performanca globale mund të vizualizohet nga krahasimi
i kërkesës dhe kapacitetit të zhvendosjes.

Hapi IX-Prezantimi grafik
N.q.s. procedura është formuluar në formatin AD atëherë
interpretimi visual i procedurës dhe i varësive ndërmjet
sasive bazëqë kontrollojnë reagimin sizmik është i
mundur. Disa metoda ( ATC-40) përdorin procedura
grafike për përcaktimin e “pikës se performancës”,
që përfaqëson kërkesën sizmike. Prezantimi grafik i
parametrave bazë (të sistemit me NJSHL-ekuivalent)
në metodën N2 për strukturat me peridë të gjatë dhe
mesatare për të cilat aplikohet ”Parimi i zhvendosjeve
të barabarta” jepet në fig.5.2. Ndërprerja e vijës radiale
që i korrespondon periodës elastike “T*” të sistemit
bilinear të idealizuar me spektrin elastik të kërkesës,
përcakton kërkesën e nxitimit për sjellje elastike ‘Sae’
dhe kërkesën korresponduese të zhvendosjes elastike
‘Sde’.Nxitimi i rrjedhshmërisë ‘Say’ përfaqëson kërkesën
e nxitimit dhe kapacitetin e sistemit inelastik.Faktori i

Kufizimet
Metoda N2, si çdo metodë e përafërt ka kufizimet e veta.
Aplikimet e kësaj metode janë të kufizuara për analiza
planare të strukturës. Ekzistojne dy burime kryesore të
përafrimeve dhe kufizimeve korresponduese:
• Analiza Pushover
• Spektri inelastik
Analizat statike jolineare (Pushover) mund të japin
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një depërtim në aspektet strukturore që kontrollojnë
performancën gjatë tërmeteve të ashpër.Analiza jep të
dhëna për forcën dhe duktilitetin e strukturës që nuk
mund të merren nga analiza elastike.Përveç kësaj, ajo
ekspozon dobësinë e projektimit që mund të rrijë e
fshehur në analizën elastike.Në anën tjetër, kufizimet
e metodës mund të njihen. Analiza Pushover bazohet
në një supozim shumë kufizues, pra, një forme e
zhvendosjeve e pavarur nga koha.Kështuqë, kjo është
në parim e pasaktë për struktura ku efektet e modeve të
lartë janësinjifikantë dhe mund të mos zbulojë dobësitë e
strukturës që mund të lindin kur karakteristikat dinamike
të strukturës ndryshojnë pas formimit të mekanizmave të
parë lokal plastik. Një mundësi praktike për të kapërcyer
pjesërisht kufizimet e imponuara nga analiza Pushover
është supozimi i dy formave të ndryshme të zhvendosjeve
(ngarkesave) dhe të zhvillohen rezultatet. Spektrat
inelastik të përdorur në versionin e propozuar të metodës
janë bazuar në zonën me periodë mesatare dhe të gjatë,
në “Rregullin e zhvendosjeve të barabarta”.“Rregulli i
zhvendosjeve të barabarta” është përdorur me mjaft
sukses për rreth 40-vjet. Shumë studime statistikore kanë
konfirmuar aplikueshmërinë e rregullit për zonën me
periodë mesatare dhe të gjatë. Këtu do të përmenden
vetëm disa studime.
• Miranda dhe Bertero (1994) shqyrtuan faktorin
e reduktimit ‘Rμ’ të propozuar nga 8 autorë të
ndryshëm. Mesatarisht, ‘Rμ’ e marrë nga disa grupe
të ndryshme të akselerogramave, të rregjistruar në
tokë të fortë, në zonat me periodë mesatare dhe të
gjatë ishte afërsisht cte dhe përafërsisht e barabartë
me faktorin e duktilitetit ‘μ’ (Shihet që‘Rμ’=‘μ’ nqs
aplikohet “Rregulli i zhvendosjeve të barabarta”).
• Vidic (1994) studioi ndikimin e sjelljes histeretike
dhe ndikimin e madhësisë dhe modelit të shuarjes
në faktorin e reduktimit ‘Rμ’. Mesatarisht, ‘Rμ’ ishtë
afërsisht e barabatrë me ‘μ’, në zonën me periodë
mesatare dhë të gjatë. Për histereza bilineare me 10%
strain hardening, ‘Rμ’ ishte rreth 20% më e madhe
se për një histerezë të degradimit të ngurtësisë me
të njëjtën pjerrësi pas-rrjedhshmërisë. ‘Rμ’ ishtë
gjithsesi pak më e madhe për 2% shuarje se sa
për 5% shuarje, dhe pak më e madhe për shuarje
proporcionale-masë se sa për shuarje proporcionalengurtësi të menjëhershme.
• Rahnama dhe Kraëinkler (1993) shqyrtuan
ndikimin e ngurtësisë pas-rrjedhshmërisë në ‘Rμ’.
Rezultatet treguan një rritje të‘Rμ’ nqs ngurtësia
pas rrjedhshmërise rritet. Gjithsesi, nqs pjerrësia
ishte positive (i.e strain hardening), diferenca ishte
relativisht e vogël. Ajo arriti në më pak se 20% nqs
pjerrësia ndryshoi nga zero në 10%.
• Miranda (2000) dhe Gupta dhe Kraëinkler (2000)
studiuan raportin ndërmjet zhvendosjes inelastike
dhe elastike. Në studimet e Mirandësështë përdorur
modeli histeretik ideal elasto-plastik pa strain
hardening dhe me 5% shuarje proporcionale-mase.
Vlera kryesore e raportit ishte afërsisht e barabartë
me 1 në zonat me periodë mesatare dhe tëgjatë.
Kjo është gjetur për faqet e forta (me shpejtësi
në prerje mesatare më të madhe se 180m/s) ku

për qëllime projektimi, ndikimi i kushteve të tokës
mund të lihet pas dore. Veç kësaj, sipas Mirandës,
raportet e zhvendosjeve inelastike ndaj elastike nuk
ishin prekur nga madhësia e tërmeteve, nga niveli
i nxitimit të tokës përjetuar në anë ose në distancë
nga epiqendra (gabimet e lëvizjes së tokës janë një
përjashtim). Gupta dhe Kraëinkler studiuan një
sistem histeretik bilinear me 3% strain-hardening
dhe 2% shuarje.Me kompetencë, rezultatet e tyre
ishin shumë të ngjashme me ato të prezantuara nga
Miranda. Gjithsesi, raporti i zhvendosjeve inelastike
ndaj elastike sipas Gupta dhe Kraëinkler ishte disi më
i vogël.Në zonën me periodë mesatare dhe të gjatë
arriti rreth 0.85.
• Sipas Miranda (2000), shpërbërja e rezultateve rritet
sinë nivelin e rritjeve të deformimeve inelastike.
Vlerat e koeficientëve të variacionit janë në zonën
qëështë tipike për inxhinierinë sizmike. Ato janë më
të vogla se 0.4 për μ=6 dhe më të vogla se 0.3 për
μ=3.
• Bazuar në diskutimin më sipër mund të dilet në
përfundimin që “Rregulli i zhvendosjeve të barabarta”
është një qasje e zbatueshme për strukturat në faqet
e forta me periodën kryesore në zonën me periodë
mesatare dhe të gjatë, me lakore histeretike të plota
dhe relativisht të qëndrueshme. Mund të merret
një vlerësim pak konservativ i vlerës kryesore të
zhvendosjes inelastike.”Rregulli i zhvendosjeve
të barabarta”, gjithsesi, rrjedhon në zhvendosje
inelastike të vogla në rastin e gabimeve të afërta të
lëvizjes së terrenit (shih e.e Baez dhe Miranda 2000),
lakore histeretike me shtrëngim tërëndësishëm ose
ngurtësi të rëndësishme dhe/ose përkeqësim të
forcës (shih e.gRanhama dhe Kraëinkler 1993 dhe
FEMA 273) dhe në sisteme me forcë të vogël (i.eme
forcë rrjedhshmërie për të kërkuar raportin e forcave
elastike më pak se 0.2, shih Ëhittaker et al 1998). Për
më tepër, ”Rregulli i zhvendosjeve të barabarta”duket
të jetë jo i kënaqshëm për kushtet e tokës së butë
(shih e.gMiranda 1993, Riddell 1995). Në këto raste,
mund të përdoren spektrat inelastik të modifikuar.
Në mënyrë alternative, mund të aplikohen (nqs
është e mundur) faktorët korrigjues për kërkesën e
zhvendosjes.
• Në rastin e strukturave me periodë të shkurtër,
zhvendosjet inelastike janë më të mëdha se ato elastike
dhe, rrjedhimisht, Rμ<μ. Perioda e kalimit, nën të cilën
raporti i zhvendosjes inelastike ndaj elastike fillon të
rritet, varet nga përmbajtja e frekuencës së lëvizjes
së tokës. Për kërkesë duktiliteti mesatare (μ≈4), është
afërsisht e barabartë me limitin ndërmjet zonës me
nxitim të kontrolluar,periodë të shkurtër dhe zonës
me shpejtësi të kontrolluar, periodë mesatare (i.e
për periodën e kalimit të spektrit elastik të nxitimit
‘Tc’ e cila quhet gjithashtu perioda karakteristike
në këtë paper), (Vidic et al 1994). Ajo rritet dhe
zvogëlohet me një faktor duktiliteti respektivisht
rritës dhe zvogëlues (Vidic et al 1994, Miranda 2000).
Përfaqëson një version të thjeshtë të formulës së
‘Rμ’ për spektrin bilinear të propozuar nga Vidic et al
(1994). Në formulën origjinale që ka ardhur nga një
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studim statistikor, perioda e kalimit (limiti ndërmjet
segmentit linear dhe cte) të spektrit bilinear të varur
në duktilitet. Në‘paperat’ e tyre original, autorët
treguan që këto formula japin spektra të zhvendosjes
të saktë. Duke supozuar periodën e kalimit të spektrit
‘Rμ’ të barabartë me periodën e kalimit të spektrit
elastik të nxitimit ‘Tc’, merren rezultate konservative
(i.e kërkesë sizmike më e lartë) për struktura me
periodë të shkurtër në rastin e kërkesës për duktilitet
të vogël (μ<4), kurse për kërkesa duktiliteti të larta
merren rezultate më pak konservative. Gjithsesi, ky
supozimeliminon përsëritje në zonën me periodë
të shkurtër dhe kështu thjeshton procedurën e
analizës në masën më të madhe. (Shihet që formula
për faktorin e modifikimit cte në FEMA 273 jep
rezultate të njëjta). Në zonën me periodë të shkurtër,
ndjeshmëria e zhvendosjeve inelastike të parametrave
të ndryshëm të strukturaveështë më e madhe se në
zonën me periodë mesatare dhe të gjatë. Si pasojë,
vlerësimet e zhvendosjeve inelastike janë më pak
të sakta në zonën me periodë të shkurtër. Gjithsesi,
vlerat absolute të zhvendosjes në zonën me periodë
të shkurtër janë më të vogla dhe, tipikisht, ato nuk
kontrollojnë projektimin.

zhvendosjeve, vlen i njëjti faktor transformimi për tëdy
metodat.
Në metodën ATC 40, faktori i transformimit për
zhvendosjen është faktori i pjesmarrjes së modit të parë
PF1. Ky faktor është një rast i veçantë i faktorit “Co” dhe
“Γ” të përdorur në metodën FEMA 273 dhe në metodën
N2, ku përveç formës së modit të parë elastik mund të
përdoren dhe forma të tjera të deformimit. Në metodën
CSM, forcat në sistemin me SHSHL janë transformuar
drekt në nxitime të sistemit me NJSHL.Faktori i
transformimit është “α”.
Në metodën N2 ky transformim është bërë në dy hapa:
(1.30)
(1.31)
Faktori i transformimit qëdelështë i njëjtë me produktin
m*Γ, qëështë i njëjtë me α1 nqs forma e modit të parë
elastik supozohet si forma e zhvendosjeve.
Gjithashtu transformimi i bërë në metodën ATC 40 është
një rast i veçantë i transformimit të bërë në metodën
N2.Shihet që forma e zhvendosjeve e supozuar në
metodën N2 e përdorur për përcaktimin e faktorit
të transformimit “Γ” kontrollon edhe shpërndarjen e
forcave anësore.
Ky nuk është rasti i metodës FEMA 273 dhe ATC 40 ku
shpërndarja e forcave anësore dhe forma e zhvendosjeve
nuk janë të lidhura ndërmjet ytre.

Krahasim i metodes N2 me metodën statike
jolineare FEMA 273 dhe me metodën e spektrit të
kapacitetit ATC 40
Metoda N2 dhe metoda FEMA 273 mund të arrijnë në të
njëjtat rezultate.
Ndryshimi thelbësor ndërmjet dy metodave qëndron në
përcaktimin e kërkesës së zhvendosjes.

• Idealizimi i kurbës Pushover
Guidat për idealizimin e varësisë F-D janë dhënë në
metodën FEMA 273.
Metoda N2 është e ngjashme me FEMA 273.
Në metodën ATC 40 nuk bëhet asnjë idealizim i kurbës
Pushover.

• Analiza Pushover
Në metodën FEMA 273 dhe në metodën ATC 40 janë
sugjeruar modelime të ndryshme të ngarkesave anësore.
Ndryshimi kryesor qëndor pra pikërisht në modelimin e
ngarkesave anësore.
Në metodën N2 shpërndarja e ngarkesave anësore është
përcaktuar nga ekuacioni:

• Përcaktimi i kërkesës së zhvendosjes (zhvendosja
target)
Në FEMA 273 kërkesa e zhvendosjes inelastike është
përcaktuar nga kërkesa e zhvendosjes elastike duke
përdorur ‘faktorë modifikimi’: Co, C1, C2, C3.
Për faktorin e parë ‘Co’ diskutuam më sipër.
Faktori ‘C1’ ndikon në kërkesën e zhvendosjes për
reagime jolineare në krahasim me reagimet lineare për
konstruksionet me perioda të ulëta të lëvizjes.Ky ka të
njëjtin efekt të faktorit të reduktimit të thjeshtuar të
përdorur në metodën N2 (R).
Shihet që ekuacioni:

(1.28)
Duke supozuar një formë të përshtatshme të zhvendosjeve
mund të supozohet një shpërndarje e çfarëdoshme e
forcave, duke përfshirë edhe ato të supozuara nga FEMA
273 dhe nga ATC 40.
• Transformimi i sistemit me SHSHL në sistem me NJSHL
Në FEMA 273 transformimi i zhvendosjeve dhe forcave
është bërë duke përdorur faktorin e modifikimit “Co”.
Ky faktor përfaqëson “faktorin e pjesmarrjes modale në
nivel të kontrollit të modeve duke përdorur një vektor
forme”.
Faktori “Γ” i transformimit në metodën N2 është
përcaktuar nga e njëjta formulë:

(1.32)
korrespondon me ekuacioni e përdorur në FEMA 273 për
perioda të vogla.
Faktorët ‘C2’ dhe ‘C3’ janë marrë në konsideratë në
metodën FEMA 273 dhe duhen për të marrë parasysh
rritjen e kërkesës së zhvendosjes nqs ka cikle të histerezës

(1.29)
Rrjedhimisht,

nqs

supozohet

e

njëjta

formë

e
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me pinching sinjifikativ (C2) dhe nqs tendenca postsnervamentoështë negative (C3). Në raste të strukturës
me cikle histeretike relativisht të qëndrueshëm C2=1 dhe
nqs tendenca post-snervamentoështë positive C3=1.
Këto efekte nuk janë konsideruar në versionin e
propozuar nga metoda N2, megjithatë këto mund të
merren parasysh thjesht:
a)
Duke shumëzuar kërkesën për zhvendosje me
një faktor të përshtatshëm të modifikimit.
b)
Duke pjestuar faktorin e reduktimit (R) me një
faktor korrigjues të përshtatshëm.

Metoda statike jolineare FEMA 273 dhe metoda N2 janë
shumë të ngjashme ndërmjet tyre dhe mund të japin
ekzaktësisht të njëjtat rezultatenqs supozohet e njëjta
formë zhvendosjeje dhe e njëjta shpërndarje anësore e
forcave. Ndryshimi më i madh qëndron në vizualizimin e
marrë nga metoda N2.
Në metodën ATC 40 transformimi i sistemit me SHSHL
në sistem me NJSHL është e ngjashme me dy metodat.
Gjithsesi forma e supozuar e zhvendosjeve, qëështë
sasia bazë në formulën e transformimit është e kufizuar
në formën e parë modale.Si rrjedhim transformimi në
metodën ATC 40 është ekuivalente me transformimin
në metodat FEMA 273 dhe N2 vetëm në një situatë të
veçantë.
Metoda N2 i referohet formave të supozuara të
zhvendosjeve dhe modelit të forcave anësore.Në këtë
mënyrë njëra nga përafrimet në FEMA 273 dhe ATC 40
është eliminuar.

Përcaktimi i kërkesës sizmike me metodën CSM të
përdorur në ATC40 është e ndryshme.Eshtë përcaktuar
nga spektra elastikë ekuivalentë.Shuarje dhe periodë e
njëjtë janë përdorur për të marrë në konsideratë sjelljen
inelastike të strukturës.

Konkluzion
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Leksiku dialektor e krahinor në veprat e Jakov Xoxës

MSc. Julian Fakaj

Abstract

si romani që shquhet për gjërësi pasqyrimi të jetës
myzeqare, jo vetëm si ideshmëri, por edhe për gjuhën
e pasur të mbushur me fjalë e shprehje popullore që ia
shtojnë hijeshinë veprës dhe e bëjnë më të kapshme e
më të thjeshtë për lexuesin.
E kemi qëmtuar leksikun dialektor në gjithë faqet e romanit
si në ligjërimin e autorit, ashtu dhe të personazheve. Ajo
që bie në sy në roman është larmia e fjalëve dialektore të
përdorura në gjuhën e personazheve duke i bërë ata më
të besueshëm e duke thelluar karakterin realist të veprës.
Mbështetur në teorinë e fushave e kemi klasifikuar
leksikun dialektor në shumë fusha, ku më kryesoret
janë ato që lidhen më bujqësinë, emërtimin e veglave
të punës, llojeve të tokave, emërtimet e paisjeve të
kafshëve të punës, të shpezurinave, të bimësisë, si dhe
të veshjeve.
Një vend të veçantë në punim zënë shprehjet popullore,
të cilat shquhen për veçansinë e tyre. Po kështu kemi
parë edhe aspektin fjalëformues të tyre ku vend kryesor
zënë fjalët e prejardhura.
Fjalë kyçe: leksik dialektor, klasifikim, ligjërim, truall,
fushë, larmi.

The national language consists of literary variants and
dialect variants. The dialect and district lexical is part of
the lexicon of the national language and his study shows
interest not only that it is so but at the same time that it
serves as a source of enrichment for the literary lexicon.
Art Literature is the most suitable site for the stylistic use
of dialectical and provincial words. And, by showing this
value, they make the subject of study by analyzing the
novel "The Dead River" by writer Jakov Xoxa.
This novel is fairly appreciated by criticism like the novel
that is famous for the coverage of myesy life, not just as
an idolatry, but also for the rich language full of words
and popular expressions that add charm to the work and
make it more accessible easier for the reader.
We have sought the dialectical lexicon in all the pages
of the novel both in the discourse of the author and
the characters. What's new in the novel is the variety
of dialectal words used in the language of characters,
making them more trustworthy and deepening the
realistic character of the work.
Based on field theory, we have classified the dialectical
lexicon in many fields, with the most important being
those related to agriculture, naming of work tools, soil
types, designations of working animals, poultry, and
vegetation of clothing.
A special place in the work occupy popular expressions,
which are distinguished for their specificity. Likewise, we
have also seen the word-forming aspect of which the
main words occupy the derived words.
Keywords: lexical dialect, classification, discourse,
ground, field, variety.
Abstrakt
Gjuha kombëtare përbëhet nga varianti letrar dhe
variantet dialektore. Leksiku dialektor dhe krahinor është
pjesë e leksikut të gjuhës kombëtare dhe studimi i tij
shfaq interes jo vetëm se është i tillë, por njëkohësisht
se ai shërben si burim pasurimi për leksikun e gjuhës
letrare. Letërsia artistike është trualli më i përshtatshëm
për përdorimin stilistik të fjalëve dialektore e krahinore.
E, duke e shfaqur këtë vlerë, e bëjnë objekt studimi duke
marrë në analizë romanin “Lumi i Vdekur” të shkrimtarit
Jakov Xoxa.
Me të drejtë ky roman është vlerësuar nga kritika

Hyrje
Vendlindja e Jakov Xoxës është qyteti i Fierit. Pjesën më
të madhe të krijimtarisë së tij, ai e kalon në vetmi të
plotë në një fshat të Myzeqesë, afër Fierit. Gjatë kësaj
periudhe, ai krijon veprat e tij voluminoze dhe artistike
më të realizuara në fondin e letërsisë shqiptare, si: “Lumi
i Vdekur” (1965), “Juga e bardhë” (1971), “Lulja e kripës”
(1978). Këto vepra hynë dhe mbeten deri në ditët tona në
rrethin e romaneve artistikisht më të mira.
Pena e tij si romancier përpunohet e latohet në veprat me
temë të marrë nga jeta e popullit ku realiteti i kohës së
pasqyruar ngërthehet me humorin dhe situatat komike.
Tiparet e veçanta që vërehen në veprën e Jakov Xoxës,
tregojnë për aftësitë e tij rrëfimtare, për pasurinë dhe
elasticitetin e gjuhës te cilat do ta ndihmojnë autorin për
ta përpunuar më shumë stilin e të shkruarit. Ne terësi,
tematika e tregimeve dhe e romaneve të tij lidhet me
jetën e fshatarit shqiptar. Ajo që vlen te veçohet, është
se asnjë roman para tij nuk e pasqyron në mënyrë aq
komplekse botën shqiptare në prag të Luftës II Botërore.
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Ështe nje prozator me gjeresi epike, ku në krijimtarinë e
tij, ai edukohet nga parimi krijues-realist. Fati individual
do të jetë ai që do hedhë dritë mbi kontrastin terësor
të mjedisit dhe të kohës së fokusuar në rrëfim dhe ku
veçoritë kryesore te krijimtarisë së tij, i përkasin stilit të
tij të veçantë.
Ai do të dallohet me mjeshtëri dhe për përpunimin e
gjuhës me frazeologjinë e mrekullueshme popullore, me
dialogun dhe përshkrimin e ngjarjeve, me mjedisin fshatar
dhe me dhënien e psikologjisë së grupeve shtresore.
Jakov Xoxa shkruan me metodën klasike monumentale,
është krijues i trajtave artistike plot gjallëri dhe i tablove
që lënë mbresë, krijues i figurave karekteristike të cilat
rrojnë ndër ne dhe me ne, është mjeshtër i stilit shprehës,
i gjuhës letrare.
Gjuha e tij, ndonëse është e ngjyrosur lokalisht, është
e pastër, e plotë, mbushur me kuptime që përhapen si
rrathët e një guri të hedhur mbi një lumë.
Pati aftësinë të nxjerrë e të ripërtërijë pasurinë gjuhësore
të shtresuar në “arkat e fshehta” të shqipes si dhe
shfrytëzoi motive e burime leksikore e frazeologjike
në përmasa të gjera, pasuroi, zgjeroi dhe ripërtëriu
semantikën e shumë njësive leksikore të njohura e të
panjohura. Në fushën e krijimtarisë leksikore, ai solli
shumë neologjizma kuptimore e stilistike, fjalë të reja,
kuptime të reja dhe ngjyrime te pakufijshme, ai pasuroi
leksikun e shqipes sidomos me njësi njëfjalëshe. Pasuroi
leksikun poetik, zgjeroi dhe pasuroi sinonimine, e sidomos
sinonime fjalëformuese. Zgjeroi e zhvilloi antonomine
leksikore, stilistike e semantike. Krijoi mjaft tema nga
njësi të thesarit popullor, zgjeroi e pasuroi figurshmërinë
e disa klasave e grupeve temantike. Pasuroi leksikun e
veçantë të shqipes me theks të veçantë, atë etnobotanik,
etnozoologjik, etnografik.
Me romanin “Lumi i Vdekur”, Jakov Xoxa provoi se vepra
letrare është gjuhëkrijuese po aq sa është botëkrijuese,
dëshmoi se gjuha si shprehja e përvojës njerëzore, e
pasuruar ndër shekuj e breza, është e gatshme, ose mund
të përgatitet shpejt për të përcaktuar individualitetin
krijues. Ai la gjurmë në krijimin e përbashkët gjuhësor
të brezave shqipfolës dhe me këtë i siguroi shqipes një
prestigj të veçantë.
Duke qënë se për nga natyra, gjuhët nuk janë as të
bukura, as të shëmtuara dhe se ato mund të fitojnë
funksion plotësues estetik, Jakov Xoxa do të kujdeset që
pikërisht edhe këtë anë ta vlerësojë si duhet, prandaj
gjuha e veprës së tij shpreh pasurinë në shumë anë dhe
shpreh cilësi në shumë anë të tjera.
Bota e tij e fiksionit duket më reale se njëmendësia.
Me gjuhën ai ka zotëruar hapësirën e kohën shqiptare.
Me të dhe përmes saj, ai ka ngjallur njërez e ndodhi të
paharruara, dukuri e çaste të paprovuara, orë, ditë, netë
e vite të përjetuara e të papërjetuara. Në të vërtetë,
kohën e kaluar, të sotmen dhe të ardhmen. Dhe, në
këtë punë vetë e ka kryer punën e leksikologut, punën e
semantikanit, punën e gramatikanit.
Jakov Xoxa është shkrimtar i madh, është mjeshtër i
madh dhe shkrimtar të madh e mjeshtër të madh e bëjnë
pos të tjerash edhe gjuha e tij, në të vërtetë stili i tij.
Ai ja çmonte shumë anën cilësore gjuhës, sepse e dinte
se ajo anë paraqet fuqishëm identitetin gjuhësor. Prandaj

do t’i kushtoj kujdes të jashtëzakonzhëm pikërisht rrafshit
gjuhësor dhe kjo shihet shumë qart në veprën e tij. Gjuha
për të në të vërtetë ishte simbol dhe gjithnjë dëshmi e re
e qënies, e përkatësisë në shumë rrafshe. “Gjuha për të,
- do të thoshte Herderi, - ishte atdheu i tij.”

Mbi konceptet “dialektizëm” dhe “krahinizëm”

Në gjuhësinë shqiptare shtresa leksikore e dialektizmave
dhe e krahinizmave ose leksiku dialektor e krahinor
përbën një fushë të gjerë e të ndeëlikuar në sistemin
e gjuhës kombëtare. Kjo vihet re në paqartësitë dhe
qëndrimet e ndryshme që janë mbajtur.
Që në vitin 1980, profesor Androkli Kostallari në artikullin
e tij studimor “Vëzhgime mbi disa grupe fjalësh popullore
të trojeve verilindore të shqipes” si një nga detyrat që
shtronte koha para gjuhësisë, veçonte përpunimin
e parimeve teorike e të metodave shkencore për të
përshkruar sistemin leksikor të të folmeve, nëndialekteve
të dialekteve të shqipes, përcaktimin sa më të qartë
teorik të vetë nocioneve “fjalë dialektore” e “fjalë
krahinore”. Në vitin 2001 profesor Jani Thomai botoi
monografinë dialektore “Leksiku dialektor e krahinor në
shqipen e sotme” ku sqaron shumë saktë shkencërisht
termat “dialektizëm” e “krahinizëm”.
“Dialektizmi, - sqaron ai, - është term i ndërtuar
semantikisht mbi një koncept gjuhësor, ka parasysh
dialektin si sistem të folmesh territoriale domosdo,
por tema e parë semantike për emërtimin është
mbështetur në vetë këtë sistem gjuhësor-dialektor. Është
e kuptueshme që çdo fjalë që njihet e kuptohet vetëm në
të folmet dialektore dhe nuk gjendet në dialektin tjetër e
në gjuhën letrare, është fjalë dialektore a dialektizëm.” 1
Pra, profesor Jani Thomai i lidh dialektizmat me një dialekt
të caktuar si variant territorial i gjuhës që nuk gjendet
në gjuhën letrare. Nga ana tjetër ka edhe shumë fjalë të
cilat nuk kanë një shtrirje të gjerë në mbarë dialektin, por
përdoren si njësi (te folme) më të ngushta të cilat quhen
krahinorizma.
Këtu ekziston një problem teorik që kërkon sqarim. Nga
ana e përhapjes (shtrirjes) me kë lidhet krahinizmi, me
të folmen apo me krahinën sepse semantikisht fjala
“krahinizëm” si semantemë ka fjalën “krahinë”.
Për t’i saktesuar këto koncepte ne i jemi referuar
shpjegimeve që u bën “Fjalori i gjuhës së sotme shqipe”
i vitit 1980 këtyre temave. Duhet të pranojmë se nga
shpjegimet që bën “Fjalori i gjuhes së sotme shqipe”
(1980) termit “krahinizëm” dhe “krahinë”, termi i parë
largohet nga tema semantike fillestare. Në fjalor gjejmë
këtë shpjegim për fjalën “krahinë” : “Krahinë quhet një
pjesë e një vendi që formon një njësi dhe dallohet prej
të tjerave nga veçori gjeografike, gjuhësore, ekonomike,
etj, nga veshjet, zakonet, mënyra e jetesës, etj; zonë,
vend që shtrihet larg nga qendra administrative; vendi ku
ka lindur dikush, anë. Krahinë malore (fushore; Krahinë
bujqësore; E folmja e krahinës së…”2
Ndërsa për “krahinizëm”, “Fjalori i gjuhës së sotme
shqipe” jep disa kuptime. Ne na intereson aspekti
gjuhësor për të cilin gjejmë këtë shpjegim: “Krahinizëm
1
Jani Thomai, “Leksiku dialektor e krahinor në shqipen e
sotme”, Tiranë, 2001, f. 9
2
Fjalori i gjuhës së sotme shqipe, Tiranë, 1980, f. 879
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quhen fjalë, shprehje ose trajtë që është karakteristike
për të folurën e një krahine dhe që nuk ka përdorim të
gjerë në gjuhën letrare kombëtare.”3
Nga vetë përkufizimi shohim se fjala “krahinizëm” lidhet
me një te folme të caktuar sepse vetë konceptet “e
folme” dhe “krahinë” nuk përputhen.
Pra, “e folmja” nuk përputhet me shtrirjen gjeografike të
krahinës, megjithëse ka raste kur janë te njëjta. Ka raste
kur termi “e folme” është më i ngushtë ose më i gjerë.
Kujtojmë këtu krahinën e Mallakastrës ku gërshetohen dy
të folme (toskërishtja e mirëfilltë dhe labërishtja), sikurse
ka krahina si e Myzeqesë që nuk e mbulojnë plotësisht
një të folme (toskërishte e mirëfilltë).
Kështu që termi “krahinizëm” duhet lidhur me të folmen
si variant i madh i dialektit. Janë pikërisht këto vështirësi
në emërtim, që në punimin e tij “Parimet themelore
për hartimin e fjalorit shpjegues të shqipes”, profesor
Androkli Kostallari ta quajë çështjen e krahinizmave si një
problem te veçantë e mjaft të ndërlikuar për “Fjalorin e
gjuhës së sotme shqipe”.4
Dialektizmat që lidhen me dialektin kanë një shtrirje
më të madhe në gjithë dialektin ose në shumicën e të
folmeve të tij. Kurse, krahinizmat kanë shtrirje më të
kufizuar, në një ose në dy të folme kufitare. Dialektizmat
e krahinizmat kanë vlera të ndryshme për mbarë gjuhën
pa përjashtuar këtu edhe gjuhën letrare.
Ato mund të shënojnë sende, tipare, dukuri a veprime
për të cilat nuk ka një emërtim më të përgjithshëm
ose të ngritur në normë. Fjalët dialektore e krahinore
në pjesën më të madhe janë krijime popullore të cilat
pasqyrojnë menyrën e të menduarit, psikologjinë dhe
shijen e popullit. Leksiku dialektor e krahinor ka vlera
të rëndësishme si pasuri e krijuar nga populli. Ai është
burimi i vazhdueshëm për pasurimin e leksikut të gjuhës
letrare dhe, sa kohë që njësitë e tij nuk janë ende pronë e
kësaj (gjuhës letrare) përdoren dendur si mjete stilistike
nga shkrimtarët.

vlerat e krahinizmave leksikore.
Autori, nga pozita e tregimtarit, nuk e largon veten nga
personazhi me vetëdije, e ngushton mjaft hendekun
midis gjuhës së tij e gjuhës së personazhit e këtu rolin
kryesor e ka leksiku dialektor dhe sintaksa popullore. Pra,
me mjetet dhe mënyrat e gjuhës, shkrimtari përdor mjaft
variacione stilistike.
Jakov Xoxa shquhet për intergrimin fuksionor të
dialektizmave në ligjërimin artistik. Për sasinë, por më
shumë për cilësinë e fjalëve dialektore në gjuhën e
veprës së tij. Tipat e dialektizmave leksikore, i rivlerëson
stilitikisht qoftë nga lloji i ligjërimit letrar, qoftë nga
prirjet gjuhësore të tij, qoftë nga personazhet e subjekti
i shkrimit. Me mjeshtërinë e përdorimit të leksikut
dialektor, shkrimtari i shërben jo vetëm veprës së tij, por
i ndihmon pastaj gjuhës në përgjithësi e varietetit letrar
për pasurimin e lëvrimin e mëtejshëm, sepse ai jo vetëm
i sjell dialektizmat, por dhe i rivlerëson në kontekste të
gjalla e të fuqishme.
Prirja nga dialektizmat e krahinizmat si leksik popullor
është dukuri e hershme në krijimtarinë letrare të Jakov
Xoxës. Kjo prirje nuk e çon në një ligjërim dialektor, pasi
dhe vetë shkrimtari synon një ligjërim popullor. Këtu ka
peshën e vetë, edhe ana fonetike e gramatikore, por
edhe mënyra se si shkrimtari me mjeshtërinë e tij i përdor
këto dialektizma leksikore, sado të shumta që të jenë.
Karakteristikë e gjuhës së Jakov Xoxës është “përzierja
ligjërimore” me interferenca të shumta e stilistikisht te
markuara.
Dallohen dy lloje interferencash:
a.Interferenca ligjërimore personazh-autor, ku në
ligjërimin e autorit intergrohen fjalë dialektore të
perdorura në ligjërimin e personazheve. P.sh.:

Tiparet e leksikut të Jakov Xoxës në romanin “Lumi
i Vdekur”

•

•

•

Jakov Xoxa është përfaqësuesi i të folmeve myzeqare dhe
shembulli më i qartë i përdorimit të dialektizmave në
letërsi. Ai përdor mjaft dialektizma leksikore duke mos u
përpjekur t’i kufizojë apo t’i përzgjedhë ato. Në veprën e
këtij autori është e vështirë të ndash ligjërimin e autorit
nga ligjërimi i personazheve. Autori qëndron përkrah
personazheve sa herë-herë të lë përshtypje sikur është
pjesëmarrës në ngjarje. Duket sikur ai i ka përjetuar vetë
ngjarjet e shkruara prej tij.
Qysh në krijimtarinë e hershme të tij, Jakov Xoxa është
prirur nga përdorimi i dialektizmave e krahinizmave
si leksik popullor. Dallohet si shkrimtar me pririje të
theksuar drejt leksikut krahinor e dialektor, jo vetëm nga
sasia e përgjithshme e fjalëve, por dhe nga mbushja e
frazave dendur me fjalë dialektore. Duke qënë një njohës
i thellë i të folmeve myzeqare ai ka shfrytëzuar drejt edhe

•
•
•
•
•

Pa pyetur për sharjet e të vëllait që ia lëshonte nga
pas si çomange, çau përpara qerres, hapi kanatë më
kanatë lesën e oborrit, u fut si tusht ere e u mbi truall.
(fq.99)
Si merrte nishan, i qëllonte me fushnjerë. (autori,
fq.168)
Të shkoi fushnjera bosh këtë radhë, o byrazer.
(personazh)
Ah, Kosovë, Kosovë që tash po ta dimë kimetin!... hapi Sulejman Tafili buzët e pjekura nga zjarrmia.
Dha sa dha çertexhiu, e më në fund, s’u mbajt dot.
(autori, fq.552)
O çertexhi, a të ka mbetur më nga ky top?! (personazhi,
fq. 550)
Seç i krisi te delli i ballit dhe Piloja ia dha me të dyja
duart të shkulte hurin e lesës duke pallur si lopa në
gjak. (autori)
Lëshomëni ore, t’ua shkruaj hakun tim me këtë hu!
(personazhi)

b.Interferenca ligjërimore personazh-personazh, ku në
ligjërimin e një personazhi intergrohen fjalë dialektore të
përdorura në ligjërimin e një personazhi tjetër. Këto dalin
te dy personazhet kryesor, Adil-Vita ose Vita-Adil.
P.sh.: Adil, xhan i Vitës, mos m’u idhno, po se
si... (Fq. 612)
Ujë hendeqesh më solle, oj çiko?

Po aty
A. Kostallari “Parimet themelore për hartimin e fjalorit
shpjegues të shqipes”, në “Studime mbi leksikun”, Tiranë,
1972, f. 67

3
4
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Do grryej një pus pa bllok e do qis ujë pa kovë.

 Atëherë, me zemërën në vend dhe inatin shuar në
dhembje e pendim, shkoi të çmbrehte qetë.
 S’e mbajti dot një psherëtimë dhe flaka e kandilit e
rrahu nga ky marren, mend u shua.
 E ëma kish dalë të kulloste patat në pllashtirë.
• Për larmi gjuhe (sinonimi) e stil, ose si mjete pasuruese
me nuanca të veçanta kuptimore, emocionuese e
shprehëse, Jakov Xoxa përdor mjaft fjalë, p.sh:
 Karabinieri me t’i bërë shenjë eprorit, zhvati katruven
e dytë nga duart e Konxhes dhe ia vërviti ujët shputave
të përskuqura dhe të fryra si tul domateje.
 Duke marrë me kast njollat e manave për gjak, deshi
t’i ngrinte fustanin edhe më lart.
 Mori të çaponte nga kasollja e Leksit.

Klasifikini i fjalëve dialektore të përdorura në vepër
Siç u vu re dhe më sipër, Jakov Xoxa tregon një kujdes të
veçantë që të zvogëlojë sa më shumë, por pa e zhdukur
largësinë midis gjuhës së vet dhe gjuhës së personazheve.
Për t’ia arritur këtij qëllimi, ai shtie në punë dialektizmat
leksikore. Asnjëherë gjuha e tij nuk është në një rrafsh
me atë të personazheve. Këtë ai e arrin nëpërmjet një
përdorimi në mënyrë të përpjestuar të dialektizmave në
të dy ligjërimet.
Leksiku dialektor e krahinor në veprën e Jakov Xoxës, të
cilin e kemi edhe objekt të këtij punimi diplome siç del
nga vjelja shteruese është i gjerë dhe i larmishëm. Këtij
leksiku mund t’i bëjmë këtë ndarje:
a) Fjalë dialektore që gjenden në ligjërimin e autorit
b) Fjalë dialektore që gjenden në ligjërimin e personazheve

b.Fjalë dialekore që gjenden në ligjërimin e
personazheve

a. Fjalë dialektore që gjenden në ligjërimin e autorit

Jakov Xoxa është treguar mjeshtër në dhënien e fjalëve
te personazheve duke na krijuar skena të gjalla të jetës
myzeqare, duke na dhënë psikologjinë e kësaj shtrese
të popullsisë. Këtë gjë mund ta bënte vetëm një njohës
i mirë i të folmes së kësaj krahine. Kushdo që lexon
këtë roman i duket sikur është vetë personazh i këtyre
ngjarjeve. Ja disa fjalë të përdorura në këtë ligjërim.:
arakopiset, agallma, bakëm, bersnik, bukje, bendënez,
bukurezë, bajmake, buzishte, berrë, cof, cingle, çipllak,
çyçka, çart, çkoqitës, çupë, ditëzi, dilmi, të dendesh,
edepsëz, ferishte, e flamosur, furkë (shtyllë),etj.
• Në ligjërimin e personazheve gjenden dhe fjalë të
huaja sidomos ato të burimit turk, të cilat përdoren
për të tipizuar veta apo mjedisin shoqëror ku
zhvillohet ngjarja. Këto fjalë të huaja janë strukur
në këtë të folme dhe përdoren si krahinorizma. Për
shembull:

Jakov Xoxa, si një njohës i mirë i gjuhës shqipe dhe me
origjinë nga Myzeqeja, e ka pasuruar leksikun e shqipes
duke qëmtuar fjalë që janë karakteristike për të folmen e
kësaj krahine si dhe me fjalë të reja të krijuara nga vetë
autori me burimin e shqipes sipas gjedheve prodhimtare
të sistemit fjalëformues të shqipes. Nga sa u tha më lart
po i ilustrojmë me shembuj:
arkëz, ardallosur, akullim, avosje, byrxhik, të bujturat,
blaca, bukje, bëlbitje, bërrylak, bunjet, bujan, bërnut,
çapoi, çipllak, çiliminj, çafke, çupëri, i çartur, dalldi,
dëlldëqe, doraz, dybek, delenxheshkë, fushnjerë, fraq, i
furgulluar, një fije (pak), gatis,etj.
•

Autori përdor për vlerat e tyre stilistike që kanë
fituar edhe fjalë të huaja, sidomos me burim turk.
I përdor ato si mjet për të tipizuar veta të caktuar,
për të dhënë më me vërtetësi mjedisin shoqëror ku
zhvillohet ngjarja. P.sh.:
 Që përtej, ku kishte çuar hallatin (kalë qimekuq) e
beut të kulloste, u sul mbi kalë Sabri Kallamatreshi.
 Me të hyrë në hendekun (kanal) me ujë të ëmbël që
duhej të kalonte para se të futej në kënetë, iu qepën
shushunjat e mëdha të Trokthit.

 Kërthizën e ke të shkurtër, por ymrin (jetën) të gjatë.
 Po të kërcasë dajaku kanë për të më larë fët e fët dhe
gjakun e rosave të egrave.
 Unë po shkoj në kishë se e kam taksirat.
•

Në ligjërimin e personazheve gjejmë edhe emërtime
të sendeve, objekteve, dukurive krahinore të
panjohura në krahina të tjera, p.sh.:

 Me atë punë që bëre në vjeshtë, do mbathur si hajvan
e do çuar gardheve të përtypësh ferecka e barabane.
 Ai rreh të zbutë meshët në çanakun e Shpiragajve.
 Ditën të hanë e s’të hanë se njeriu është i dirsur e
ngecin në zdrëmën (djersë e vruk bashkë) e tij.

•

Në roman përdoren edhe emërtime të sendeve,
dukurive krahinore të panjohura për krahina të tjera,
p.sh:
 E, me të vërtetë, kur e shikoje, të derdhej nga veshëzat
e parmendës, e nxehtë dhe e shkoqur si bukëvalë, e
s’të mbetej në ngëqez asnjë dorë dhé.
 Pilo Shpiragu qe ulur mbi një trung kavaku, nga ato
që patën tepruar pas ngritjes së shtëpisë dhe ishte
kredhur në mendime të zymta.
 Herë-herë vinte e skuqej si bakëm, herë-herë vinte e
derdhej si vapem (baltë me të cilën lyenin shtëpitë).
• Në leksikun dialektor të romanit përdoren dhe fjalë
që japin mjedisin gjuhësor ku zhvillohen ngjarjet,
situatat ligjërimore, madje edhe koha. P.sh.:

•

Fjalë që japin mjedisin gjuhësor ku zhvillohen ngjarjet,
situatat ligjërimore, për shembull:

 U allos qeni i zgjebosur mbi kurrizin tonë, prit të na
mbahet subash tashi!
 Ku e kemi vënë atë të flamosur bajrak?
 Me vdekje në qerre, babëzi në bark, lakutëri në sy që
mortja e babëzia mos të lënçin derman.
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•

 Më ndje, o i gjithëfuqishëm, që s’e prita dënimin tënd
atje tek ma lëshove!
d) Mallkime
 U djeksh në gropë të gëlqeres!
 Bëfshin gjumin e madh, o zot!
 U rëntë ndonjë plasje, o zot!
Leksiku e sidomos frazeologjia japin ngjyrimin kryesor
popullor sistemit të gjerë të mjeteve të shprehjeve
gjuhësore në veprën e tij. Gjuha e gjallë e popullit, gjuha
e krijimtarisë gojore popullore, me atë pasuri të madhe
frazeologjike, me vlera të pazëvendësueshme përbën
burimin për shumë njësi frazeologjike.
Detyra e shkrimtarit është të thithë prëj këtej lëndën më
të mirë, ta përpunojë në shkallën e duhur, t’i japë jetë në
kontekstin e madh të veprës së vet dhe më tej, edhe të
krijojë sipas gjedheve popullore. Në njësitë frazeologjike
ka diçka të veçantë, një farë ngurosje në formë, e në
ndërtim një zhvillim jo të drejtëpërdrejtë të kuptimit, një
idiomatikë të theksuar.
Si lëndë e sistemit të gjuhës u nënshtrohet ndryshimeve
të kohëpaskohshme e në ndërtime të ndryshme.
Ndryshojnë ngadalë, nga ndërtimi, po me shumë
ndryshojnë nga brendia, nga funksionet shënuese e
vlerësuese. Një tregues i dukshëm i njësive frazeologjike
është ndjeshmëria më e vogël kundrejt normës së
përgjithshme letrare dhe ndjeshmëria më e madhe
kundrejt normës stilistike.
Frazeologjia popullore në veprën e Jakov Xoxës është
pjesë përbërëse e atij pasqyrimi të gjerë të frymës
popullore, të mënyrës së të menduarit të popullit, të
psikologjisë popullore ku shkrihet përshkrimi i zakoneve e
i mënyrës së jetesës shqiptare, i kushteve shoqërore i tërë
atij mjedisi të cilit i drejtohet vështrimi i autorit. Nëpërjet
tyre, autori shpreh humorin, shijen dhe zgjuarsinë e
popullit. Shumë herë njësitë frazeologjike janë ndërtuar
sipas një figure (metaforë, hiperbolë, krahasim, etj) të
lidhur me jetën e fshatarit tonë, p.sh.:

Në roman përdoren edhe mjaft fjalë të cilat autori i
përdor si mjete për humor e satir për personazhet.
P.sh.:

 O Zot, ç’ka ngjarë!... - bërtiti Dafina dhe brodhi drejt
Shënepremtes si e ndërliqur, pa pyetur për ferra,
murriza e zhuka.
 I kunati, i zemëruar nga këto fjalë fryu inatin tek i
vëllai që “s’la pelat e buacat të ngordhnin si delet e
të vinte të ngrohte të shoqen, po më rrinte atje dhe
kishte lënë atë, byrazerin të priste ‘çomanget’ e të
dëgjonte zgurdhën e Dafinës”.
 Ashtu ta dish mirë se ç’e degjon atë zgurdhëmadhin
tim!
• Në ligjërimin e personazheve, përdoren mjaft fjalë si
mjete pasuruese me nuanca të veçanta kuptimore,
emocionuese e shprehëse, p.sh.:
 O shën Mëri, m’i shpëto nga ndonjë e ligë!
 Aman, o Sabri, me trego pakëz më shkoqur se po më
çon goja lëng nga ato kumbullat që më kujtove.
 Me baft, o vëlla, po unë do t’ia nis nesër.
Shprehjet popullore me kuptim të gjerë, zënë një vend të
rëndësishëm në gjuhën e Jakov Xoxës. Ai dallohet edhe
për përdorimin me mjeshtëri të këtij thesari për të thënë
me përpikmeri e me ngjyrimet e veta edhe nuancat më të
holla të mendimit. Me dorë të sigurt e me shije të hollë e
vë frazeologjinë në shërbimtë synimeve të tij stilistike, për
të karakterizuar edhe nëpërmjët saj, mjediset shoqërore,
njerëzit, ngjarjet, truallin gjuhësor, si në fjalët edhe në
shprehjet del gjuha e grave “një identitet gjuhësorosocial, mbeturinat e të cilit ruhen edhe sot”.
Në vepër ndeshim mjaft eufemizma, mallkime, urime,
karakteristike për zonën e Myzeqesë, e sidomos në
të folmen e grave. Gratë, duke qënë se të shumtën e
herës bëjnë punë që mund të shoqërohen me biseda e
kuvendime, flasin më shumë, janë më të pakursyera në të
folur. Sa më të pashkolluara e më të mënjanuara nga jeta
shoqërore të jenë femrat, aq më të lidhura me “tabutë”
dhe me “zakonet e vjetra” të të folurit, do të jenë ato.
Mallkimet e urimet në vepër i shohim më shumë në të
folmen e teto Gonxhes, të plakë Sofës, Dafinës, e grave
të tjera të fshatit.
a) Eufemizma
 Kur u mgrit Piloja në mëngjes e doli jashtë duke u
kollitur e duke pështyrë djathtas e majtas për të
qëruar gurrmazin nga të bujturat e gjumit.
 Aman, Pilo, mos më prish (mos më vra)!

 Ti vë dorën në ungjill, o Pilo, po prifti s’të beson se të
ka parë me sytë e tij kur ke shitur katër kokë dhenë në
pazar të Libofshës.
 Rrëmbimi i gjësë e i pendëve të punës ua këputi krahët
Shpiragajve.
 Dhe i rrëfeu fije e për pe ngjarjen.
Si përfundim mund të themi se “Lumi i Vdekur” është një
vepër që pasqyron jetën e fshatarit të varfër myzeqar në
vitet '30. Nëpërmjet leksikut të përdorur në vepër, autori
na i sjell ngjarjet, personazhet, mjediset, të vërteta e të
prekshme.
Leksiku dialektor e krahinor gjendet në ligjërimin e
autorit, por më shumë në ligjërimin e personazheve.
Këto, për të emërtuar sende a dukuri krahinore, si
mjete për humor a satirë, si mjete për të dhënë mjedisi
gjuhësor ku zhvillohen ngjarjet, situatën ligjërimore, për
karakterizimin e personazheve ose si mjete pasuruese me
nuanca të veçanta kuptimore, emocionuese e shprehëse.

b) Urimet
 Kurban t’u bëftë kasollja, o burrë!
 Gaz pastë në zemër!
c) Lutje
 O shën Mëri! O perëndi! O zot!
 O zot, mos e lënç fshatin pa prift!
 O perëndi, ç’ke mos na i rrëfe!
 Mos na e qa të gjallë moj nuse, që qagsh kokën time!
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Petro Marko dhe moderniteti

MSc. Suela Koreta

Abstract

humanism, confession.

Petro Marko is a shining figure of Albanian culture, which
in our literature has risen to the size of a metaphor for
six decades in the field of literary and artistic activity.
From the beginning of the thirties, when it is apparent,
Petro Markos's literary work continues its way to today,
it manages to preserve the contemporary, contemporary
spirit, awaken the curiosity of our literary criticism and
interest the reader Albanian.
In Albanian literature, the writers are rarely the writers
who, during their many years of work in the period
stretching through historically more intense dictates,
full of tides and praxis, keep the consistent stance, both
creative and human, up and down constantly, be bent
or even silenced at all; it is rare for those writers who
have been able to consistently preserve the dignity of the
creator and the human being, as Petro Markoja could be
recognized in this plan.
Petro Marko enters the ranks of biographers. As man and
writer is characterized by profound humanism, freedomloving spirit, love for his people and all mankind,
dedication to the homeland as creative living principles,
but also high morality, honesty, pride, and nobility as
character traits.
Petro Mark's poetry is an effort to identify with the voice
of time and to share in the sufferings, pains and worries
and ideals of the crowd he belongs to. Petro Markos's
poem is the poem of a powerful protest and of the
harsher, happier and more secretly charged accusation,
of social inequality and other injustices of the time. His
poetry endures trust and confidence in the future - in the
new society of free and equal people, raised in cult. He
is a living creature with a lively and demanding soul, and
with an emphasis on all that happens in life and art.
The modern prose of Petro Markos occupies an important
place in today's Albanian literature. Petro markon begins
the story of the modern novel in Albanian letters.
Underlining the special stylistic form of the narrative of
Petro Markos, the novelist who with his creative genius
strength , artistically recreated the Albanian world of a
troubled time as a reflection of his soul and his troubled
life.

Abstrakt
Petro Marko është një figurë e ndritur e kulturës
shqiptare, që në letërsinë tonë ngrihet në përmasën e
një metafore për gjashtë dekada me radhë në fushen e
veprimtarisë letrare dhe artistike. Që nga fillimi i viteve
tridhjetë, kur edhe shfaqet, vazhdon rrugën e vet vepra
letrare e Petro Markos e gjer në ditët e sotme, ajo arrin
të jetë dhe ta ruajë frymën aktuale, bashkëkohore, të
zgjojë kërshërinë e kritikës sonë letrare dhe ta interesojë
lexuesin shqiptar.
Në letërsinë shqipe janë të rrallë shkrimtarët, të cilët
gjatë punës së tyre shumëvjecare në periodën që shtrihet
nëpër dekadat historikisht më intesive, plot batica dhe
zbatica, ta ruajë gjer në fund qëndrimin konsekuent, si
krijues e si njerëz, të mos bien dhe të ngrihen vazhdimisht,
të lakohen apo edhe të heshtin fare; janë të rrallë ata
shkrimtarë që kanë mundur të ruajnë me konsekuencë
dinjitetin e krijuesit dhe të njeriut, ashtu sic ka mundur të
shquhet Petro Markoja në këtë plan.
Petro Marko hyn në radhët e shkrimtarëve me biografi.
Si njeri dhe shkrimtar e karakterizon humanizmi i thellë,
shpirti liridashës, dashuria ndaj popullit të vet dhe mbarë
njerëzimit, përkushtimi ndaj atdheut si parime jetësore
krijuese, por edhe morali i lartë, ndershmëria, krenaria
dhe fisnikëria si tipare të karakterit.
Krijimtaria poetike e Petro Markos është përpjekje për t’u
identifikuar me zërin e kohës dhe për të marrë pjesë në
vuajtjet, dhembjet dhe shqetësimet dhe idealet e turmës
së cilës ai i takon. Poezia e Petro Markos është poezi e
protestës së fuqishme dhe e akuzës së rreptë, herë më
të hapët e herë më të fshehtë,ndaj pabarazisë shoqërore
dhe padrejtësive të tjera të kohës. Poezinë e tij e përshkon
fund e krye besimi në të ardhmen-në shoqërinë e re të
njerëzve të lirë e të barabartë, të ngritur në kult. Ai është
krijues me shpirt të gjallë e kërkues dhe me kërshëri të
theksuar ndaj gjithë asaj qe ndodh në jetë dhe në art.
Proza moderne e Petro Markos zë një vend të
rëndësishëm në letërsinë e sotme shqipe.me Petro
markon zë fill historia e romanit modern në letrat shqipe.
Duke nënvizuar trajtën e vecantë stilistike të rrëfimit të
Petro Markos, të romancierit që me forcën e tij gjeniale
krijuese, rikrijoi artistikisht botën shqiptare të një kohe

Key words: modern prose, principle, inequality,
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të trazuar,si pasqyrë e shpirtit dhe jetës së tij të trazuar.

bërë kështu një metamorfozë makabre të mitit poetik të
tereadorëve lorkiane. Në poezinë “Letër nga Roma” Petro
Marko flet për një letër të gjetur në xhepin e një fashisti
të vrarë, ku djali i këtij fashisti i shkruan për vuajtjet nga
uria dhe shitjen e biçikletës së vetme të shtëpisë. Ja dhe
tre vargje tronditëse si epitafet e vjetra të Eskilit:

Fjalë kyçe: prozë moderne, parim,pabarazi, humanizmi,
rrëfim.

Hyrje

“Gjeta bukë të mykur
Në trajsën e një të vrari
Dhe Hëna e bën të artë”.

Koncepti për modernitetin në poezi është kaq i shtrirë në
hapësirë dhe në kohë; në një shumësi kuptimesh gati të
pafundme. Kjo do të thotë që moderniteti përherë do të
ketë një rrafsh konvencial, por edhe ralativ, pa përjashtuar
edhe paradokset, pa të cilin siç ka thënë një filozof, nuk do
të kishte asnjë fillesë të filozofisë. Moderniteti në poezi
nuk ka të bëjë me rendin kronologjik, por kohëshmëria,
gjithsesi, ka disa struktura të brendshme, ku shenjohet
diçka e veçantë, që nuk mund të përsëritet më plotësisht
në një etapë të mëpastajme.
Fjala vjen, shqipërimi vetiak i “Këngës së Këngëve” të
Solomonit nga Gjon Buzuku ka një dëshmi moderniteti
deri më sot; “Cikli i Sibilave” bodganiane është gati i
pashembullt, por nuk është identik me ciklin biblik të
poezive të Nolit, apo me ciklin panteistik të Lasgush
Poradecit. Moderniteti i poezisë së Migjenit është një
nga Zeninet më të mëdha të poezisë shqipe në të gjitha
kohërat. Nuk po flas për poezinë e Migjenit.
Duke mbetur në qerthullin poetik të Petro Markos, dua
të shpreh mendimin, se Petro qe një nga krijuesit, që
do të hyjë në historinë e modernitetit poetik shqiptar
të paktën në disa kuptime kryesore. Petro Marko në
poezitë e tij, të viteve ’30, ka një shkëlqim vetiak shqiptar
dhe evropian njëkohësisht. Ai nuk është i shkëputura
nga letërsia, apo poezia me sens apokaliptik, apo dhe
mesianik për shoqërinë në mesin e shekullit ’20. Kjo
është kaq universale, por jo dhe shumë e lehtë për t’u
kuptuar plotësisht. Moderniteti i gjysmës së shekullit
20, është një nga mrekullitë më të mëdha të njerëzimit.
Ky modernitet ka të bëjë me thelbin kontestues dhe
të protestës shoqërore në emër të një humaniteti të
idealizuar, në emër të një shprese vigane, gjithsesi në
emër të një utopie mbarënjerëzore. Nga kjo pikëpamje,
moderniteti qe një herezi e vërtetë në përmbajtje poetike,
por pa përjashtuar një modus viventi krejt të veçantë
dhe një harlisje të pazakontë të formës, të strukturës
konceptuale dhe të metaforizmit të guximshëm.
Poezia e Petro Markos është poezia e një heretiku të
përmbajtjes dhe të formës. Kjo poezi e viteve ’30, por
edhe ’40, arriti një realizim të vetvetes duke u bërë diçka
testamentale për letërsinë shqiptare.
Petro Marko është një poet i guximsëm, por jo në
kuptimin rapsodik, apo të baladave e të gjesteve të një
nderi kalorsiak; Ai kërkon të jetë poet i një bote të re. Në
një poezi të tij, ai thotë se “Vdekja lind, vdes natyra dhe
s’varroset”, ndaj “prêt të lindë një tjetër botë”.
Ai jep një imazh të Shqipërisë “plot lotë mërgimtarësh,
të cilët larg me mortjen janë martuar”, por mjerimi
Migjenian që do ta lemerisë përherë Shqipërinë dhe
ndoshta po e lemerit dhe sot, gjithsesi mund të ndriçojë
paksa nga vullkani Iberik. Petro shkruan “Baladën e
arenës të Badajozit” në Spanjë, ku fashistët frankistë
futën brenda mijëra njerëz të popullit dhe lëshuan demat
e tërbuar që i copëtun viktimat me brirët e tyre, duke

Nuk është guri filozofal. Është art i poezisë më i
plotfuqishëm se gishtat mitike të Midias që duke prekur
gjithçka kthejnë gjithçka në ar. Nuk është një ar fizik, por
është një ar shpirtëror.
Kryevepra poetike e Petro Markos është poema “Horizonti
në kuletë”. Kjo poemë është strukturë e re e një figuracioni
të ri të paparë deri atëherë në letrat shqipe. Kujtoj disa
nga figurat rebele, që sot kanë fituar një shkëlqim të
ri. “Se Atlasi vdiq në fronin elektrik”, “korenti përvëloi
fantazmat”, “horizonti pa kufi është flamur imagjinate”,
“burgjet e rënda pagëzohen si kopshte zoologjike”. “Mbi
akull kërcasin këmbët e mia, si dhëmbët e mia”, “Të thella
janë rrënjët e shpresës, por barometri i shpirtit tragën
humbet”, “s’e rrëzohen pallate e plagosen faltore”, “nuk
dëgjoni duartrokitjet e mortjes si gjëmojnë në brigjet e
shpresës?”, “Unë s’qaj për ata që s’dinin se përse qanin”,
“vejusha qeshi sa mundi në mes të Oqeanit dhe burrat
që e rrethonin si gjahtarët e natës e duartrokitën”, “erdhi
radha jonë”, le të votojnë edhe yjet e natës, që vetëm një
gjë duan të mbulojnë plagët e shekujve, “se djersa dhe
loti i punëtorit u bënë vaj e uthull e sallatë e gjaksorëve”,
“Afër gërmadhave në lëmin e vdekjes një kalama sisën
e gjakosur pi të nënës së vrarë”, “të vdekurit dalin nga
oxhaku i krematorit” etj, etj.
Petro Marko klith: “Ah që s’mundem të këndoj të
nesërmen” dhe se “Kush do t’i rrëzojë muret e Bastiljes
Europiane?” Kuptohet, se imazhi epokaliptik në këtë
rast është kundër fashizmit; të njëjtën gjë, ka bërë edhe
Hemingueji dhe Malroja. Nuk duhet harruar Lorka i
masakruar pa varr; po gjaku i tij është diku dhe s’humbet
dot, ky gjak rrjedh në dejet e të gjithëve dhe të shekujve,
rrjedh edhe në dejeet e modernitetit të poezisë.
Mungon një studim ose një shumësi studimesh për
modernitetin e poezisë shqiptare, por edhe për
modernitetin e poezisë së Petro Markos.
Petro Marko e gjallëroi poezinë me rebelimin e tij të
hatashëm në emër të humanizmit dhe jo të shfrytëzimit
të humanizmit. Teza e tjetërsimit, që i ka torturuar kaq
shumë filozofët, nuk është në poezinë e tij, po ankthi
ekzistencial dhe ëndrrat për një botë më të mirë është
diçka vërtetë e mrekullueshme. Nuk dua të përdor këtu
fjalë të kota dhe perifrazime të karakterit thjesht formal
apo linguistik. Poezia është më shumë se sa këto analiza
që shpesh nuk kanë gjakun e dritshëm të vetë poezisë.
Ka edhe poezi që nuk shkruhen me fjalë. Le të mos i
mbivlerësojmë dhe të mos i mitizojmë fjalët. Poezia
më e madhe e Petro Markos është dëshira e tij për ta
patur varrin në Dhërmiun Jonik, përballë detit. Kjo ngjan
me një kryemetaforë. Përtej sematikave gjuhësore dhe
sintaksës së mëshirshme, varri i Petro Markos njësohet
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me kuptimin e emrit të tij Petro, që do të thotë: gur. Ne
vdekatarët e zakonshëm vijmë dhe e prekim lehtë me
duar këtë gur. Është një nga gurët e themelit të tempullit
të artë të letërsisë dhe të kulturës kombëtare. Petro
Marko tani është kujtesë.
O Ju që kujtoni se poezia shkruhet!
Poezia është jeta për të vdekur siç duhet. Përtej kësaj
ndoshta nuk ka asgjë, sepse humbasin dhe mërgohen
tërë kuptimet e ekzistencës dhe të fantazisë. Në kuletën
e Petros nuk kish para, por mijëra horizonte. Vetë u bë
Njeriu Horizont.

këto antifashiste si Asim Vokshi, Skënder Luarasi, Xhemal
Kada.
Tek “Qyteti i fundit” shkrimtari mundi të na japë
një roman artistikisht më të arrirë e me një unitet e
harmoni të brendshme më të madhe. Ngjarjet e romanit
shtjellohen në dy platforma paralele, jeta e partizanëve
çlirimtarë dhe e popullit dhe jeta e ushtarëve italianë
dhe e familjeve italiane që kthehen në Atdheun e tyre.
Në tablotë e këtij romani, Petro Marko me mjeshtëri ka
ditur të gërshetojë prirjet e prozës së vet realiste me
nota të thekeshme lirike e botë të thellë romantike, ku
nëpërmjet mjaft analizave psikologjike e përshkrimeve
tronditëse shpirtërore, shpalos në sytë e lexuesve
rrënimin e fashizmit si mortajë të Europës dhe lindjen e
një botë të re e t lirë. Përballë robërve italianë – viktimave
të fashizmit, të rrënuar e zhgënjyer nga fati tragjik i Luftës
së Dytë Botërore qëndron toger Leka dhe antifashistët
shqiptarë, të cilët me idealet e lirisë në sy, kërkojnë
shpresat dhe të ardhmen e jetës së tyre. Nëpërmjet
pohimit dhe mohimit, nëpërmjet përballjes së dy botëve,
shkrimtari pasqyron humanizmin dhe dashurinë e thellë
njerëzore. Një nga veçoritë dhe risitë që solli ky roman në
prozën shqipe të kohës është se romani “Qyteti i fundit”
nuk ka një hero kryesor. Personazhe të tillë si toger Leka
apo Ana Maria Monti, Karlo Peroni apo Bejkua, secili
ka fatin e vet në rrjedhat e veprës, megjithatë ngjarjet
e tablotë kanë harmoni e bukuri të jashtëzakonshme.
Vënia përballë figurës së Ana Maria Montit e bukuri së
dashurisë, humanizmit dhe atit tragjik të Malisë, është
pjesa e kontrasteve të shumta në arkitekturën e romanit.
Ana Maria Monti personifikon fatin e vajzave italiane,
viktimë e realitetit italian. Karlo Peroni është fashisti tipik
vrasës e i pashpirt, ndërsa toger Leka krahas çlirimit të
Atdheut nga fashizmi, dëshiron edhe çlirimin e Ana Maria
Montit nga morali i saj dramatik. Ndryshe nga romani
“Hasta la Vista”, me romanin “Qyteti i fundit” shkrimtari
e ka çliruar narracionin e tij nga mjaft elementë romantikë
e sentimentalë.
Në romanin “Një emër në katër udhët” shkrimtari na
përshkruan atmosferën e Shqipërisë në vitet e sundimit të
mbretit Zog, të ardhjes së Italisë fashiste e të Gjermanisë
naziste, luftën e grupeve antifashiste e më vonë të çetave
partizane e të ilegalëve kundër pushtimit të huaj.
Në romanin “Stina e armëve” ka në qendër luftën
antifashiste në krahinën e Vlorës e të Bregdetit të Jonit,
trimëritë e çetës së Zaho Kokës. Në romanin “Ara në mal”
ka në qendër kooperatizimin e zonave malore në rrethin
e Tiranës, luftën e brendshme të fshatarëve, pasqyrimin
e këtij procesi të vështirë për t’u realizuar, formimin e
ndërgjegjes shoqërore. Në romanin “Çuka e shtegtarit”
trajton fatin e artistit me një vend, ku arti duhet t’i
nënshtrohet diktatit politik.
Edhe në romanin “Nata e Ustikës”, e cila është një vepër
me karakter biografik, Petro Marko, ashtu si te “Hasta
la Vista” edhe “Një emër në katër rrugë”, zbërthen fatin
tragjik të njeriut gjatë Luftës së Dytë Botërore. Në rrëfimin
e shkrimtarit tonë të shquar shpalosen tablo nga betejat
kundër fashizmit, burgjet, internimet, por edhe dashuritë
e tij nëpër Europë. Ngjarjet e këtij romani rëfehen në
vetën e parë, nga personazhi Andrea, narracioni është
dinamik shpërthyes e me degresione, duke përjetuar

Petro Marko dhe proza e tij moderne
Petro Marko është nga shkrimtarët me një jetë më
interesante e më me ngjarje sesa gjithë shkrimtarët e tjerë
shqiptarë, jeta atë e ka hedhur kudo; në brigjet e Himarës
dhe të Dhërmiut, në Vlorë e në Tiranë, por dhe në Greqi,
Spanjë, Francë dhe Itali. Ai përjetoi dhe mori pjesë aktive
në ngjarjet e tri periudhave të veçanta e me ngarkesë
dramatike në jetën e popullit tonë, në periudhën e
mbretërimit të Zogut, në ngjarjet e Luftës Civile në Spanjë
e në ato të Luftës së Dytë Botërore dhe në periudhën
totalitare e atë të një Shqipërie demokratike e pluraliste.
E gjithë kjo kohë, me ngjarjet, dramat e problemet e saj
shqetësuese u pasqyrua në veprën letrare të P. Markos,
veçanërisht në prozën e tij, në shkrimet publicistike, në
tregimet, në dramat, librin “Intervistë me vetveten” dhe
në romanet e tij, duke filluar që me “Hasta la Vistën” dhe
gjer tek romani i fundit i botuar “Çuka e shtegtarit”.
Pasi vepra e tij në prozë është tepër e gjerë, ne kësaj
radhe do të trajtojmë veprën romaneske të P.Markos,
tipologjinë dhe problematikën që parashtron, frymën
moderne që ai solli në romanin shqiptar, duke u bërë
pararendësi i një lloji romani të ri, që u lëvrua më pastaj
nga shkrimtarë të një brezi më të ri.
Që në romanin e parë të botuar, që në “Hasta la Vistën”
(1958) P. Marko tërhoqi vëmendjen e kritikës si shkrimtar,
por kritika jonë vuri më fort në dukje vlerat ideore të
kësaj vepre, trajtimin e temës së revolucionit të popullit
spanjoll dhe të brigadës internacionaliste kundër Frankos
dhe fashizmit… dhe s’arriti të vinte në dukje se P. Marko
kish krijuar për herë të parë një tip romani të ri, kish
krijuar një roman me një strukturë krejtësisht ndryshe
nga romanet e tjerë. Rrëfimi i tij metaforik paralajmëroi
krijimin e një fytyre të re të romanit shqiptar, nëpërmjet
tablove të thella të romanit “Hasta la Vista”, zbërthehen
me një forcë magjike karakteret e personazheve, bota
e tyre shpirtërore dhe filozofia e tyre jetësore. Krahas
tablove të heroikës së luftës kundër fashizmit, linja
e dashurisë nëpërmjet luftëtarit shqiptar Gori dhe
spanjolles së bukur Anita, e pasuron prozën e Petro
Markos me një botë emocionale të jashtëzakonshme
dhe artikulim të ri artistik. Shpesh, përfytyrimet e
Anitës për Gorin, shqiptarin që kishte shkuar në
Spanjë për të luftuar dhe për të vdekur për lirinë e saj
mbartin elementë të legjendarizuar, mitologjike e të
jashtëzakonshëm, ndaj dhe dashuria midis tyre është po
ashtu e jashtëzakonshme. Krahas kësaj, lufta jepet mes
gjëmimeve, shpërthimit të predhave e tapave, e ashtu,
vizatohet një galeri e tërë personazhesh figura të njohura
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një botë të thellë artistike e psikologjike. Jeta e të
burgosurve antifashistë në ishullin e Ustikës, në brigje e
Siçilisë, qëndron, nga njëra anë, mes burgut natyror- nga
ana tjetër mes dhunës së gardianëve fashistë, brenda
tyre shkrimtari arkitekturon sfidat e ndërtimit të Lirisë.
Nëpërmjet miqësisë e humanizmit të të burgosurve nga
vende të ndryshme të Europës, nëpërmjet dashurisë
midis tyre, ata përftojnë hapsira të tjera lirie, edhe pse
janë të rrethuar në burgun fashist.
Ashtu si te romani “Qyteti i fundit” edhe në narraionin e
“Natës së Ustikës, shfaqen elementë të atij humanizmi që
gjatë Luftës së Dytë Botërore gjeti përhapje të gjerë në
Europë dhe më pas u bë mbizotërues në krejt shekullin.
Nën këtë ndikim edhe proza e Petro Markos përfton një
tipar tjetër, ajo idealizon humanizmin gjithënjerëzor,
dashurinë mbarënjerëzore.
Në të gjitha romanet e veta P. Marko trajton tema të
mëdha e të rëndësishme, që ngërthejnë në vorbullën e
ngjarjeve drama të dhimbshme e probleme thelbësore
për t’u zgjidhur në fatin e një populli. Këto romane kanë në
qendër të vëmendjes një hero kryesor, ku përqendrohet
më fort vështrimi i shkrimtarit. Rreth këtij personazhi
shtjellohen ngjarjet, të cilat marrin një shtrirje të gjerë,
duke na njohur me shtresa të ndryshme njerëzish që janë
të inkuadruara në dy kampe të kundërta dhe ndeshen
egërsisht kundër njëri-tjetrit. Jeta njerëzore tek romanet
e P. Markos na vjen me një lëndë mjaft të pasur jetësore,
prandaj proza e tij lexohen me ëndje, sepse njeriu ndjen
praninë e jetës së gjallë, frymëmarrjen, dramat, dashuritë
dhe ëndrrat e saj. Tek asnjë shkrimtar tjetër lënda
jetësore nuk është kaq e begatë, kaq e shumëllojshme,
kaq interesante e kaq e veçantë.
Asnjeri nga romanet nuk na përsërit vetveten, nuk gjejmë
situata, ngjarje, personazhe e zgjidhje konfliktesh të
njëllojta. Kjo aftësi e shkrimtarit për të qenë gjithmonë
i freskët, kërkimtar e origjinal i bën këto romane të
dashura, jo vetëm për pasurinë e ngjarjeve që na
paraqet, por mbi të gjitha, për aftësitë në gdhendjen e
personazheve, depërtimin në psikologjinë e filozofinë e
shtresave të ndryshme shoqërore, në dhënien me forcë
të fatit të njeriut e të dramës së kohës. P. Marko na ka
krijuar një galeri personazhesh. Këto personazhe janë
krijesa të gjalla, e me psikologjinë e mendësinë e tyre,
me dramën e jetës së tyre e me fizionominë e tyre të
veçantë. Për këtë arsye ata na mbeten në mendje dhe
na tërheqin vëmendjen duke na mbajtur të ngrehur
gjatë gjithë shtjellimit të ngjarjeve. Lexuesi nuk ka si të
harrojë Gorin dhe Anitën, nga romani “Hasta la Vista”,
Anamaria Montin dhe të dashurin e saj shqiptar, toger
Lekën ushtarak në forcat partizane në romanin “Qyteti i
fundit”, apo partizanen sllovene dhe shkrimtarin shqiptar
në romanin “Nata e Ustikës” e mjaft personazhe të tjerë
të këtyre romaneve e të romaneve të tjerë që na skaliten
me vërtetësi e plot jetë, që vihen në situata e rrethana
të vështira e dalin ngadhnjimtare dhe që s’kanë asgjë të
përbashkët me personazhet skematike dhe anemike që
na shfaqen në veprat skematike të realizmit socialist.
Dhe nga mënyra e kompozicionit, romanet e P. Markos
dallohen për shtrirje në gjerësi e thellësi të linjave, për
ndërthurje mjeshtërore të tyre, për struktura origjinale
e të shumëllojta, për organizimin e lëndës jetësore e për

mbajtjen gjallë të nervit dramatik të veprës.
Në stilin e të shkruarit ka një ndërthurje harmonike të
epizmit, dramatizmit dhe lirizmit. Herë-herë gjuha e
shkrimtarit merr nuanca të shumta lirike dhe tingëllon
si poezi e mirëfilltë, kur na përshkruhen me ngrohtësi e
frymëzim momente të shtrenjta shpirtërore, momente
dashurie e përmallimi, apo pamje të peisazhit të bregdetit
të Jonit apo të viseve të tjera, ku vërtiten personazhet.
“Retë dhe gurët” është roman autobiografik i P.Markos.
Në formën e një interviste me vetveten shkrimtari na
rrëfen për jetën e vet si luftëtar dhe shkrimtar, për vitet
e vogëlisë e të rinisë së tij, për Dhërmiun dhe fshatarët e
Bregut, për njerëzit e familjes dhe të atin që merrej me
tregtimin e qitros e që u internua nga italianët në ishullin
e Ustikës, ku më vonë do ta çonin dhe të birin, Petron. Me
dashuri dhe dhimbje është përshkruar fshati i lindjes dhe
drama e jetës shqiptare, shpirti kryengritës i himariotëve,
mospajtimi me dhunën e me shtypjen.
Kjo frymë kryengritëse u ndez dhe në shpirtin e djaloshit
Petro Marko me ëndrrën për t’u bërë shkrimtar e për t’i
shërbyer çështjes sonë kombëtare e përparimit të vendit.
Në roman na jepen të gjalla vitet e formimit në Shkollën
Tregtare në Vlorë, dashuria për dijen e për librin, gëzimi i
botimit të vargjeve të para dhe marrëdhëniet me shokët
e shkollës e me mësuesit. Petro Marko me mënyrën sesi
rritej dhe formohej, do të ishte një luftëtar i vendosur i së
drejtës dhe i mbrojtjes së interesave të popullit të vet, që
s’do të pranonte as dhe një lloj kompromisi me njerëzit e
pushtetit. Ai nisi të shquhej si publicist e shkrimtar, boton
artikuj, poezi, skica e tregime, që pasqyrojnë realitetin e
kohës dhe vinin gishtin mbi plagët shoqërore. Shkruan
dhe bashkëpunon me gazeta e revista të ndryshme,
shquhet në mes shkrimtarëve të viteve ’30, që kërkonin
të hapnin horizonte të reja në zhvillimin e jetës dhe të
letërsisë shqipe. Njihet me një numër të madh njerëzish,
pjesa më e madhe e të cilëve do të vihej në ballë të luftës
e të përpjekjeve për një jetë më të mirë e për përmbysje
të thella ekonomike e shoqërore. Vitet e luftës kundër
fashizmit, 1940, e dërgojnë në brigadat internacionaliste
në Spanjë, ku merr pjesë në luftime përkrah Asim Vokshit
e Ramiz Varvaricës, në brigjet e lumit Ebro, në Barcelonë
e Badajoz. Njëkohësisht së bashku me profesor Skënder
Luarasin nxjerr gazetën për kronikën e luftës kundër
fashizmit e Frankos të luftëtarëve shqiptarë.
Pas shpartallimit të revolucionit spanjoll, vuan vitet e
mërgimit në Francë dhe Itali, pastaj kthehet në Shqipëri,
burgoset, internohet në Ishullin e tmerrshëm të Ustikës,
kthehet sërishmi në Shqipëri dhe merr pjesë në frontin
antifashist. Pas çlirimit të vendit punon në drejtimin
e gazetës “Bashkimi”, burgoset, vuan në qelitë nën
kërcënimin e hetuesisë, lirohet nga burgu, punon në
punë të ndryshme si arsimtar. Boton romanin “Hasta la
vista” dhe i përkushtohet letërsisë. Provon zhgënjime
të mëdha, provon dhe burgosjen e të birit dhe vdes pas
fitores së demokracisë i lodhur nga jeta dhe i zhgënjyer,
pas një jete të tërë kushtuar luftës së popullit për liri e
drejtësi e letërsisë, e cila mbeti gjer në çastet e fundit
dashuria më e madhe e jetës së vet.
Në romanin “Retë dhe gurët”, me një titull simbolik, autori
na përshkruan përmes fakteve të gjalla e shpeshherë
tronditëse se si formohet personaliteti i një luftëtari
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dhe shkrimtari. Këto duhet të jenë të pandara nga njeratjetra, duhet të jenë në harmoni me njera-tjetrën dhe
duhet të plotësojnë njëra-tjetrën. Ndryshe veprat që
do të shkruhen s’do të jenë aq bindëse, do t’u mungojë
lënda e begatë jetësore e personazhet e dalë nga jeta. E
gjithë vepra e P.Markos, si dhe romani më i fundit i tij, që
nuk arriti të përfundohej e të plotësohej, ka të përligjur
këtë të vërtetë të madhe, ka në qendër një shkrimtar me
ideale të mëdha, i cili i kushtohet me aq vrull e zjarr luftës
së popullit, sa dhe synimeve letrare. Për Petro Markon
letërsia duhet të jetë një armë në luftë për ngadhnjimin
e jetës, lirisë dhe të vërtetës. Këtë mendim ai e shtjellojë
dhe në artikullin e botuar në faqet e revistës “Bota e re”,
në të cilën mbron mendimin, se koha kërkonte një letërsi
realiste, që do të guxonte të pasqyronte me vërtetësi
kohën e të damkoste gënjeshtrën dhe shtypjen. E gjithë
vepra prej shumë vëllimesh e P. Markos na jep tablo të
luftës së popullit, të shpirtit të tij kryengritës, na shpalos
vitet e formimit të një brezi të ri luftëtarësh, që u vunë në
ballin e luftës, që provuan vuajtje, drama e zhgënjime të
mëdha. I pyetur: A do të vepronte kështu, po t’i kthehej
rinia dhe një herë? P. Marko me sinqeritetin e guximin
që e karakterizonte përgjigjet: Po kështu do të veproja…
Në letërsinë shqipe Petro Marko nuk ka të krahasuar.
Asnjë shkrimtar tjetër nuk ka kaluar një jetë kaq të
pasur me ngjarje, një jetë kaq dramatike, me kaq
njohje njerëzish e personalitetesh historike e artistike.
Krahasimi mund të gjendet në jetën e shkrimtarëve të
mëdhenj europianë, që jeta i përplasi kudo. Ky bagazh
i madh jetësor, kjo mori e madhe mbresash nga viset
shqiptare dhe nga Spanja, Franca dhe Italia, ky numur i
madh personazhesh që lëvizin në veprën e shkrimtarit,
diku të tipizuar si karaktere e diku të skicuar dhe që
përfaqësojnë njerëz të të gjitha kategorive shoqërore,
është lënda mbi të cilën shkrimtari shtjellon dhe i jep jetë
prozës së vet. Në asnjë shkrimtar tjetër shqiptar nuk na
shpërfaqet me kaq dendësi e intensitet jeta reale dhe
psikologjia e personazheve. Çdo roman i P. Markos ka në
qendër ngjarje të përjetuara nga shkrimtari. Nëpër faqet
e tyre na zbulohet dhe jeta e vetë Petro Markos; jeta në
mërgim në Greqi e në Spanjë, në ishullin e Ustikës e në
fshatin e lindjes, në Dhërmi, në çetat antifashiste e në
qytetet e Shqipërisë, në dhomën e punës e në udhët për
të takuar të birin në burgun e Ballshit. Kudo P. Marko na
portretizohet si një njeri me botë të madhe shpirtërore,
me dashuri për të vërtetën e të drejtën, si mbrojtës
i interesave të Atdheut e të përparimit shoqëror, si
shkrimtar kryengritës e që s’pajtohet me hipokrizinë,
përdhosjen e idealeve e me dhunën e egër; me sundimin
e një shteti autokrat të ngritur mbi gjakun e të rënëve.
Kjo pasuri e madhe jetësore na shfaqet dhe në romanet
“Hasta la vista”, “Qyteti i fundit”, “Një emër në katër
udhët”, “Nata e Ustikës”, “Çuka e shtegtarit” dhe në
romanet e tjera, të cilët përmenden në faqet e fundit të
romanit “Retë dhe gurët”.
Në faqet e romanit shkrimtari na përshkruan dhe jetën
e emigrantëve politikë në kafenetë e Parisit e të Romës,
grupet e ndryshme politike që nga Zaji Fundo, Ali
Kelmendi, Gaqo Dishnica, Dhori Samsuri, Gogo e Kozma
Nushi, gjer tek Qazim Mulleti, Qazim Koculi e Mustafa
Kruja. Jeta e këtyre grupeve politike të ndryshme

përshkruhen të mbështjella nga apatia e në grindje
e përçarje të ashpra me njëri-tjetrin. Disa prej tyre
përkrahen nga Kominterni, disa të tjerë nga fashizmi e
Musolini e disa të tjerë nga Amerika dhe Anglia. Të gjithë
përgatiten si kontigjent i luftës politike në Shqipëri, kur të
shihet çasti i nevojshëm. Vihet re një frymë mospajtimi i
shkrimtarit me këto grupe. Përmes luftës dhe përpjekjeve
të tij e të luftëtarëve vullnetarë në luftën e Spanjës, P.
Marko demaskon apatinë e jetën pa telashe e të amullt të
emigrantëve politikë jashtë Atdheut… Dhe po këtë luftë
të egër për pushtet, po këto dredhira e pabesira, ai i sheh
dhe në radhët e drejtuesve të sistemit totalitar. Këtë të
vërtetë ia zbulon Sejfulla Malishova mbas mbledhjes së
Beratit… Këtë e sheh më vonë si kryeredaktor i gazetës
“Bashkimi” e nëpër qelitë e burgut të Tiranës, ku i bëjnë
presion, që të deklarojë se Mehmet Shehu është agjent i
imperializmit amerikan. Dhe pas burgut, ku shpëton me
ndërhyrjen e një funksionari të lartë të shtetit, realiteti i
shpërfaqet plot kontradita e hije të errta. Ai i tregonte për
ditë se në Shqipëri ishte ngritur një shtet që nuk mbronte
të drejtën dhe lirinë, për të cilin kishin dhënë gjakun me
mijëra luftëtarë trima dhe idealistë. Dhe kjo do të ishte
një dhimbje mjaft pikëlluese dhe e madhe, dhimbje e
dramë që do të vuante dhe familja e tij dhe fëmijtë e tij.
Një karakteristikë e rëndësishme e romanit “Retë
dhe gurët” është paraqitja e biografisë dhe e jetës së
P.Markos e lidhur ngushtë me jetën e mijëra njerëzve
të tjerë. Diku këta njerëz paraqiten në mënyrë më të
plotë, në mënyrë më të detajuar, depërtohet më thellë
në jetën dhe biografinë e tyre, diku tjetër më shkarazi.
Po gjithnjë ata na zbulojnë anë të rëndësishme të jetës
e të karakterit të tyre, një pjesë të patjetërsueshme të
realitetit bashkëkohor. Ata janë pjellë e kohës dhe e
mjedisit, ku janë formuar e jetojnë. Në skalitjen apo
skicimin e personazheve P. Marko ndjek linjën realiste.
Ai nuk përdor manierën bardhë e zi, por mundohet të
na i paraqesë këtë mori të madhe njerëzish me vërtetësi
me anët e tyre të mira e të këqija. Këtë e vëmë re dhe
në portretizimin e personazheve negative si Musa Juka,
Qazim Koculi, Mustafa Kruja, Beqir Valteri, Aziz Çami e
Ali Këlcyra.
Dendësia e madhe e ngjarjeve dhe numri i madh i
personazheve, i japin këtij romani një karakter të veçantë.
Në të është shkrirë në një njësi organike të përbashkët
romani artistik me shënimet me vlerë dokumentare
dhe arkivore, që na japin përshkrimin e luftës dhe të
grupimeve të ndryshme politike e intelektuale, qëndrimit
të tyre me luftën e popullit e me ngjarjet e rëndësishme
e dramatike që po përjetonte e gjithë Europa dhe bota.
Ky lloj organizimi i lëndës që është kaq e bollshme e
kaq e pasur me drama jetësore e karaktere njerëzore, i
ka rritur dimensioned e romanit të P.Markos. Në asnjë
vepër të letërsisë shqipe jeta shqiptare dhe europiane
nuk është paraqitur me kaq gjerësi e thellësi. Në këtë
pasqyrim realist të saj nuk mungon as intimja, as vetjakja,
as përshkrimi poetik e plot ngjyra i bregdetit të Jonit
dhe i jetës së fshatarëve e peshkatarëve të Dhërmiut
e të Himarës, as jeta në shtëpinë e prindërve, jeta e së
motrës Lilo, që sakrifikojë gjithçka për t’i shërbyer të
pesë vëllezërve; por as jeta e shtresave të ndryshme
shoqërore, e luftëtarëve dhe e inteligjencës shqiptare,
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e publicistëve dhe e gazetarëve; shqetësimet e Ballkanit
dhe të Europës, që kërcënohen nga fashizmi e nazizmi,
jeta e qarqeve të pasura të shoqërisë europiane, njohja
e shkrimtarit me vajza familjesh të pasura dhe dashuria
njerëzore në mes tyre.
Me gjithë morinë e ngjarjeve dhe të akteve të shumta
nga jeta e tij apo e njerëzve të tjerë, me të cilët jeta e
shkrimtarit është e lidhur me nyje të pazgjidhshme,
strumbullarin kryesor të veprës e përbën jeta e një
luftëtari dhe shkrimtari në udhën e formimit dhe të
pjekurisë së tij; të një shkrimtari që do t’i shërbejë me
veprën e tij jetës dhe njerëzve, duke mbetur besnik gjer
në fund i idealeve dhe ëndrrave të tij më të bukura, për
një botë të lirë e demokratike, për një botë, ku njerëzit
të jetonin në harmoni e vëllazëri në mes tyre, të ishin
të gjithë të gëzuar, pa shtypës e të mjerë, pa tiranë
e skllevër. Kjo ishte ëndrra e madhe dhe e ndritur e P.
Markos, ëndërr të cilës ai i kushtoi gjithçka, vitet e rinisë
e të burrërisë, gëzimet e dhimbjet e tij, djersën e ballit
dhe gjakun e zemrës së tij të zjarrtë e të madhe, zemër e
cila i deshi fort njerëzit e për lumturinë e ngjadhnjimin e
tyre, bëri e duroi gjithçka.
I vështruar në plan krahasonjës, romani “Retë dhe gurët”
nga përmasat e arkitektura e vet kompozicionale, nga
shtresimet e ndërthurja e lëndës jetësore, e stileve dhe
e ligjërimeve të ndryshme, është një tip romani i ri në
letërsinë tonë moderne. Shëmbëlltyrën e tij mund ta
gjesh vetëm në letërsinë botërore, tek shkrimtarët e
mëdhenj që mundën të përfshijnë në faqet e veprave të
tyre hapësira të mëdha jetësore e një mori kaq të madhe
personazhesh. Personazhe që me jetën dhe ngjarjet
që sjellin në vepër nuk e rrëzojnë e përhumbin boshtin
qendror te vepra, por janë dhënë në atë masë sa është
e domosdoshme, për të plotësuar kuadrin e kohës e të
realitetit që na pasqyron me saktësi e konkretësi.
Petro Marko takoi në Spanjë dhe Ernest Heminguejin,
Ilia Erenburgun, dhe shkrimtarë të tjerë të mëdhenj
europianë, që u radhitën përkrah luftës së popullit
spanjoll, për t’i thënë fashizmit e diktaturës së Frankos
njëzëri: “Non passeran!” Natyrisht që gjatë jetës P. Marko
është njohur dhe me veprën e këtyre shkrimtarëve e të
shkrimtareve të tjerë përmes gjuhëve që njihte. Përmes
tyre ai njohu letërsinë e sotme botërore, poetët e mëdhenj
Majakovski e Lorka, shkrimtarët e mëdhenj si Heminguej,
Kazanzaqi, Gorki, Shollohovi, Barbysi, Aragoni, Markezi e
Tomas Mani. Njohja e letërsisë botërore, natyrisht i mësoi
P. Markon mënyra të reja shtjellimi romanesh, por me
gjithë këto njohje dhe përfitime ai mbeti një shkrimtar
shqiptar, një shkrimtar që nuk pushoi së mësuari dhe
nga poezia e rrëfimet popullore të Bregut, nga gjuha dhe
përdorimi i figurave në artin e të folmen e përditshme
të popullit, gjurmë që i gjejmë të gjalla dhe në romanin
“Retë dhe gurët”.
Romani “Retë dhe gurët” ka ngarkesa të mëdha dramatike.
Fijet e dramës së jetës së personazhit kryesor të veprës
e të personazheve të tjerë, janë lidhur e ndërthurur me
fijet e dramës shqiptare dhe europiane, me problemet
më të mprehta e më themelore të kohës. Herë-herë kjo
dramë përthyhet e përndritet nga gjallërimi i stilit poetik,
nga pasazhet mahnitëse të natyrës mesdhetare apo i
momenteve poetike intime që përjeton shkrimtari, që

është heroi kryesor i romanit e që shërben si urë lidhëse
në mes personazheve, ngjarjeve e skenave jetësore apo
luftarake. Me dashuri të madhe, plot poezi e dhimbje janë
pasqyruar e skicuar udhët e qiparizat e Dhërmiut, muret
e shtëpisë së prindërve dhe jeta e njerëzve të afërt të
familjes Marko apo e miqve dhe e shokëve, që i mbeten
besnik çdo moment të jetës. Në mes tyre veçohet figura e
babait, e nënës dhe e të motrës Lilo, që përshkruhen me
një dashuri e nderim të madh; figura burrash të zgjuar
dhe pleqsh të fshatit të lindjes, Dhërmiut, që të bëjnë për
vete me zgjuarsinë e fisnikërinë e tyre, të cilët në tërësi
na japin të pasqyruar si në një krua të kthjellët zemrën e
madhe e plot jetë të brendshme të popullit.
Jeta shqiptare, jeta e popullit pasqyrohet përmes mijëra
ngjarjeve e episodeve, përmes rrëfimit të shkrimtarit
apo përmes rrëfimeve e fjalëve të personazheve, përmes
këngëve popullore apo legjendave e gojëdhënave. Këto
mbresa, drama njerëzore, tragjedi e komedi të jetës,
zëra njerëzish, burgime, internime, luftime, komplote,
shpërthime, këngë, vajtime, urtësi e filozofi fjalësh të
urta e njerëzish që e jetuan në mënyrë aktive jetën, si
në një det të madh e të thellë u mbajtën të kyçura në
zemrën e shkrimtarit vite të tëra, për t’u pasqyruar në
faqet e këtij romani, i cili me nëntekstin dhe begatinë e
vet na ndihmojnë ta njohim më thellë shpirtin e popullit
dhe historinë tonë kombëtare, histori që ka kaluar nëpër
luftëra, përpjekje, drama e qendresa të jashtëzakonshme.
Romani “Retë dhe gurët” shquhet për një pasuri të
madhe tablosh, dhe një galeri të madhe personazhesh,
për intensitet dramatik e gërshetim të harmonishëm
të fillit të përgjithshëm të ngjarjeve me fillin e jetës së
personazhit kryesor. Këto dy anë themelore të jetës, jeta
e një populli e shtresave të ndryshme shoqërore dhe jeta
intime e personale, janë paraqitur të plota e në masën e
duhur. Në ngrehinën e romanit ka gjetur pasqyrimin e vet
çdo ngjarje e rëndësishme në jetën e shoqërisë shqiptare
dhe europiane e çdo lloj përjetimi njerëzor, që përjeton
heroin kryesor. Të bie në sy aftësia e spikatur e shkrimtarit
për të skicuar personazhet e për të na përshkruar ngjarjet
dhe peisazhin, gjendjet psikologjike e situatat dramatike
e komike që krijohen në vepër.
Njohja e thellë e jetës dhe e gjeografisë së vendeve të
ndryshme që na përshkruhen në vepër e kanë ndihmuar
shkrimtarin të jetë bindës, konkret, jetësor dhe i vërtetë.
Në tërë këto fate njerëzish e ngjarje që na shpalosen njëra
pas tjetrës na shpërfaqet vetë jeta me gëzimet e dhimbjet
e saj, dhe ne e ndjejmë fuqimisht se nuk ndodhemi para
situatave të stisura, para personazheve pa jetë, para
zgjidhjeve apo konflikteve të sajuara e letrareske. Kjo
është meritë e madhe e Petro Markos si shkrimtar, i cili
arriti gjithmonë të na pasqyrojë me vërtetësi e forcë
realitetin e kohës që jetoi, pasqyrim, ku jeta njerëzore na
shpërfaqet e plot e me të gjitha ngjyrat e saj.
Si përfundim mund të themi se krahas këtyre tipareve të
prozës moderne të Petro Markos, në kohët e sotme, një
vend të gjerë duhet të zërë mendimi kritik e letrar për një
qasje krahasuese të veprave të tij me ato të autorëve të
njohur të letërsisë botërore. Në këtë këndvështrim, vetë
shkrimtari P. Marko, ka vënë në dukje se ai e shkroi romanin
“Hasta la Vista”, i ndikuar drejtpërdrejt nga romani
“Për kë bie kambana” të shkrimtarit të shquar Ernest
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Heminguej, për të cilin kishte një adhurim të veçantë,
qysh nga takimi në Kongresin e Shkrimtarëve të shquar
të botës në Valencia. Vetë Petro Marko me shënimet e
tij vë në dukje se, në letrën që i pat dërguar Hemingueit
më 1937 shkruan: “I inspiruar thellë dhe i nxitur nga
romani juaj “Për kë bie kambana”, kushtuar luftëtarëve
amerikanë që ranë në Spanjë, unë shkrova këtë roman
modest, kushtuar shqiptarëve që ranë në Spanjë…” Dhe
vetë shkrimtari i madh Ernest Heminguej, disa muaj më
pas do t’i përgjigjej Petro Markos “me një kartë postale”
në gjuhën spanjolle: “I dashur Pedro! Mora romanin Tuaj
dhe ju falenderoj. Mjerisht unë nuk e lexoj dot, se nuk e
di gjuhën Tuaj. Vetëm për një gjë jam i sigurt: shkrimtari
që e do njeriun dhe që vdes për të, shkruan mirë…”. Veç
takimeve në luftën e Spanjës me Federiko Garsia Lorka e
Ernest Heminguej, këta shkrimtarë të mëdhenj jo vetëm

që mbetën në mendjen e tij, por ata u bënë për Petro
Markon edhe modeli i artistit dhe i njeriut të lirë, model
ky që shkrimtari ynë do ta bënte pjesë të individualitetit
të tij krijues e njerëzor tërë jetën e vet.
Pika takimi të prozës së Petro Markos afrojnë vështrim
krahasues edhe me veprën e E.M.Remark kryesisht me
romanin e tij “Shëndija e jetës”. Romani “Nata e Ustikës”,
e Petro Markos dhe romani “Shkëndija e jetës” e E.
Remark, zbërthejnë fatin dramatik të njeriut, dhimbjen
dhe tragjizmin e jetës së tij. Fati i njeriut brenda një rrethi
vicioz, skenat e trishta e tragjike, personazhe të ngujuar
në kullën e ferrit, depersonalizimi i individit, pamjet
tronditëse të jetës, kampet fashiste mbushur me viktima,
përballja e vuajtësve me xhelatët fashistë të burgosur me
numra si skelete, dialogë, personazhe e detaje dramatike
përcjellin fatin e njeriut në situate ekzistenciale.
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Mbi provat penale dhe procesin penal gjatë viteve 1912 – 1953

MSc. Lorela Shatri, MSc. Ines Tërshalla, MSc. Jonida Caushi

Abstract

the basis of this law. "This important principle was almost
unsuccessful and in many cases the fundamental human
rights and freedoms were severely violated.

Criminality as a negative social phenomenon has existed,
with the birth of the state and every society, at certain
stages of its development, towards behaviors that
contradict its interests, reacted and maintained certain
attitudes. The history of the development of the criminal
process, criminal evidence, probation tools and criminal
procedural legislation represents not only historical
importance, but also to understand and recognize the
process better.
In this paper, we have conducted theoretical and
interpretative approaches to criminal evidence and trial
proceedings under the criminal procedure legislation
during 1912-1953. Theoretical and interpretative
treatments are seen closely related to the judicial
practice pursued in these years.
The criminal procedural norms provided by Turkish
procedural legislation, on the means of evidence
search, criminal evidence and trial process, continued
to be implemented even during the functioning of the
Government of Vlora until the liberation of the country,
in the absence of legislation in this regard.
During the period of the Albanian Kingdom, the Charter
of the Kingdom of Albania was drafted and approved, and
a series of legal acts where the most important were the
Criminal Code on the Application of the Criminal Code,
the Civil Code, the Law "On the Organization of Courts of
Justice" dated 01.04.1929, dated 05.06.1931.
With the fascist invasion of Albania, the judicial
organization was left, but the Military Courts, which
conducted the procedural activity according to the
procedural legislation of the invaders, were established.
During this period the Rules of the National Liberation
Council established and implemented, which defined
the crimes and the subjects that would be subject of
prosecution and punishment by the partisan courts.
On 14 March 1946, the Constitutional Assembly adopted
the Statute, the Constitution of the Republic of Albania,
which then served as the main source of criminal and
procedural criminal legislation. Although Article 19 of
this Statute provided that "No one can be convicted of
a criminal offense that was not expressly foreseen as a
violation of the law and punishments not provided by
this law". The sentence could be given by the court on

Keywords: crime, evidence, legislation, judicial practice,
process, statute.

Abstrakt
Kriminaliteti si dukuri shoqërore negative ka ekzistuar që
me lindjen e shtetit dhe çdo shoqëri, në etapa të caktuara
të zhvillimit të saj, ndaj sjelljeve që vinin në kundërshtim
me interesat e saj, ka reaguar e mbajtur qëndrime të
caktuara. Historiku i zhvillimit të procesit penal, provave
penale, mjeteve të kërkimit të provës dhe legjislacionit
procedural penal paraqet jo vetëm rëndësi historike, por
edhe për të kuptuar e njohur më mirë këtë proces.
Në këtë punim kemi bërë trajtime teorike dhe
interpretuese të provave penale dhe procesit të provuarit
sipas legjislacionit procedural penal gjatë viteve 19121953. Trajtimet teorike dhe interpretuese, janë parë të
lidhura ngushtë me praktikën gjyqësore të ndjekur në
këto vite.
Normat proceduriale penale të parashikuara nga
legjislacioni procedurial turk, mbi mjetet e kërkimit
provave, provat penale dhe procesin e të provuarit,
vazhduan të zbatoheshin edhe gjatë funksionimit të
Qeverisë së Vlorës deri në çlirimin e vendit, kjo në
mungesës të legjislacionit në këtë drejtim.
Gjatë periudhës së Mbretërisë Shqiptare u hartua dhe
miratua Statuti Themeltar i Mbretërisë Shqiptare dhe
një sërë aktesh ligjore ku më të rëndësishmet ishin
Kodi Penalligji mbi aplikimin e Kodit Penal, Kodin Civil,
ligjin “Për organizimin e gjykatave të drejtësisë” datë
01.04.1929, ligjin datë 05.06.1931.
Me pushtimin fashist të Shqipërisë, organizimi gjyqësorë u
la ai që ishte, por u ngritën edhe Gjykatat Ushtarake të cilat
e kryenin veprimtarinë proçeduriale sipas legjislacionit
procedural të pushtuesit. Në këtë periudhë funksionoi
dhe u zbatua Rregullorja e Këshillave Nacionalçlirimtare e
cila përcaktonte krimet dhe subjektet që do të bëheshin
objekt i ndjekjes penale dhe dënimit tyre nga gjykatat
partizane.
Në 14.03.1946 Asamblea Kushtetuese miratoi Statutin,
Kushtetutën e R.P.Shqipërisë, e cila më pas shërbeu si
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mbrojtur të drejtat dhe liritë themelore të individit.
Një nga institutet më të rëndësishme të së drejtës
procedurale penale është ai i “provave penale dhe
procesit të provuarit”, i cili me të drejtë është konsideruar
si institut bosht i kësaj të drejte. Rëndësia e provave
penale dhe e procesit të provuarit përcaktohet nga vetë
qëllimi dhe përmbajtja e legjislacionit penal. Instituti
i provave penale dhe procesit të provuarit, lidhet në
mënyrë të drejtpërdrejtë me përmbajtjen dhe detyrën e
kësaj shkence, me atë që quhet procesi i zbulimit dhe i të
provuarit të së vërtetës në procesin penal.
E vërteta është tërësia e të gjithë njoftimeve që vijnë dhe
lidhen me një ngjarje të caktuar (veprën penale) dhe që
janë këto njoftime (këto prova) mbi bazën e të cilave do
të vendoset në përputhje me përcaktimet e normave
juridike të ligjit penal material dhe atij procedural penal.
Vetë procesi i të provuarit ka si detyrë zbulimin e kësaj
të vërtete mbi bazën e të cilës do të merret çdo vendim
gjatë gjithë procesit penal, gjatë dhe në përfundim të
hetimeve, gjatë dhe në përfindim të gjykimit, nga ana e
organeve proceduese.
Në literaturën juridike nga autorë të ndryshëm kjo e
vërtetë është përkufizuar si evërteta apsolute, relative,
materiale, objektive, e vërteta thelbësore etj.. Megjithatë
e rëndësishme është të themi se kjo e vërtetë në proçcsin
penal, zbulohet e provohet nëpërmjet fakteve e provave
penale të cilat evidentohen, administrohen, shqyrtohen
e verifikohen gjatë gjithë procesit penal, nga ana e
organeve proceduse, sipas kompetencave të përcaktuara
nga ligji procedural penal, por edhe nga subjektet e tjera
që marrin pjesë në këtë proces.
Objekti i të provuarit në proçesin penal. Njohja në proçesin
penal ka si objekt të provuari të gjitha njoftimet që lidhen
me elementët e figures së veprës penale, marëdhëniet
shoqërore që ka cënuar, koha, vendi, mënyra kryerjes,
rrethanat, pasojën dhe lidhjen shkakësore me të, autorin,
bashkëpunimin, rrezikshmërinë, fajësinë dhe formën e
fajit, motivet dhe qëllimin në kryerjen e saj dhe çdo gjë
që lidhet dhe është në interes të zgjidhjes së drejtë të
çështjes penale. Sigurisht që organi proçedues është në
pamundësi të perceptojë në mënyrë të drejtpëdrejtë
veprën penale pasi ajo ka ndodhur kohë më parë, por
edhe nëse rastësisht do të ndodhej aty përsëri nuk do
të mundte të vendoste për shkaqe që tashmë janë të
njohura.

burim kryesor i legjislacionit penal e proçedural penal.
Ndonëse në nenin 19 të këtij statuti parashikohej se
“Asnjeri nuk mund të dënohet për një vepër penale që
nuk ishte parashikuar shprehimisht si faj prej ligjit dhe
me dënime që nuk janë caktuar prej këtij ligji”. Dënimi
mund të jepej nga gjykata në bazë të këtij ligji” Ky parim
i rëndësishëm pothuajse nuk u zbatua dhe në mjaft raste
u shkelën rëndë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.
Fjalë kyçe: kriminalitet, provë, legjislacion, praktikë
gjyqësore, proces, statut.

Hyrje
Legjislacioni procedurial penal në Republikën e
Shqipërisë pësoi ndryshime rrënjësore me miratimin
e Kodit të Procedurës Penale, me ligjin Nr. 7905 datë
21.03.1995 duke e rradhitur atë në sistemet proceduriale
demokratike me karakter akuzator, me barazi të plotë
të palëve në gjykim e me të drejta me të zgjeruara të
organeve të ndjekjes penale gjatë hetimeve paraprake,
të cilat verifikohen e kontrollohen nga ana e gjykatës. Ky
legjislacion bazohet në parimet demokratike të dhënies
së drejtësisë, të cilat sigurojnë procedime penale të
drejta e të barabarta, duke siguruar mbrojtjen e lirive
themelore dhe interesave të ligjëshme të shtetasve si
dhe forcimin e rendit juridik e zbatimin e Kushtetutës e
legjislacionit në tërësi.
Themelet e teorisë së provave dhe procesit të provuarit
janë hedhur nga romakët e lashtë që në vitin 149 para
epokës re, me ligjet “Lex Calpurnia”, “Lex Julia judicium
publicium” që sanksionuan dhe parashikuan rregullat e
para proceduriale të shkruara, për më tepër që ato njohën
dhe themeluan sistemin më demokratik procedural
penal, atë akuzator.
“..romanët kanë qënë popull me aftësi të jashtzakonshme
në jurisprundencë, studiues të ndryshëm i kanë
konsideruar aftësitë e romanëve si një dhuratë misterioze
të zbritur nga
qielli ..” 1
Legjislacioni penal dhe ai procedural penal vihen në
mbrojtje të interesave të gjithë shoqerisë, nga këto
legjislacione parashikohen veprat dhe sanksionet penale,
rregullat proceduriale të hetimit, gjykimit e dënimit
të autorëve, ekzekutimit vendimeve penale, të drejtat
e detyrimet e organeve dhe subjekteve proçeduriale
penale. Është detyrë kushtetuese e ligjore e organeve të
ndjekjes penale, të cilat nën autoritetin dhe në emër të
shtetit të luftojnë kriminalitetin, duke ushtruar ndjekjen
penale ndaj autorëve të veprave penale në përputhje të
plotë me Kushtetutën, me legjislacionin penal dhe me
konventat ndërkombëtare në mbrojtje të drejtave e lirive
themelore të individit.
Legjislacioni procedurial penal në vetvete përbëhet nga
tërësia e gjithë rregullave
proceduriale që normojnë e rregullojnë gjithë procesin
penal, duke vendosur një ekuilibër sa më të drejtë midis
mbrojtes së interesave të shoqërisë duke luftuar me
efektivitet kriminalitetin, nga njëra anë, dhe nga ana
tjetër, zhvillimin e një proçesi penal duke respektuar e
1

Provat penale dhe procesi penal gjatë viteve 1912
– 1953
Normat proceduriale penale të parashikuara nga
legjislacioni procedurial turk, mbi mjetet e kërkimit
provave, provat penale dhe procesin e të provuarit,
vazhduan të zbatoheshin edhe gjatë funksionimit të
Qeverisë së Vlorës deri në çlirimin e vendit, kjo në
mungesës të legjislacionit në këtë drejtim.
“Kështu me vendim të Qeverisë Vlorës u vendos që do
të zbatohej legjislacioni ekzistues i shtetit turk. Gjykatat
vazhduan të ndiqnin rregullat e organizimit gjyqësor të
perandorisë osmane dhe zbatonin ligjet materiale e
proçeduriale turke”2

T.Monset “Historia e Romës” botim i vitit 1936.
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Qeveria e Vlorës me ligjin datë 13.05.1913 “Për
organizimin gjyqësor” (Kanuni i zhurisë) dhe me akte
të tjera qeveritare, vendosi ngritjen dhe organizimin e
gjykatave në çdo nënprefekturë (si gjykata të shkallës
parë) me kompetencë gjykimin e çështjeve civile e penale
(të dëmeve, deliktet dhe kontravencioneve). “U vendos
që gjykimet të bëhen në gjuhën shqipe, pavarësisht se
ky vendim nuk u zbatua menjëherë për shkak të mos
njohjes së gjuhës shkruar shqipe nga ana e gjyqtarëve,
kadive”3 . Në kanunin e dëmeve, parashikohej procedura
që duhej ndjekur në rastet e dëmeve të shkaktuara dhe
masat që merreshin në këtë rast si dënim dhe mënyra e
zbatimit tij. Më pas për organizimin gjyqësor kanë dalë
ligje e dekrete të cilat nuk mundën të kishin jetëgjatësi
për shkak të mungesës pushtetit qëndror dhe fillimit të
Luftës I-rë Botërore.
Megjithatë, mund të veçojmë ligjin themelorë datë 10
prill 1914 “Mbi statusin organic të Shqipërisë” ky ligj u
hartua nga ana e Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit
i cili ishte ngarkuar nga Konferenca e Ambasadorëve të
Londrës.
Në këtë ligjë shpallej statusi organik I Shqipërisë si
Principatë Kushtetonjëse, sovrane dhe e trashëgueshme
nën garancinë e 6 fuqive të mëdha dhe të gjitha pushtetet
realisht i takonin princ Vidit. Në këtë kohë u organizua
sistemi gjyqësor, i cili përbëhej nga këto hallka gjyqësore;
Këshilli i pleqve, gjykatat e paqit, gjykata e shkallës
parë dhe gjykata e apelit. “Sipas këtij statusi, neni 159
parashikonte se sistemi i organeve gjyqësore, përbëhej
nga këshilli i pleqve, gjykatat e paqit, gjykatat e shkallës
parë dhe gjykatat e apelit. Në statut parashikohej edhe
mënyra e formimit, funksionimit dhe kompetencat e
tyre”.4
Nga ana e pushtuesve austrohungarezë në vitin 1916 u
organizuan gjykata e shkallës I-rë në nënprefektura dhe
një gjykatë apeli në qytetin e Shkodrës. Nga pushtuesit
italianë në maj të vitit 1919 u organizuan gjykatat
paqtuese dhe ato të shkallës parë në qarqet e Durrësit,
Elbasanit, Beratit e Shkodrës, ndërsa në zonat malore
vazhdonte të zbatohej e drejta zakonore.
Riorganizimi i hallkave gjyqësore filloi pas Kongresit
të Lushnjes, ku me Dekretin e Këshillit të Naltë datë
11.01.1921 u vendos organizimi i sistemit gjyqësor i cili
përbëhej nga 18 gjykata paqtuese, 7 gjykata të shkallës
parë dhe një gjykatë diktimi. Në ligjin e dates 27.01.1923
u sanksionuan parimet kryesore demokratike siç ishin ato
të pavarsisë gjyqtarëve, sigurimi i të drejtës së mbrojtjes
në proçes, i bindjes së brendëshme të gjyqtarëve,
karakterit publik të gjykimeve etj..
Si akt i rëndësishëm nënligjor ishte “Rregullorja e
detyrave të policisë” miratuar nga Ministri i Brendëshëm
në datë 20.02.1921 në të cilën u bënë parashikime
të karakterit procedural penal për policnë gjyqësore,
kryesisht për mjetet e kërkimit të provave. Në të ndër
të tjera përcaktohej se “çdo punonjës policie, me të
Drejtësia Popullore, Nr 5, botim i vitit 1962, fq 32.
3
Irakli Nocka “Gjyqtarët e Shqipërisë gjatë
gjysmëshekullit” Drejtësia Popullore Nr 5, botim i
vitit1962 .
4
Nonda Papuli ”Organizimi i shtetit të parë shqiptar”
Drejtësia Popullore, Nr 5 botim i vitit 1962, fq 33.

marrë vesh ngjarjen, shkon me të shpejtë atje dhe
bën këqyerjen e vendit, njofton kryetarin, prokurorin,
hetuesin e mjekun ligjor dhe vetë vazhdon punën për
hetimin e ngjarjes duke e rrethuar atë me xhandarë.
Fiksimin e autorëve, mjeteve të krimit, fotografimin e
vendit, përshkrimin e fytyrës kur nuk gjendet fotografia e
autorit. Mbajtja e proçesverbalit është e detyrueshme në
vendin e ngjarjes, për dëshmitarët, lajmëtarët, pohimet,
dokumentat, shenjat”.5 Për këtë periudhë me rëndësi
ishte edhe manuali “Mbi hetimet fillimtare” me autor
Josif Haxhimima, botuar nga ana e Ministrisë Drejtësisë
ne vitin 1924 dhe dërguar për përdorim të detyrueshën
për të gjitha organet e policisë, hetuesisë dhe prokurorisë.
Në këtë manual përcaktoheshin detyrat e “ndëpunësve
të policisë drejtësisë dhe konkretisht “..të nisunit në
vendin ku ka ndodhun faji, mbi kontrollimin që i bahet
të pandehunit, mbi pohimin, mohimin e të pandehunit,
pyetjen e pësuesit të fajit (dëmtuarit) konfiskimin e
veglave fajtore, aktesh e letrash etj..”6
Me dekret-ligj “Ligji ndëshkimorë për faje politike”
datë 23.12.1925 u krijua Gjykata e Posaçme Politike,
e cila ishte në varësi të drejtpërdrejtë të Ministrit
Brendshëm. Kompetencat e saj ishin në kundërshtim me
legjislacionin procedurial penal osman si dhe frymën ë
legjislacionit që egzistonte në atë periudhë e sidomos
atë pasues. Këtu mjafton t’i referohemi kompetencave
që iu njohën kësaj gjykate dhe varësisë së drejtpërdrejt
të saj nga një organ ekzekutiv sikurse ishte Ministria
e Brendshme. “Ajo mund të kontrollonte banesën e
çdo shtetasi, sa herë që e çmonte të nevojshme ose të
dobishme, të internonte çdo të dyshimtë, të ndalonte
nxjerrjen e gazetave, vendimet e saj ishin të formës
prerë dhe miratoheshin nga Ministri i Brendshëm”.7
Sipas dekret-ligjit 61, datë 02.05.1925 “Për organizimin
e gjykatave të drejtësisë” sistemi gjyqësor u organizua
sipas ndarjes administrative të atëhershme. Në çdo
nënprefekturë u ngritën gjykatat e shkallës parë, ndërsa
në qëndrat e prefekturave u ngritën e funksionuan
gjykatat e apelit, si dhe një gjykatë diktimi me qendër
në Tiranë. Në dispozitat e para të këtij dekret-ligji
titulluar “Formimi i gjykatave” përcaktohej se “Gjyqet e
drejtësisë ndahen në:
a)gjyqet e shkallës pare,
b) gjyqet e apelit dhe perveç këtyne në Kryeqytet ka
dhe nji GjyqDiktimi. Në qendrën e çdo prefekture e
nënprefekture formohet nga nji gjykatë e shkallës parë.
Në qendrat e prefekturave formohet nga nji gjykatë
apelit”.8
Në nenet 10,11,12,13 të këtij ligji përcaktoheshin
kompetencat e gjykatave të shkallës parë dhe të apelit.
Ky dekret-ligj përcaktonte si subjekte proceduriale që
ushtronin ndjekjen prokurori dhe gjyqtari hetues. Më pas
Në nenet 16 – 22 të “Rregullore e detyrave të policisë”
fq 2 , datë 20.02.1921.
6
Josif Haxhimima “Mbi hetimet fillmtare”
”Mbrothësia” Kristo P. Luarasi
7
“Historia e Shtetit dhe së Drejtës në Shqipëri” grup
autotësh, botim i vitit 2001, fq 372 .
8
Nenet 1, 2, 3, 4 të ligjit datë 02.05.1925 “Mbi
organizimin e gjykatave të drejtësisë”.
5
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parashikonte dënim me burgim mbi tre vjet, pyetja e të
pandehurit në çdo fazë bëhet detyrimisht me prezencën
dhe asistencën e avokatit të pandehurit. “Pyetja e të
pandehunit në rastet kësodore në gjykata, hetuesi, mund
të bahet me asistencën e avokatit mbrojtës t’emnuem
prej të pandehunit“.15
Në këtë Statut parashikohej gjithashtu edhe detyrimi
i gjykatave për arsyetimin e vendimeve gjyqësore si
dhe dhënien e tyre bazuar në ligjë e në prova. Në këtë
kapitull në artikujt 135 – 137 parashikohej organizimi
e funksionimi i Gjykatës Diktimit (Gjykatës Lartë) e cila
gjykonte si shkallë e parë veprat penale të kryera nga
subjekte të administratës lartë shtetërore e oborrit
mbetëror. Në pjesën e dytë, titulli i VI-të i këtij Statuti,
parashikoheshin “të drejtat e qytetasave”, konkretisht
të drejtat kushtetuese si, liria e fjales dhe e shtypit,
paprekshmëria e jetës dhe e shëndetit, pronës, banesës
dhe fshehtësia e korespondencës, parashikime këto të
cilat lidheshin në mënyrë të drejtpërdrejtë me burimet
e provave dhe mjetet e kërkimit tyre në proçesin
penal. Më konkretisht parashikohej se “Banimi është i
padhunueshëm. As nji e hyme me pahir në banim nuk
mund të bahet, veç kur dhe si urdhnon ligja. E drejta
e pronsis për çfardo lloj pasunie që të jetë, asht e
padhunueshme”.16
Gjithashtu, parashikohej që kontrolli i korespondencës
apo kryerja e përgjimeve
telefonikë, telegrafike etj.. mund të bëhej vetëm kur
hetohej për krime të rënda ose në rastet të tjera të
jashtzakonshme dhe konkretisht; “Mfshehtësia e letrave
dhe e correspondences telegrafike dhe telefonike, është
e padhunueshme, përveçse në rat lufte, mobilizimi,
kryengritje dhe në hetime mbi delikte të randa 73” Në
lidhje me sekuestrimin parashikohej se “Konfiskimi asht
i ndaluem dhe s’mund të bahet veçse simbas ligjës me
vendim gjyqi”.17
Hetimet drejtoheshin nga ana e prokurorëve të shtetit
të cilët vareshin nga Kryeprokurori i Shtetit, dhe të gjithë
prokurorët vareshin nga Ministri i Drejtësisë. Hetimet
kryheshin nga gjyqtarët hetues të cilët në përfundim i
dërgonin të gjitha materialet hetimore prokurorit shtetit.
Prokurori më pas vendoste për mënyrën e përfundimit
hetimeve, nëse e dërgonte për gjykim, formulonte aktgjykimin në të cilën pasqyronte edhe provat mbi të cilat
e bazonte akuzën konkrete . Veprimet e para hetimore
kryheshin nga organet e ministries kompetente (art 132/2
policia, gjendarmëria apo edhe nga rojet e kufinit...).
Gjatë kësaj periudhe, rol mjaft të rëndësishëm ka luajtur
Gjykata e Diktimit (Gjykata e Lartë) dhe sidomos vendimet
e Këshillit të Përgjithshëm të Gjykatës së Diktimit që
bëri interpretime dhe krijoi praktikë gjyqësore. Praktika
gjyqësore dhe vendimet e Këshillit të Përgjithshëm të
Gjykatës së Diktimit ishin të detyrueshme për tu zbatuar
nga shkallët e tjera të gjyqësorit në çështje analoge. Po
ti referohesh vendimeve të Gjykatës së Diktimit në këtë
peridhë konstatohet nivel i lartë profesional, arsyetime të
zgjeruara e shkencore të cilat ishin produkt i gjyqtarëve të

ky organizim u ndryshua në periudhën e mbretërisë me
ligjin “Mbi organizimin e Drejtësisë 63 ” datë 07.02.1929
ku u krijuan gjyqet e paqit në nënprefektuara, gjykatat
e shkallës parë të cilat ndaheshin në gjykatat fillore dhe
gjykatat kolegjale si dhe gjykata e Diktimit me qendër në
Tiranë. “Gjyqësia në çashtjet penale e civile administrohet
prej; Gjykatave të paqit, gjykatave të shkallës parë të
cilat ndahen në gjykata fillore e kolegjale si dhe gjykata e
diktimit në dy dega civile e penale “.9
Në nenet 17,21,36,37,39,40 të këtij ligji përcaktohej
organizimi i gjykatave të paqit, të shkallës parë si dhe
kompetencat lëndore dhe tokësore të këtyre gjykatave.
Ne nenin 22 përcaktohej se pranë çdo gjykate të shkallës
parë ushtronte funksionet një prokuror shteti dhe një
gjyqtar hetues. Kompetencat e prokurorit dhe gjyqtarit
hetues përcaktoheshin në nenet 44- 47 të këtij ligji
(kaptina e IV). “Gjatë periudhës nga viti 1925 deri në
vitin 1932 u bë e mundur të vendosen themelet e një
legjislacioni të ri shqiptar, mbështetur në parimet e së
drejtës europiane e sidomos atë italian e francez”.10
Gjatë periudhës së Mbretërisë Shqiptare u hartua dhe
miratua Statuti Themeltar i Mbretërisë Shqiptare dhe
një sërë aktesh ligjore ku më të rëndësishmet ishin
Kodi Penal11ligji mbi aplikimin e Kodit Penal12, Kodin
Civil, ligjin “Për organizimin e gjykatave të drejtësisë”
datë 01.04.1929, ligjin datë 05.06.1931 “Për ushtrimin
e avukaturës “ etj.. Statuti Themeltar i Mbretërisë
u miratua nga Asambleja e dytë Konstituante më
01.12.1928 në të cilin u parashikua ndarja e pavarësia
e pushteteve. Në kapitullin e III të tij parashikoheshin
parimet proceduriale, ai i pavarësisë gjykatës, bindjes
brendshme, gjykimit publik, mbrojtjes me avokat, etj..
“Gjyqtarët në të dhanunin e vendimeve janë të pamvarun
dhe udhëhiqen vetëm prej ligjës e ndërgjegjes tyne.. ”.13
U njoh dhe parashikua e drejta e mbrojtjes së detyrueshme
me avokat për krimet (deliktet) që parashikonin dënim
me burgim mbi tre vjet edhe nëse këtë nuk e kërkonte i
pandehuri. “Gjykimi i të pandehunit përpara gjykatave,
mbi një delikt që sjell nji ndëshkim kundra lirisë personale,
maksimumi i të cilit kalon tre vjet, nuk mund të bahet veç
se me asistencën e nji avokati mbrojtës, t’emnuem prej
të pandehunit vetë. Në rast se i pandehuni nuk emnon
avokat mbrojtës, këtë e emnon gjykata simbas ligjës”.14
Po në këtë artikull parashikohej se kur pandehuri
akuzohej për kryerjen e një krimi që sipas ligjit material
Neni 15 i ligjit “Mbi organizimin e Drejtësisë” datë
07.02.1929 .
10
“Historia e shtetit dhe së Drejtës në Shqipëri” grup
autorësh, botim i viti 2001, fq 387 .
11
Kodi Penal u aprovua nga Dhoma Legjislative në datë
28.05.1927, ai u dërgua për aprovim me shkresën Nr
83/1 datë 28.05.1927
12
Miratuar nga Dhoma Legjislative në datë 28.05.1927,
përbërë nga 48 nene, ai u dërgua për aprovim me
shkresen Nr 83/2 datë 28.05.1927 të Kryesisë Senatit,
me dekret datë 03.06.1927 u dha aprovimin miratimi tij.
13
Art 118 i Statusit Themeltar të Mbretërisë Shqiptare.
14
Në Art 128 i Statusit Themeltar të Mbretërisë
Shqiptare parashikohej detyrimisht që për krimet,
deliktet, mbrojtja e të pandehurit të bëhej me avokat.
9

Artikulli 128 paragrafi dytë i Statutit.
Artikulli Nr 196 dhe 198 i Statuti Themeltar të
Mretërisë Shqiptare i vitit 1928.
17
Artikulli Nr 208 Statusit .
15
16
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tregon të vërtetën para se të marrin fund hetimet me
vendim për ndalim gjyqi, ose para se t’i epet fund gjyqit,
ose para se gjyqi të shtyhet për tjetër ditë për shkak të
dëshmisë rrenacake”22
Gjatë kësaj periudhe u hodhën themelet e shtetit te ri
modern, bazuar në parimet e të
drejtës demokratike borgjeze, bazuar në të drejtën
kontinentale sidomos ato franceze dhe italiane. Duke
marrë si model legjislacionin penal italian u miratua
Kodi Penal Ushtarak për kohë paqe i cili hyri në fuqi në
19.06.1932. Ky kod përbëhej nga 244 dispozita i ndarë
në pjesën e përgjithshme dhe të posaçme. Në ligje të
veçanta u parashikuan rregulla proçeduriale penale për
ndjekjen penale të nëpunësve, shërbimin mjeko ligjor
etj..
Në këtë periudhë u nënshkruan mjaft marrëveshje me
shtete të tjera por për nga rëndësia si dhe fakti që edhe
sot është në fuqi dhe i zbatueshëm, vlerësojmë se duhet
të trajtohet Traktati i ekstradimit me Shtetet e Bashkuara
të Amerikës. Ky u nënshkrua në date 01.03.1933, nga
Mbreti Zog dhe Presidenti i Sh.B.A. Franklin D. Ruzvelt në
të cilin gjejmë të normuar e rregulluar mjaft mirë institutin
e ekstradimit midis dy shteteve. Në artikullin e parë faqe
2,3 të këtij bëhen parashikime e rregullime në lidhje me
subjektet e ekstradimit pa kushtëzuar shtetësinë e tyre
por që ndaj subjektit ekstradimit duhet detyrimisht të
ketë një vendim gjyqësorë arresti apo dënimi me burgim,
si dhe prova në lidhje me fajësinë e tyre.
Në artikullin e dytë parashikohen rastet e veprave penale
për të cilat lejohet ekstradimi nganjëri shtet tek tjetri,
ndërsa në artikullin e tretë parashikohet që nuk lejohej
ekstradimi përkrime me karakter politik. Ky parashikim
tregon për standartin e lartë dhe kujdesin e treguar
nga ana e Sh.B.A. në respektim të drejtave dhe lirive
themelore të njeriut të sanksionuara në Kushtetutën
Amerikane. E themi këtë për faktin se legjislacioni penal
i kohës mbretërisë dhe praktika gjyqësore ka njohur
procese me karakter politik që kishin si qëllim dhe
eleminuan kundërshtarët politikë të pushtetit të kohës
dhe Mbretit Zog.
Mjaft intersante janë parashikimet e bëra në artikullin
e katërt ku përcaktohej detyrimi që për të ekstraduarin
do të ushtrohej ndjekje penale apo do të vuhej dënimi
vetëm për akuzën apo dënimin për të cilin ishte pranuar
ekstradimi. Ndërsa në artikullin e pestë parashikohej
moskryerja e ekstradimit për efekt parashkrimi të
ndjekjes penale, të dënimit apo të arsyeve të tjera ligjore
sipas legjislacionit të shtetit kërkues të ekstradimit. Në
artikullin e X, XI parashikohej proçedura dhe autoriteti
gjyqësor, gjykatave të vendit që pranonte kërkesën për
ekstradim si dhe aktet dhe provat e domosdoshme,
vendimet gjyqësore në origjinal dhe provat e fajësisë tij.
Për sendet dhe provat e sekuestruara të arrestuarit për
ekstradim ato i jepeshin shtetit kërkues kur lidheshin me
kryerjen e krimit, produkt i tij apo në lidhje me fajësinë.
Ky traktat vazhdon të jetë në fuqi dhe zbatohet edhe
sot, sepse parashikimet e bëra në këtë traktat vijnë
në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacion tonë
proçedural. Praktika gjyqësore ka njohur mjaft raste të

shkolluar në universitet perëndimore. Praktika gjyqësore
e Gjykatës së Diktimit në këtë periudhë përbën burim të
rëndësishëm të së drejtës proçeduriale penale. Praktika
gjyqësore e kësaj gjykate zbatohej nga ana e gjykatave të
tjera pavarësisht nivelit tyre profesional që në përgjithësi
ishte i ulët. “Ndryshe nga periudha e viteve 1912-1928
vendimet e Gjykatës Diktimit në vitet 1929 deri në vitin
1939 tregojnë për rritje të ndjeshme të nivelit gjykimit,
arsyetimit të vendimeve, cilësisë tyre, arsyetimi juridik
është i saktë”.18
Legjislacioni penal i kësaj periudhe përbëhej kryesisht
nga Kodi Penal si dhe një sërë
ligjesh me karakter proçedurial si ligji “Mbi aplikimin e
Kodit Penal”, ligji “Mbi ndjekjen dhe gjykimin e nëpunësve
të shtetit” ligji “Mbi disa gjykime të posaçme në çështje
penale” etj..
Karakteristikë e veçantë e Kodit Penal ishte se në të
u parashikuan mjaft dispozita procedural penale të
cilat normonin e rregullonin institute të së drejtës
proçedurale penale. Parashikimet në pjesën e parë
të tij trajtonin e rregullonin institutin e ekstradimit
ekzekutimit të vendimeve penale, ndjekjen penale,
disponimin për provat materiale etj..19 Në nenin 94 të
këtij kodi përcaktohej mënyra e ushtrimit të ndjekjes
penale në raport me ankimin e të dëmtuarit nga
vepra penale. Duhet nënvizuar fakti që për një numër
të madh veprash penale, kryesisht kontravencionet
(kundravajtjet), në dispozitat e pjesës posaçme,
përcaktohej mënyra e ushtrimit ndjekje penale kryesisht
apo mbi ankimin e të dëmtuarit. Ndësa në nenin 98 rastet
kur detyrimisht kërkohej autorizim për fillimin e ndjekjes
penale. Në nenet 239, 240, 243 dhe 246 të këtij kodi
parashikohej dhe përcaktohej qartë përgjegjësia penale
e dëshmitarëve, kallëzuesve, ekspertëve e dragomanëve
(përkthyesit) për kryerjen e një ekspertimi, dhënien e
dëshmisë, kallëzimi apo përkthimi të rremë.20 Me mjaft
rëndësi ishin parashikimet e bëra në nenin 247 dhe 248
të këtij kodi ku përjashtohej nga detyrimi, dëshmitari
për të dëshmuar fakte e rrethana prej të cilave rezulton
përgjegjësi e tij penale apo ndaj persona që ishin gjini e
afërt me dëshmitarin.
“Përjashtohet nga ndëshkimi i fajit të parapamë në nenin
e ma sipërm:
1) Ay që po të thoshte të vërtetën do t’ekspozonte me
doemos vehten ose njanin nga gjinia e afërme e tij në
një dam të randë ose në nderim. 2) Ay që për shkak të
cilësinave personale të veta, të cilat ia pat deklarue
gjyqit, nuk duhej të detyrohesh për me dëshmue ose
duhej që ti bahesh e dijtun se kishte të drejtë m’u heq
nga dëshmia”.21 Neni 248 përjashtonte nga përgjegjësia
penale për dëshmi të rreme, dëshmitari i cili para se të
përfundojë proçesi i hetimit apo gjykimit të çështjes,
dëshmon përsëri duke treguar të vërtetën. “Përjashtohet
nga ndëshkimi për fajin e parapamë në nenin 246, ay që
tue dëshmue në një padi penale, kthen nga e rremja dhe
18
Prof. Dr. Ismet Elezi “Zhvillimi historik i legjislacionit
penal në Shqipëri” botim 1997 fq 56.
19
Nenet 6, 7, 9, 22, 37.. të K.Penal të vitit 1928.
20
Nenet 239, 240 të këtij kodi.
21
Neni 247 i Kodit Penal të vitit 1928 të Mbretërisë
Shqiptare.

Neni 248 i Kodit Penal të vitit 1928 të Mbretërisë
Shqiptare.
22
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zbatimit tij në praktikë për realizimin e ekstradimeve
midis dy shtetve.
Megjithatë gjatë kësaj periudhe nuk u hartuan apo të
miratohej legjislacion i mirëfilltë procedurial penal e
për më tepër që të normonte e rregullonte institutin e
provave dhe procesit provuarit.
Si konkluzion i përgjithshëm duhet thënë se për këtë
periudhë legjislacioni penal luajti rol të rëndësishëm
kundër kriminalitet, arbitraritetit dhe dhunës. Megjithatë
zbatimi dhe funksionimi i tij në praktikë ka treguar që nga
ana e monarkisë dhe vetë Mbretit Zog, ai është përdorur
për forcimin e pushtetit tij absolut, mënjanimit apo
në disa raste edhe eleminimin e kundërshtarëve të tij
politikë.
Me pushtimin fashist të Shqipërisë, organizimi gjyqësorë
u la ai që ishte, por u ngritën edhe Gjykatat Ushtarake
të cilat e kryenin veprimtarinë proçeduriale sipas
legjislacionit procedural të pushtuesit. Kompetencat e
këtyre gjykatave, përveç krimeve të luftës u shtrinë edhe
në disa vepra të tjera penale, siç ishte ajo e mbajtjes
armëve, kundërshtimit të përfaqësuesve shtetërorë
etj.. “Gjykata Ushtarake Italiane, përvec krimeve të
luftës, mori në kompetencë gjykimin e armëmbajtjes pa
leje e vepra të tjera pasi nuk kishin besim në gjyqtarët
shqiptarë” 88 .Hetimi i veprave penale në kompetencëe
të gjykatës ushtarake kryhej nga organet e specializuara të
karabinjerisë, policisë militare si dhe ato të administratës
ushtarake, ndërsa organet egzistuese të hetimit vazhduan
ta ushtrojnë aktivitetin e tyre si më parë. Duhet theksuar
se kompetencat e këtyre organeve, dhe të gjykatës,
në mjaft raste shkeleshin dhe nuk respektoheshin nga
ana e administratës ushtarake fashiste. Ankimet e bëra
nga ana e gjyqtarëve dhe prokurorëve në atë kohë tek
autoriteti më i lartë, mëkëmbësi I Mbretit V.Emanueli,
nuk merreshin në konsideratë.
Në këtë periudhë nga ana e pushtuesve italianë u morën
masa të menjëhershme për riorganizimin e funksionimin
e strukturave ligjzbatuese kryesisht të strukturave
policore të cilave ju njohën edhe atributet e policsë
gjyqësore. Dekretin datë 31.08.1939 “Mbi trupën e
armatosur të policisë” bënte parashikime në lidhje me
atributet e policisë gjyqësore për kryerjen e veprimeve të
para hetimore, duke përdorur mjetet e kërkimit provave
dhe marrjen e tyre. Ky dekret u ndryshua tre vjet më pas
me dekret-ligjin “Mbi atributet e autoriteve me funksione
policie”. Në këtë dekretligj parashikoheshin si subjekte
proceduriale që kishin të drejtë të kryenin veprime të para
hetimore edhe, kryetarët e komunave, rojet e burgjeve,
bashkive, pyjeve, tagrambledhësit. Në të përcaktohej se
e gjithë veprimtaria e oficerëve dhe agjentëve të policisë
gjyqësore kryhej bazuar në urdhëzimet e Prokurorit
Përgjithshëm të Mbretit.
Me pushtimin e Shqipërisë nga Gjermania naziste pas
kapitullimit të Italisë, hetimet e krimeve të luftës dhe ato
me karakter politik u kryen nga Gestapoja dhe strukturat
ushtarake të pushtuesit, por që për këtë periudhë nuk
disponohet dokumentacion mbi proçedurën e ndjekur
në marrjen dhe administrimin e provave. Gjatë periudhës
së pushtimit fashist funksionuan të njëjtat rregulla
proçeduriale penale. Legjislacioni penal material për
krimet e luftës dhe ato ushtarake u ndryshua me hyrjen

në fuqi të Kodit Penal Ushtarak në date 01.12.1941 deri
në kapitullimin e Italisë. Ndërsa Kodi Penal i Mbretërisë
Shqiptare mbeti në fuqi dhe u zbatua edhe gjatë pushtimit
fashist deri në hartimin dhe hyrjen në fuqi të legjislacionit
pas luftës dytë botërore. “Kodi Penal i viti 1928 dhe ai
Ushtarak u zbatuan si rregulla juridike derisa nuk vinin
në kundërshtim më parimet e shtetit të ri të vendosur në
Shqipëri edhe pas vitit 1944”.
Si përfundim për këtë periudhë mund të themi se nga
pushtuesit fashist për krimet që hetoheshin e gjykoheshin
nga strulturat e tyre është ndjekur veprimtari agresive
dhe ajo e terrorit në shkelje flagrante të drejtave dhe
lirive të akuzuarve. Për veprat e tjera penale, organet
gjyqësore dhe ato të prokurorisë në Shqipëri, në pjesën
më të madhe, u përpoqën të ruanin e mbronin parimin
e ligjshmërisë në gjykimet penale, të zbatonin me
korrektësi legjislacionin penal të shtetit shqiptar, ndërsa
zbatimi i dekreteve të pushtuesit u ishte lënë më tepër në
kompetencë gjykatave ushtarake të pushtuesit.
Gjatë kësaj periudhe në zonat e çliruara apo që
zotëroheshin nga forcat nacionalçlirimtare, u organizuan
e funksionuan edhe gjyqet partizane të cilat bëheshin
pa kurrfarë formaliteti dhe gjykoheshin nga partizanë
të caktuar nga komanda. Objekt i këtyre gjykimeve ishin
kryesisht veprat të tilla si tradhtia, spiunimi, dezertimi,
imoraliteti, vjedhja e plaçkitja etj.. ndërsa për cështje
të thjeshta ato zgjidheshin e gjykoheshin nga këshillat
nacionalclirimtar. “Në këtë periudhë në zonat e cliruara,
pushteti gjyqësorë nga dita në ditë kalonte nga gjykatat
në duart e Këshillave Nacionalçlirimtar apo të njësive të
forcave partizane”.
Në këtë periudhë funksionoi dhe u zbatua Rregullorja e
Këshillave Nacionalçlirimtare e cila përcaktonte krimet
dhe subjektet që do të bëheshin objekt i ndjekjes penale
dhe dënimit tyre nga gjykatat partizane. Kjo rregullore
buronte nga rezoluta e Konferencës së Pezës e datës
16.09.1942 në të cilën përcaktohej se “Në zonat e çliruara
këshillat nacionalçlirimtarë kishin detyrë të mbanin
rregullin e qetësinë, të luftonin kriminalitetin, tradhëtarët
e spiunët, të pajtonin gjaqet ...” Kjo rregullore mbeti në
fuqi edhe pas Konferencës e dytë të K.Nacionalçlirimtar,
mbajtur në Labinot në datë 05.09.1943. “Në luftën kundër
kriminalitetit në përgjithësi dhe vrasjeve në veçanti kanë
vepruar aktet e Shtabit Përgjithshëm Nacionalçlirimtar,
veçojmë urdhërin “Mbi organizmin e pushtetit ushtarak
në prapavja duke organizuar komandat e qarkut,
krahinave, të rojeve partizane” datë 04.08.1943”.23
Nga dokumentacioni që gjendet në arkiv për këtë
periudhë, kryesisht qarkoret e Komiteti Antifashist
N.Çlirimtar, gjenden mjaft raste të cilat tregojnë për
gjykimin pa asnjë procedurë ndaj individëve të dënuar
me vdekje dhe të akuzuar për krime të rënda si spiunazh,
bashkëpunim apo vënie në shërbim të pushtuesit,
dezertim nga rradhët e forcave partizane, agjitacioni
kundër L.N.Çlirimtare etj... “Dihet se për shkak të
rrethanave të luftës nuk mund të aplikohej dënimi
me burgim. Në zonat e çliruara nuk kishte burgje. Nga
dokumentat del se konfiskimi i pasurisë vendosej nga
gjykata partizane sipas rastit konkret 93. Nga Komanda
Dr. Prof. Ismet Elezi “Zhvillimi historik i legjislacionit
penal në Shqipëri” botim i vitit 1997 fq 70.
23
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fallsifikuara u ndërmorën ndaj figurave politike, publike
dhe intelektualëve të njohur të kohës. Këtu mund të
përmendim procesin penal ndaj 28 deputetëve apo
sikurse u quajt grupi i deputetëve, proçeset penale ndaj
klerikëve, sidomos klerit katolik etj.. “Faktet e zbuluara
vitet e fundit në kushtet e demokracisë pluraliste,
tregojnë se disa nga procest gjyqësore të asaj kohe, ishin
të pabazuara në prova dhe disa nga ata që akuzoheshin
për krime kundër shtetit, ishin të pafajëshëm, si p.sh.
procesi gjyqësor kundër ish deputetëve etj..duke shkelur
rëndë ligjin të drejtat dhe liritë e njeriut deri të drejtën
për të jetuar”.
Në 14.03.1946 Asamblea Kushtetuese miratoi Statutin,
Kushtetutën e R.P.Shqipërisë, e cila më pas shërbeu si
burim kryesor i legjislacionit penal e proçedural penal.
Ndonëse në nenin 19 të këtij statuti parashikohej se
“Asnjeri nuk mund të dënohet për një vepër penale që
nuk ishte parashikuar shprehimisht si faj prej ligjit dhe
me dënime që nuk janë caktuar prej këtij ligji”. Dënimi
mund të jepej nga gjykata në bazë të këtij ligji” Ky parim
i rëndësishëm pothuajse nuk u zbatua dhe në mjaft raste
u shkelën rëndë të drejtat dhe liritë themelore të njeriut.
Me dekret të Presidiumit të Kuvendit Popullorë Nr 392
datë 24.01.1947, neni 3 i tij përcaktonte se “dispozitat
e mëparëshme vlejnë si rregulla juridike, kur nuk vijnë
në kundërshtim me frymën e re demokratike dhe aktet
ligjore të pushtetit popullor”.
Organizimi gjyqësor u bë në shkallë Nënprefekture,
Prefekture dhe në Gjykatën e Lartë. Gjykata e Lartë
përbëhej nga dhjetë anëtarë e organizuar në dy kolegje
si dhe Këshilli i Përgjithshëm, në të cilin bënin pjesë të
gjithë anëtarët e saj. Ndryshime e rregullime ligjore u
bënë edhe me ligjin Nr 1284 datë 09.06.1951 në të cilin u
përcaktua zgjedhja e gjyqtarëve dhe ndihmës gjyqtarëve
nga populli me votim, u përcaktuan dhe u kufizuan
kompetencat e gjykatave ushtarake. Gjykatat popullore
gjykonin në shkallë të parë, u krijuan gjykatat e qarqeve
të cilat gjykon si shkallë e dytë, ndërsa për krime të rënda
si gjykata të shkallës parë.
Duhet thënë që në tërësi i gjithë legjislacioni i miratuar
mbështetej në legjislacionin e vendeve lindore, kryesisht
atë rus, ai ishte në funksion të politikës së partisë
shtet. Edhe ato pak rregulla formale që u parashikuan
në praktikë pothuajse nuk zbatoheshin në mënyrë të
veçantë për krimet kundër shtetit. Proçeset penale të asaj
kohe u karakterizuan nga shkelje flagrante të lirive dhe
të drejtave themelore të individit deri edhe të drejtën e
jetës. Kjo gjendje vazhdoi deri në miratimin e hyrjen në
fuqi të Kodit të Proçedurës Penale të vitit 1953, miratuar
me ligjin Nr 1650 datë 30.03.1953 të Kuvendit Popullor të
R. P. të Shqipërisë.

e Përgjithshme e U.N.Çlirimtare në nëntor të vitit 1944 u
miratua “Rregullorja e funksionimit të gjyqeve ushtarake”.
Në të përcaktoheshin strukturat ushtarake gjyqësore dhe
kompetencat e tyre.
Sa i takon provave dhe proçesit të provuarit ky institut
nuk njihej dhe nuk zbatohej jo vetëm për faktin se nuk
kishte dhe nuk zbatohej asnjë proçedurë formale, por
personat të cilët kryenin rolin e gjyqtarëve, prokurorit
apo hetuesit, nuk kishin njohuri profesionale e juridike.
Në këto raste gjykimi kishte karakter thjeshtë llogjik
dhe bazohej në urdhërat dhe orientimet e komandës
partizane. Vendimet e këtyre të ashtëquajturave
gjykata, ishin të paankimueshme, ato ekzekutoheshin
menjëherë nga forcat partizane. Përjashtime ka patur
në rastet e dënimeve me vdekje për të cilat nëse
egzistonte mundësia, ankimi gjykohej edhe nga gjyqi i
lartë ushtarak. Për këtë periudhë duhet thënë që këto
proçese luajtën rol të rëndësishën kundër pushtuesit dhe
bashkëpuntorëve të tij gjatë luftës. Por kjo periudhë u
karakterizua nga abitrariteti ekstrem i Partisë Komuniste
dhe komandantëve të njësive partizane për eleminimin
e kundërshtarëve politikë, duke dhënë vendime të
pa drejta, të pabazuara në prova, dënime të shumta
me vdekje edhe për vepra penale jo të rënda. Kjo
rregullore funksionoi deri në miratimin nga Kryesia e
K.A.Nacionalçlirimtar të ligjit datë 14.01.1945 “Mbi
organizimin dhe funksionimin e gjykatave ushtarake” në
të cilin përcaktoheshin subjektet e krimeve të luftës apo
sikurse u quajtën armiqtë e popullit si dhe ligji Nr 59 datë
17.05.1945 “Mbi organizimin e përkohshëm gjyqësor”.
Me këto ligje u sanksionuan dhe u ngritën gjykatat
popullore të cilat përbëheshin nga gjyqtarë profesioniste
dhe jo të tillë të zgjedhur nga organet e pushtetit lokal.
Për këtë periudhë nuk mund të flitet për legjislacion
proçedurial në kuptimin e mirëfilltë të tij, kjo periudhë
u karakterizua nga shkelje të rënda të drejtave dhe
lirive themelore të individëve që akuzoheshin dhe
sidomos kundërshtarët politikë apo persona të cilët
konsideroheshin kriminelë lufte, bashkëpunëtorë të
regjimeve të kaluara apo si sabotatorë të pushtetit
popullor.
Nuk pati asnjë rregullim ligjor specifik për provat
penale, mjetet e kërkimit të provave dhe procesin e të
provuarit. Organet ndjekjes dhe ato të gjurmimit pa
kurrfarë procedure formale e ligjore, kryenin kontrolle
e sekuestrime sipas urdhrave të komandave, forcave të
ndjekjes apo në mënyrë krejt sporadike sipas vlersimit
tyre subjektiv. Kjo periudhë karakterizohet nga shkelje
e rënda të lirive dhe të drejtave të njeriut, arbitrariteti
dhe dhunës ekstreme, ushtruar nga ana e organeve
shtetërore, duke u justifikuar si diktaturë e punëtorëve,
popullit, proletariatit për arritjen dhe ruajtjen e fitoreve
të luftës dhe të rendit ri shoqëror. “Shteti në këtë
periudhë për realizimin e funksionit të tij shtërngues,
që përbente funksionin kryesor, përdori ligjet penale,
që karakterizoheshin nga ashpërsia e jashtzakonshme, si
dhe aparatin hetimor e gjyqësor, si komponent kryesor të
aparatit shtetëror, për përdorimin e dhunës”.24
Mjaft proçese penale të montuara me prova e fakte të
Prof. Dr.Ismet Elezi “Zhvillimi historik i legjislacionit
penal në Shqipëri” botim i vitit 1997 fq. 78.
24
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Komunikimi i prindërve me fëmijët adoleshentë si dhe
mosmarrëveshjet që lindin mes tyre

MSc. Alma Golemaj, MSc. Aurora Shehaj

Abstract
Communication is of great importance in the process of
educating teenagers and changing their attitudes and
behaviors. For this reason, we attach great importance
to this communication process, as through it we achieve
certain objectives as well as important goals in our work.
Adolescents' communication with (mothers and fathers)
is very difficult, so parents at this age need to pay much
attention.
The influence of the family on adolescence takes on
new dimensions, not only expands, but begins to be
competed by society, groups in the classroom. One of the
sources that the child is in conflict with his mother is that
the mother interferes with the child, for example, asking
what to wear or who to accompany. An adolescent child
can not withstand such questions, so they become a
source of conflict. The teenager has a hard time doing
a chat with a parent and so it is easier for her to open
up in the company. And as an end to adolescence brings
the shock of parent-child bondage. In this condition,
these children should always stay with their child so
that he or she feels safe. The child needs to understand
and evaluate first and foremost. For this reason, parents
should be careful that their words and behaviors enable
the child to do so. Otherwise, the child will ask for other
environments to get this assessment.
Keywords: teens, shakes, goals, assessment, behavior.

Abstrakt
Komunikimi ka rëndësi të madhe në procesin e edukimit
të adoleshentëve dhe të ndryshimit të qëndrimeve dhe
sjelljeve të tyre. Për këtë arsye ne i kushtojmë rëndësi të
madhe këtij procesi komunikimi , pasi përmes tij arrijmë
objektiva të caktuara, si dhe qëllime të rëndësishme në
punën tonë. Komunikimi i adoleshentëve me ( nënat dhe
baballarët ) është tepër i vështirë prandaj prindërit në
këtë moshë duhet t’i kushtojnë shumë vëmendje.
Ndikimi i familjes në adoleshencë merr përmasa të
reja, jo vetëm zgjerohet, por fillon të konkurohet prej
shoqërisë, grupeve në klasë. Një nga burimet që fëmija
hyn në konflikt me nënën e tij është që nëna ndërhyn te
fëmija shumë p.sh e pyet se çfarë do të veshi ose me kë
do të shoqërohet. Një fëmijë adolesht nuk i duron dot

këto pyetje të tilla prandaj këto bëhen burim konflikti.
Adoleshenti i ka të vështirë që të bëjë një muhabet me
prindin dhe kështu ai e ka më të lehtë të hapet në shoqëri.
Dhe si përfudim adoleshenca sjell tronditjen e lidhjes
prind-fëmijë. Në këtë gjendje që janë këta fëmijë prindi
duhet ti rrijë gjithmonë pranë fëmijës së tij në mënyrë që
ai të ndihet i sigurt. Fëmija, para së gjithash ka nevojë
të kuptohet dhe të vlerësohet. Për këtë arsye prindërit
duhet të jenë të vëmendshëm që me fjalët dhe sjelljet e
tyre t’ia mundësojnë këtë gjë fëmijës. Përndryshe, fëmija
do të kërkojë mjedise të tjera për ta marrë këtë vlerësim.
Fjalë kyce: adoleshencë, tronditje, objektiva, vlerësim,
sjellje.

Hyrje
Komunikimi prind-adoleshent

Një nga problemet me të cilat adoleshentët, që
ballafaqohen gjerësisht në jetën e tyre, janë problemet
e komunikimit; sa dhe si komunikojnë ata me prindërit
( babain dhe nënën ), me vëllezërit dhe me motrat me
moshatarët e të njëjtit seks dhe ata të seksit të kundërt,
etj. Përmes komunikimit ata shkëmbejnë informacionin
e nevojshëm për çështje të ndryshme e në mënyrë
të veçantë për problemet e shëndetit, shkëmbejnë
opinionet e tyre dhe qëndrimet që ata mbajnë në situata
të caktuara dhe në ambiente të caktuara. Për këtë arsye
komunikimi ka rëndësi të madhe në procesin e edukimit
të adoleshentëve dhe të ndryshimit të qëndrimeve dhe
sjelljeve të tyre. Ndaj ne i kushtojmë rëndësi të madhe
këtij procesi komunikimi pasi përmes tij arrijmë objektiva
të caktuara, si dhe qëllime të rëndësishme në punën
tonë.
Burimi i informacionit për adoleshentët janë prindërit,
shokët, shoqet, mësuesit në shkollë, media elektronike
dhe ajo e shkruar. Përmes këtyre burimeve merret ai
informacion që do t’i kushtëzojë më pas karakterin,
botëkuptimin,qëndrimet dhe mënyrën e sjelljes së
adoleshentëve në jetën e përditshme. Gjykojmë se
nuk është shumë i rëndësishëm sasia ose ‘ bollëku’
i informacionit në raport me saktësinë e tij.Thënë
me fjalë të tjera, informacioni që transmetohet tek
adoleshentët s’është e thënë të jetë voluminoz, s’është
e thënë të jetë me sasira të konsiderueshme, por është
shume e rëndësishme që ai të jetë i saktë, i plotë dhe
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i përshtatshëm. Kjo do të thotë, se ai duhet të jepet
në përshtatje me moshën e adoleshentit, të jetë i
kuptueshëm prej tyre dhe në të njëjtën kohë duhet të
jetë i vazhdueshëm. Në plotësim të këtyre kërkesave ai
informacion do të arrijë të ketë ndikimin e duhur tek
adoleshentët dhe do të orientojë qëndrimet dhe sjelljet
e tyre drejt synimeve që familja dhe shoqëria kanë për
ta. Ajo çka dua të nënvizojë paraprakisht lidhet me
diferencat e dukshme gjinore përsa i përket komunikimit
të adoleshentëve me subjekte të ndryshme. Në këtë
kuptim ka një komunikim të ndërsjelltë mes dy gjinive,
por ajo që e dominon procesin e komunikimit është
komunikimi brenda gjinisë.
Kështu përgjithësisht vajzat preferojnë të komunikojnë
më shumë me nënat dhe me shoqet në një kohë që
djemtë janë të orientuar më shumë nga komunikimi me
baballarët dhe me shokët e shkollës.

Burimet e mosmarrëveshjeve të prindërve me
adoleshentët
Ndikimi i familjes në adoleshencë merr përmasa të
reja, jo vetëm zgjerohet, por fillon të konkurohet prej
shoqërisë, grupeve në klasë. Objekti i komunikimit të
adoleshentit me të rriturit në familje janë kryesisht
prindërit të cilët në faza të ndryshme të këtij komunikimi
rrisin tutelën psikologjike kundrejt adoleshentëve. Janë
prindërit ata të cilët përcaktojnë me imtësi aktivitetin
24 orësh të fëmijëve të tyre. Kështu nëna përcakton se
çfarë do të vesh vajza dhe me kë do të shoqërohet djali
i saj. Adoleshenti duke mos pranuar këto receta tashmë
të shumë përshkruara kërkon të përcaktojë. formëzojë
identitetin e tij social dhe kreativitetin moshor që e
karakterizon. Adoleshenti del mbrapa krahëve të një
dere të cilën e mbylli pak çaste më parë. Brenda saj ai
lë skenën ku ndihej i buratinizuar. Tani po niset drejt atij
ambienti ku mund të gjejë vetveten, i shkëputur tashmë
nga tutela prindërore. Por cili është ky ambient?!
Shoqëria?!
Me kë të shoqërohem?!
Ta zgjedh vetë shoqërinë?!
A duhet të vishem edhe unë kështu?!
Të gjitha këto pyetje lindin për të qenë më i lirë?!
Janë pikërisht këto pyetje që të parë në një këndvështrim
më objektiv shfaqen edhe si burime konflikti nuk duhen
kërkuar në brendësinë e gjithsecilit, por edhe në mjedisin
përreth.

midis prindërve dhe adoleshentëve. Kërkesa gjithnjë
e në rritje, mundësi gjithnjë në minimizim. Të ndodhur
nën trysninë e krizës së thellë ekonomike që shoqëron
procesin e tranzicionit një pjesë e familjeve shqiptare
nuk kanë mundësitë ekonomike të plotësojnë kërkesat e
tyre. Këto kërkesa janë në rritje për një mënyrë jetese më
bashkëkohore , pjesë përbërëse e të cilës janë :
-frekuentimi i shpeshte i diskove
-pasurimi i garderobës
-fundjavat jashtë mureve të shtëpisë

Mbështetja tek bashkëmoshatarët
Në këtë moshë është karakteristike tërheqja ndaj një
shoqërie të qëndrueshme, pas luhatjeve të shumta. Termi
për shokët e ngushtë, këtu merr vlera. Kur janë të tillë, së
bashku bisedojnë rreth gjërave intime, luajnë, shëtisin,
shkojnë në shkollë, etj. Një jetë pa shoqëri do të ishte një
jetë boshe dhe e vetmuar. Ndikimi i shokëve në mënyrën
e sjelljes, të veshjes, të të menduarit etj, është i lartë. Një
studues në fushën e psikiaturës, Ricard Sarles, shprehet
kështu : Adoleshenca është një peridhë tranzicioni,
në të cilën ndodh pjesa më e madhe e riorganizimit te
trupi. Për të përballuar ngathtësinë e një trupi të ri dhe
vazhdimisht të ndryshueshëm, shumica e adoleshentëve
kërkojnë mbështetjen e të rinjve të moshës së tyre.
Megjithëse i zëvëndësojnë shpejt shokët, adoleshentët
kanë nevojë dhe kërkojnë shokun e ri, që të bisedojnë
, të merren vesh, të kuptojnë më mirë ç ‘ po ndodh, të
përballojnë e të shpjegojnë gjendjet e tyre emocionale
etj. Në përgjithësi të rinjtë përpiqen të kërkojnë të
ngjashmit për të qëndruar së bashku. Por ndodh edhe
e kundërta, kur në lidhje të ngushtë secili përfaqëson
pjesën plotësuese për tjetrin apo pjesën që i mungon
secilit. Kjo ndodh edhe kur lidhjet bëhen menjëherë
dhe të pastudiuara. Të rrëmbehesh nga pasionet dhe
emocionet është e lehtë, t’u thuash jo dëshirave të
pahijëshme duke aresyetuar për pasojat për vete për të
tjerët, duhet forcë e madhe. Por jo gjithmonë shokët me
të cilët shoqërohen të rinjtë,janë shokë të vërtet.
Një shok i tillë të paralajmëron për rrugën e gabuar,në
të cilën mund të jesh futur. Shoku i vërtet të kritikon,
nëse nuk i pëlqen veprimet e tua. Kur në shtëpi mungon
një komunikim i mirë, të rinjtë përpiqen ta realizojnë e
ta gjejnë plotësimin në gjirin e bashkë-moshatarëve, ku
shoqërimi me shokë, që mbartin qëndrime të pjekura,
zhvillon personalitetin e tyre.

Tranzicioni, analiza e situatës në Shqipëri

Sjellja me veten, në raportin ndërpersonal me
familjen dhe me rrethin shoqëror

Shqipëria ka kaluar periudha relativisht të gjata
tranzicioni. Në këtë periudhë çdo aspekt i jetës socialekonomik-politik pësoi transformimin e tij. Ishte kriza
ekonomike që ne përjetuam e cila solli shumë gjëra
ndryshe tek ne. Kështu fëmijët ( adoleshentët në veçanti )
kërkuan të ishin pranë asaj që koha moderne po ofronte.
Por, prindërit qëndronin nga ana tjetër duke llogaritur
atë ç’ka mbanin në dorë për të kuptuar nëse mund të
plotësonin edhe këtë të re, nëse mund të blinin edhe
këtë veshje, nëse mund të paguanin edhe këtë party
në pub. Ishte pikërisht ky polarizim që thelloi hendekun

Adoleshenti sjell tronditjen e lidhjes prind-fëmijë.
Adoleshenca thekson moshën e kërkesës për pavarësi të
fëmijës. Këtu fillon dhe problemi i nënvlerësimit të vlerës
së prindërve. Mosmarrëveshjet me problemin, trajtimin
e tij sikur të mos ketë ndodhur, fshehja për hir të frikës,
shkaktojnë probleme sociale të braktisjes së fshehtë. Në
këtë mënyrë adoleshenti bëhet i forte, indiferent dhe
agresiv kur i kujton detyrat dhe angazhimet e tjera që
nuk kanë të bëjnë me dëshirën e tij. Në të shumtën e
rasteve fillojnë të vihen re seriozisht ndjenjat përkundrejt
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sekseve të ndryshme. Fëmija tashmë fillon, ose më
saktë kërkon që mendimi i tij të dëgjohet dhe të merret
parasysh. Ai kërkon që të afirmohet sa më mirë në çdo
problem që mund të ndodhë në familje apo në mjedisin
që e rrethon. Ndjenjat e të rriturit, kërkesa për t’u dukur
i tillë dhe dëshira për të përdorur inteligjencën. Në të
shumtën e rasteve prindërit nuk e marrin kurrësesi
parasysh mendimin e fëmijës së tyre për ato që ndodhin
brenda familjes. Kjo i shtyn akoma më shumë fëmijët që
të mendohen për t’u dukur më të rritur dhe të bindin
pridërit e tyre që janë në gjëndje të përballen me jetën.
Ata përpiqen në çdo mënyrë që t’i tregojnë të rriturve se
fjala e tyre është e drejtë dhe se ata janë të rritur.

Si ndikon puberteti i fëmijës tek prindërit
Një ose dy vjet para arritjes së pubertetit, fëmija
ndryshon në aspektin fizik dhe emocional. Ritmet e
këtyre ndryshimeve fillimisht janë shumë të shpejta, por
fillojnë të ngadalësohen rreth moshës 18 vjeç.
Marredhëniet midis prindërve dhe adoleshentëve
ndryshojnë në varësi të këtyre ritmeve: Sa më të
vrullshme të jenë ritmet e ndryshimit, sa më të vështirë
ta ketë adoleshenti përshtatjen me trupin e tij aq më të
paekulibruara do të jenë këto marredhënie.
Gjatë pubertetit qëndrimet e fëmijëve ndaj prindërve
kanë shumë gjasa të ndryshojnë. Fëmijët mendojnë se
prindërit e tyre janë të bezdisshëm, pashpresë, dhe jashtë
mode. Nga ana tjetër prindërit mendojnë se fëmijët e tyre
janë të vrazhdë dhe nuk respektojnë normat. Shprehja
më tipike e prindit përballë një fëmije që e sheh si të huaj
është : ‘Nuk e marrë vesh se kujt i ke ngjarë’. Këtu mund
të fillojë distancimi i parë prind-fëmijë, prindi që ndihet
i paaftë për të kuptuar fëmijën dhe fëmija që ndihet në
mëshirë të fatit.

Si mund t’i ndihmojnë prindërit adoleshentët

Për të ndihmuar sa më shumë adoleshentin. Disa prindër
kanë aftësi prindërore më të mira me disa të tjerë...për
disa adoleshenca është një periudhë që i ndihmon të
forcojnë shumë marrëdhënien me fëmijët, për të tjerët
kohë antagonizmi, ndërprerje komunikimesh.
Si mund të ndihmojmë më shumë adoleshentin? Si
mund ta keni më të lehtë për të përmbushur rolin tuaj?
Diskutoni me fëmijën tuaj.
Prindi duhet të dijë se çfarë ndodh me fëmijën e tij. I
gjithë informacioni nuk mund të fitohet në mënyrë të
menjëhershme. Me adoleshentin duhet të flitet çdo
ditë,nëse nuk flisni me fëmijën tuaj do ta keni më të
vështirë të krijoni marrëdhënien e përshtatshme me
ta. Bisedat e përditshme duhen të jenë të rregullta dhe
spontane. Për të arritur deri te bisedat do të ishte më mirë
të hartonin një skedulë të shkurtër . Së pari, përcaktoni
një orar gjatë ditës në të cilin ju dhe fëmija juaj do të
jeni më të relaksuar. Përcaktoni një interval kohor, jo më
pak se 30 min për të folur me të. Sa më shumë kohë të
diskutoni me fëmijën në kushte të përshtatshme, aq më
shumë i prirur do të jetë ai të flasë.
Së dyti, përpiquni të jeni sa më të hapur, sa më kurioz, sa
më të intresuar për jetën e fëmijës suaj. Ju duhet të dini
se çfarë mendon ai, çfarë fantazon, çfarë marredhëniesh

ka me shkollën dhe çfarë e streson. Së treti përpiquni
të shmangni e tipit disiplinues. Nëse synoni disiplinën,
fëmija do t’ju shmangë. Kjo nuk do të thotë shmangie
disipline, por bërje kujdes për të mos e përfshirë atë
edhe në bisedat e lira. Në të gjitha bisedat që zhvilloni
me adoleshentin përpiquni që ai të mos flasë në pjesën
më të madhe të kohës. Ju thjesht duhet të ngacmoni atë
për të treguar sa më shumë.
Në këtë periudhë njeriu ka nevojë më shumë të dëgjohet
sesa të dëgjojë. Për çfarë mund të flitet me adoleshentin?
Ju mund të flisni për shumë gjëra me fëmijën tuaj, por
tema kryesore mbetet shoqëria. Nëse i jepet mundësia
adoleshentët mund të flasin pa fund për shokët dhe
shoqet e tyre,
Nëse fëmija juaj është llafazan mjafton një pyetje ose dy
që ai të tregojë gjithçka ndodh në shkollë.
Nëse fëmija juaj është pak i tërhequr ju duhet të bëni
pyetje të cilat përqëndrohen më tepër tek prirjet e
përgjithshme të shokëve dhe shoqeve dhe më pak tek
individë. Një temë tjetër për të cilën mund të diskutoni
është vetë-imazhi i adoleshentit. Adoleshenca është koha
në të cilën formohen identitetet tona, dhe për këtë shkak
adoleshentët duan të dinë se cilët janë, si do të jenë në të
ardhmen, cilat janë vlerat dhe dobësitë e tyre. Ata duan
të dinë se çfarë mendoni ju ose të tjerët për pamjen e
saj/tij. Zbuloni se cilët janë problemet e fëmijës suaj, ose
pyesni nëse i pëlqen aparenca e tij. Nëse vajza juaj thotë
se nuk është simpaktike kërkoni t’ju tregojë sesi arriti në
këtë përfundim . Falë këtyre diskutimeve ju do të zbuloni,
gjëra që ju nuk i dini, ndërsa fëmija do të ndihet më i
qetë pasi ka folur me ju. Ju mund të flisni me të edhe për
probleme të tjera, p.sh për aktivitete jashtëshkollore, për
dashurinë, për drogën etj.
Diskutimi i këtyre temave mund të jetë i vështirë për të
dy palët. Por nëse ju flisni me ta ata do ta kenë më të
lehtë t’ju tregojnë për dikë do t’i pëlqente ta kishin të
dashur ose nëse një shoku i tyre përdor drogë apo për
diçka tjetër. Këto biseda mund të fokusohen edhe tek e
ardhmja, në këtë mënyrë ata do të bëhen më largpamës
dhe do të binden se nuk do të mbeten gjithnjë të vegjël.
Ju mund ta pyesni se çfarë mendon ai në lidhje me
shkollën, karrierën, martesën, lindjen e fëmijës.
Ju mund të diskutoni edhe për çështje të lidhura me
politikën,ekonominë, ngjarje të rëndësishme. Kështu ju
do të kuptoni se cilat janë qëndrimet e fëmijës suaj, sa
i ndjeshëm është ai ndaj problemeve, si është shkalla
e të arsyetuarit të tij .Silluni si prind. Ju mund të jeni
i besueshëm dhe miqësor por duke qënë në rolin
prindëror. Në fakt në disa raste mund të jetë e vështirë
të jesh personi, i cili vë kufijë dhe të dëgjon pa gjykuar siç
bën një mik Ju jeni gjithmonë prindi, dhe ky pozicion do
të reflektojë në marredhënien tuaj me fëmijën.
Në këtë mënyrë ju i jepni fëmijës atë për të cilën ka
nevojë, dikë i cili mund ta dëgjojë dhe ta kuptojë, por
edhe të ketë eksperiencë dhe të jap ato këshilla të
cilat një moshatar nuk i jep dot. Kështu adoleshentit i
transmetohet siguria për të cilën ai ka nevojë. A mund
të diskutojë një adoleshentë gjithçka me ju? Sigurisht që
jo, por falë bisedave të përditshme ju mund të krijoni një
marrëdhënie besimi dhe përgjegjësie, marrëdhënie kjo
që do t’ju ndihmojë të kapërceni momentet e vështira që
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mund të krijohen. Është mirë të njohësh shokët e fëmijës.
Gjatë periudhës së adoleshencës shoqëria ushtron
një ndikim të madh tek adoleshenti. Kjo është një gjë
e paevitueshme dhe e pranueshme. Ndaj për prindërit
është e domosdoshme të njohë sa më shumë që të jetë
e mundur rreth ndikimit të shoqërisë tek fëmija. Mënyra
më e mirë për të arritur deri këtu është të diskutosh për
ta me fëmijën tuaj, t’i njohësh sa më shumë miqtë e tij.
Ju mund t’i krijoni kushtet qe një ose disa herë gjatë javës
të gjithë fëmijët të mblidhen së bashku në shtëpinë tuaj.
Ju mund të flisni me ta gjatë kohës që ata janë aty, por
pa i bërë të ndihen të vëzhguar. Disa prej tyre mund të
jenë më të prirur për të folur në krahasim me të tjerët.
Nuk duhet të harroni që tiparet individuale të çdo njerit
janë në bazë bisedave që zhvillon me ta. Nga ana tjetër
ju mund t’i njihni miqtë e fëmijës suaj duke marrë pjesë
në aktivitete të organizuara në shkollë, p.sh koncerte të
ndryshme, ndeshje sporti etj. Në këtë mënyrë do të keni
mundësi t’i ndiqni nga afër në vende ku ata ndihen më
mirë. Sigurisht askush prej jush nuk mund të jetë perfekt
në zbatimin e këtyre këshillave. Në një moment të ditës
mund të jeni shumë të ngarkuar dhe një e bërtitur ju
duket rruga më e shkurtër se toleranca…provoni çdo ditë
të ndihmoni fëmijën tuaj për të shmangur problemet që
mund të vijnë.

Përgjegjësitë e familjes
Fëmija, para së gjithash, ka nevojë të kuptohet dhe
të vlerësohet. Për këtë arsye prindërit duhet të jenë
të vëmendshëm që me fjalët dhe sjelljet e tyre t’ia
mundësojnë këtë gjë fëmijës. Përndryshe,fëmija do të
kërkojë mjedise të tjera për ta marrë këtë vlerësim. Duhet
të shkëmbehen vazhdimisht mendime me fëmijën dhe
nuk duhet të mbahet jashtë çështjeve familjare. Duhet
të dëgjohet dhe respektohet në mënyrë objektive për
probleme dhe tema të caktuara dhe duhet të gjenden
pika të përbashkëta komunikimi.
Në përgjithësi, këshillat nuk janë shumë efektive për këtë
moshë, ato përbëjnë zgjidhje afatshkurtra. Nuk duhet të
qortohen shokët e fëmijës në sy të tij.
Prindërit duhet të përpiqen t’i njohin më nga afër
këta shokë dhe të mos japin gjykime të parakohshme.
Dhe nëse ka një diçka që nuk shkon, kjo gjë duhet të
diskutohet me fëmijët. Por, nëse i kritikojmë pa i njohur,
e humbasim besimin te fëmija dhe krijojmë hendek në
marredhëniet tona. Në familje nuk duhet të mungojë
dashuria. Duhet të tregohet kujdes që atmosfera e
shtëpisë të mos jetë e tensionuar. Duhet të kalohet me
sukses periudha e pubertetit dhe kjo arrihet përmes
marredhënieve të ngrohta dhe mirëkuptuese midis
prindërve dhe adoleshentëve.

Çfarë duhet pasur kujdes gjatë kësaj periudhe në
mënyrë që të realizohen qëllimet e edukimit?
Prindërit duhet të jenë shembuj.
Marrëdhëniet me bashkëshortin ose bashkëshorten
ndikojnë tek fëmija në çfarëdolloj moshe qoftë ai. Nëse
në familjen tuaj mbizotëron dashuria dhe respekti mes
individëve të saj, kjo do ta ndihmojë fëmijën tuaj në të

ardhmen të formojë marredhënie të shëndosha me të
tjerët.
Ta dëgjosh adoleshentin dhe ta lejosh të shpreh
vetveten.
Nëse nuk e dëgjoni dhe nuk e respektoni adoleshentin,
edhe ai nuk do t’ju dëgjojë ju. Ajo që bëjnë më shpesh
nënat dhe baballarët është: jo vetëm nuk e dëgjojnë atë
që thotë fëmija, por mundohen të përçojnë tek ai gjërat
që ata dinë dhe ta orientojnë me çdo kusht sipas kësaj
mënyre. Një metodë e tillë do t’ju vërë në pozitën e një
njeriu që nuk i dëgjohet fjala dhe nuk kuptohet si duhet.
Kjo do të bëjë që të ndesheni me kundërshtimin e fëmijës
suaj edhe atëherë kur ju keni të drejtë.
T’u jepet vazhdimisht dashuri.
Fëmijët si në moshën 1 vjeç, ashtu edhe në moshën
20 vjeç kanë nevojë për dashuri. Fëmija që beson se
nuk i jepet dashuri e mjaftueshme nga nëna dhe babai
, vihet në kërkim të saj. Ai fillon ta kërkojë dashurinë
dhe respektin në vende të tjera. Fëmija. i ndodhur në
një situatë të tillë, mund të shoqërohet me shokë jo të
përshtatshëm dhe pas njëfarë kohe fillon të demostroje
sjellje që nuk i përkasin atij.
Rëndësia e sinqeritetit.
Fëmijët në këtë periudhë janë shumë të ndjeshëm ndaj
sinqeritetit. Asnjë i ri nuk do t’i hapet dhe nuk do të flasë
me dikë që nuk është i sinqertë.
Prandaj, kur shprehni mendimet tuaja, duhet t’ia bëni të
ditur që jeni të sinqertë dhe që në çdo rast jeni praën tij.
Kjo moshë, megjithë vështirësitë që ka, është dhe mbetet
një nga periudhat më të bukura dhe më krijuese në jetën
e një njeriu. E rëndësishme është që t’i mbështesim
fëmijët tanë të përshtaten sa më lehtë me ndryshimet që
sjell kjo moshë.
Pengasat kapërcehen më lehtë nëse prindërit janë pranë
Nëse jemi prind mund të sjellim në mendje adoleshencën
tonë, apo karaktersitikat e fëmijës suaj, nëse jemi
adoleshent dimë shumë gjëra për këtë moshë. Prindërit
duke u bazuar tek eksperienca e prindërve tanë me ne,
tek ato që keni lexuar apo intuivisht mund të keni zbatuar
disa prej këshillave. Në periudhën e adoleshencës fëmija
ndryshon në aspektin fizik dhe emocional. Ritmet e këtyre
ndryshimeve fillimisht janë shumë të shpejta, por fillojnë
të ngadalësohen rreth moshës 18 vjeç. Marrëdhëniet
midis prindërve dhe adoleshentëve ndryshojnë në varësi
të këtyre ritmeve. Sa më të vrullshme të jenë ritmet
e ndryshimit, sa më të vështirë ta ketë adoleshenti
përshtatjen me trupin e tij aq më të paekuilibruara do të
jenë këto marredhënie. Gjatë adoleshencës qëndrimet e
fëmijëve ndaj prindërve kanë shumë gjasa të ndryshojnë.
Fëmijët mendojnë se prindërit e tyre janë të bezdisshëm,
pashpresë, dhe jashtë mode. Nga ana tjetër prindërit
mendojnë se fëmijët e tyre janë të vrazhdë dhe nuk
respektojnë normat. Shprehja më tipike e prindit
përballë një fëmije që e sheh si të huaj është: Nuk e marr
vesh se kujt i ka ngjarë. Këtu mund të fillojë distancimi i
parë prind-fëmijë. Prindi që ndihet i paaftë për të kuptuar
fëmijën që ndihet në mëshirë të fatit.Tensioni i krijuar
midis prindërve dhe fëmijëve është normal. Në fakt
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mungesa e këtyre problemeve në komunikim duhet të
shqetësojë prindërit , në këtë rast mund të dyshohet se
në jetën e adoleshentit po ndodhin ndryshime jo pozitive
të cilat ai përpiqet t’i kompesojë nëpërmjet indiferencës
dhe apatisë.

Llojet e komunikimit me adoleshentët

“ Nëse ke dituri, lejo të tjerët të ndezin qirinj në ty”
( Margaret Fuller )
Komunikimi dhe llojet e komunikimit janë qirinj që ndizen
në lumturinë e përbashkët të adoleshentëve. Të rriturit u
flasin shpesh adoleshentëve duke mos menduar nëse ata
kuptojnë atë çka u thuhet.
Prandaj të provojmë të bëhemi të ditur në mënyrën sesi
adoleshentët do ta kenë të lehtë t’i ndezin ata qirinj
dhe të përfitojnë dituri. Shumë komunikime bëhen pa
biseduar fare. 1Shprehja e fytyrës së personit, lëvizjet,
toni i zërit – të gjitha këto janë komunikime, kuptimi
i të cilave varet nga kultura e tyre e caktuar. Ky lloj
komunikimi është komunikim joverbal dhe është më se e
rëndësishme të dihet nëse fëmija apo adoleshenti ndihet
më mirë në këtë mënyrë. Nëse dukemi të brengosur
apo të mërzitur kur fëmija na flet, atëherë ata ndalen
së foluri. Inkurajimi i zhurmës, mimikës dhe të qeshurit
tregon interesimin e të rriturve për atë se çfarë dëgjojnë
nga fëmijët. Shakatë dhe buzëqeshja mund të ndihmojnë
fëmijën të relaksohet dhe të fillojë besimin.
Kulturat ndryshojnë për nga ajo se si pritet nga
adoleshentët të sillen në prezencën e të rriturve.
Adoleshentët duhet të zgjedhin mënyrën se si dëshirojnë
të komunikojnë me një të rritur, përndryshe komunikimi
do të dështojë. Po ashtu, me rëndësi të veçantë është
edhe mënyra se si u parashtrojmë pyetjet adoleshentëve
duke u munduar që të parashtrojmë vetëm një pyetje
në të njëjtën kohë. Nuk do të thotë që bisedën me
adoleshentë ta zhvillojë vetëm prindi apo kujdestari i
fëmijës. Në raste të tilla duhet të krijojmë atmosferë
të këndshme në mënyrë që ata ta ndiejnë veten të
sigurtë dhe të fitojnë besimin te personi me të cilin do
të flasin sepse ka raste kur adoleshenti kërkon që biseda
të jetë konfidenciale. Prandaj, për të fituar besimin,të
rriturit duhet të tregojnë interesim të ngrohtë dhe të
sinqertë lidhur me jetën, shpresat dhe vështirësitë e
një adoleshenti. Durimi që duhet pasur të rriturit gjatë
komunikimit me adoleshentë, është një nga kualitetet
më të rëndësishme. Sjellja në të cilën e tregojnë të
rriturit në jetën e përditshme dhe marredhënia e tyre me
adoleshentët është elementi kyç që ndihmon në krijimin
e atmosferës së qetë dhe relaksuese për komunikim. Pra,
komunikimi është proces i dyanshëm. Duhet t’i kushtohet
vëmendje personit me të cilin flasim. Të bëhemi dëgjues
të mirë. Të jemi të vetëdijshëm për komunikimin të cilin e
bëjmë. Të përdorim gjuhë të thjeshtë. Të përdorim pyetje
të hapura dhe të sigurohemi se jemi të kuptuar.
Cili është qëndrimi i prindërve përballë
adoleshentëve
Në përgjithësi qëndrimi i prindërve ndaj fëmijëve
adoleshent është pak i ekzagjeruar. Mundohen t’i
Shih: N.Kaza,S.Hamzaj,Q.Sokoli,Adoleshenca,stina e
shpërthimeve ,TIRANË, 2006,f.123.41
1

mbrojnë në mënyrë të gabuar, duke mos i lejuar
të kenë lirinë e duhur, të mos argëtohen si gjithë
bashkëmoshatarët e tyre në mbarë botën. Mentaliteti
shqiptar nuk e ka lejuar psikologjinë e tyre të dalë jashtë
“ kornizave të tabusë” dhe të mirekuptojë rëndësinë
e fjalës adoleshencë. Për ata adoleshenca është një
periudhë e zakonshme, madje për ndryshimet në sjelljen
e fëmijëve të tyre, shpesh herë fajesojnë shokët-shoqet
me të cilët shoqërohen. Sa herë na ka ndodhur të gjithëve
të na thonë prindërit, mos u shoqëro me x shoqe-shokë,
se do të influencojë negativisht në jetën tënde. Nga ana
tjetër, dhe adoleshentët duhet të kenë një vetëkontroll
brenda normave të caktuara, duke mos i lejuar vetvetes
të bien ‘ viktimë’ e realitetit të shëmtuar që jetojmë .
Ekzistojnë rrjete të ndryshme individësh me qëllime
shfrytëzuese ndaj këtyre grupmoshave, të cilët presin
nga çasti në çast që ti peshkojnë. Rrugët e errëta në të
cilat mund ti drejtojnë janë nga më të ndryshmet si psh
lëndët narkotike, trafikimi etj. Prandaj në një fare mënyre
edhe ‘ meraku i tepruar i prindërve’ është i justifikuar.

Mësimet nuk janë rruga e vetme e komunikimit
me adoleshentët
Në familjet tona shohim shpesh se prindërit komunikojnë
me fëmijët të fokusuar kryesisht mbi mësimet dhe
mbarëvajtjen e tyre në shkollë. Nëse prindërit vazhdimisht
e këshillojnë fëmijën të mësojë, shqetësoheni vetëm për
mësimet e tij dhe i drejtoheni me fjalët ‘ mëso’ kjo nuk
do të thotë që ata interesohen për fëmijët e tyre. Fillimi
i periudhës së adoleshencës në shumicën e rasteve sjell
me vete shumë shqetësime dhe probleme si për familjet
ashtu edhe për të rinjtë. Tek të rinjtë adoleshentë mund
të shfaqen sjellje të tilla si këmbëngulje në mendimin e tij,
kundërshtime, agresivitet dhe rënie në mësime. Prindërit
të cilët nuk kanë një komunikim të shëndoshë me fëmijët
e tyre provojnë dhunën me fjalë dhe atë fizike. Shumë
familje të tjera pyesin veten ‘çfarë duhet të bëjmë’?!
Psikologët pohojnë se komunikimi me fëmijët nuk duhet
të fokusohet vetëm mbi mësimet dhe se aplikimi i dhunës
fizike dhe asaj psikologjike e largon më shumë fëmijën
nga prindërit. Adoleshenti ndikohet nga njeriu më i
dashur dhe këshillimi duhet filluar që aty. Krahas kësaj
nuk duhet harruar se periudha e adoleshencës është
periudha e zhvillimit biologjik dhe e krijimit të identitetit
të adoleshentit.
Fëmijët adoleshentë mund të kundërshtojnë fjalët
e familjes dhe kalimi i një periudhe të tillë bëhet më i
vështirë dhe shqetësues. Familjet pohojnë se fëmijët
nuk dëshirojnë të qëndrojnë me ta. Ata dëshirojnë të
qëndrojnë më shumë me shokët, të ndajnë problemet
me ta dhe familjes preferojnë të mos i tregojnë gjë.
Gjithashtu, sipas prindërve ata janë të ç’rregullt, bëjnë
sikur nuk të dëgjojnë kur u thua diçka. Por këto janë
normale për periudhën e adoleshencës, nëse silleni
drejtë, çdo gjë do të hyjë në rrugën e duhur. Një pikë
tjetër e rëndësishme në sjelljen ndaj adoleshentit, është
që prindërit të mos bëjnë krahasime. Familjet zakonisht
presin që fëmijët e tyre të mësojnë prandaj dhe shpesh
herë bëjnë krahasime. Por ndodh që nëse prindërit
fokusohen vetëm në mbarëvajtjen në mësime të
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fëmijëve dhe bëjnë krahasime me të tjerët, vështirësohet
komunikimi prind-adoleshent. Prindi nuk duhet të
flasë për mësimet sa herë përballet me fëmijën. Ata
vazhdimisht pyesin ‘ a mësove ? sikur të mos ekzistonte
temë tjetër. Në marredhënie të tilla komunikimi mes dy
palëve bëhet më i vështirë .
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Mësuesi-figura kryesore e edukimit

MSc. Suela Ramaj

Abstract
In this paper we have treated the teacher's figure, which
is constantly evaluated by the students, enjoys their
respect when he does not go to any unprepared lesson in
the classroom. It is the duty of the teacher to recognize
the psychological characteristics of his students' ages on
the basis of previous recognitions of these characteristics,
in the same age group as he has come to conclusions,
to know the orientation of the logic of today's students,
which no doubt stay far higher than that of their peers,
some years ago, toward the new horizons that open
up before them. To achieve this, the teacher has to
walk at every turn with the time to respond to the
growing councils that are added to it before him, to his
work and methodical-professional excellence without
underestimating the scientific one.
It should have the moral integrity of humanity, everyday
seriousness, and so on. Professional preparation and
correctness make the teacher complete and the students
try to imitate it in their lives. A model teacher should
not create even the smallest cause of frustration in the
student's conscience, which can bring a reaction even
if he is not feeling in the student. In the parable of the
teacher, the student must have a guide in each cast,
which never addresses the bad.
The model teacher is monitored at every moment of
his activity in school, from the way of communication,
behavior, gestures, etc., scanning from the eyes focused
on a point from the students etc. So he has to master the
situation, to avoid any discipline breaks and above all to
successfully complete the teaching process, which leads
to the production of educational values. He accepts their
changes, hears them, and helps them to solve problems.
Key words: model teacher, monitors, integrity,
psychological trait, perfection.

Abstrakt
Në këtë punim kemi trajtuar figurën e mësuesit, i cili
vlerësohet vazhdimisht nga nxënësit, gëzon respektin
e tyre, kur ai në klasë nuk shkon në asnjë orë mësimi
i papërgatitur. Është detyrë e mësuesit që të njohë
veçoritë psikologjike moshave të nxënësve të vet e mbi
bazën e njohjeve të mëparshme të këtyre veçorive,

në grupmosha të njëjta, pasi ka nxjerrë përfundime,
të dijë të orientojë mendimin, llogjikën e nxënësve të
sotëm, që pa dyshim qëndrojnë shumë më lartë se ajo e
moshatarëve të tyre, para disa viteve, drejt horizonteve
të reja që hapen vrullshëm para tyre. Për të arritur një gjë
të tillë, mësuesi duhet të ecë në çdo hap me kohën e t’u
përgjigjet këshillave në rritje që shtohen nga ajo para tij,
për punën e përsosmërinë e saj metodike- profesionale
pa nënvleftësuar atë shkencore.
Ai duhet të ketë integritet moral njerëzor, seriozitetin
në përditshmëri, etj. Përgatitjen profesionale dhe
korrektesa e bëjnë mësuesin të kompletuar dhe nxënësit
mundohen të imitojnë atë në jetën e tyre. Një mësues
model nuk duhet të krijojë as më të voglin shkak që në
ndërgjegjen e nxënësve të ndodh zhgënjimi, i cili mund
të sjellë reagim qoftë edhe të pa ndier te nxënësi.
Shëmbëlltyrën e mësuesit, nxënësi duhet ta ketë në çdo
cast një udhërrëfyes, i cili nuk e adreson kurrë për keq.
Mësuesi model monitorohet në çdo moment të
veprimtarisë së tij në shkollë, që nga mënyra e
komunikimit, sjellja, gjestet etj, duke i skanuar nga sytë
e përqëndruar në një pikë nga nxënësit etj. Kështu ai
duhet të zotërojë situatën, për të shmangur çdo thyerje
disipline dhe mbi të gjitha të realizojë me sukses proçesin
mësimor, i cili çon në prodhimin e vlerave edukative. Ai
pranon ndryshimet e tyre, i dëgjon dhe i ndihmon të
bëhen zgjidhës të problemeve.
Fjalë kyce: mësues model, monitoron, integritet, vecori
psikologjike, përsosmëri.
***

Mësuesi model për nxënësin
Një mësues model vlerësohet nga nxënësit e tij, kur ai
në klasë nuk shkon në asnjë orë mësimi i pa përgatitur.
Mësuesi model është pasqyrë e vetes së tij, ku nxënësit
ruajnë në kujtesë mënyrën e veshjes, formën e krhs,
lyerjen e këpucëve dhe deri në detajin e mbajtjes së
gravatës. Mësuesi nuk është vetëm burim informacioni
në klasë, ai është edhe vlerësuesi i saj. Profilin profesional
mësuesi e kryen përmes tre funksioneve:
a.Funksioni rregullator i bashkëbisedimit në klasë me
ndërhyrjet, me drejtimin e ligjërimit nëpërmjet tij dhe
nxënësve, me nxitjet përmes pyetjeve, me tërheqen e
vëmendjes së nxënësve, me fjalë apo me mimikë e gjeste.
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b.Funksioni vlerësues, përmes rimarrjes së përgjigjes,
korrigjimit, vlerësimit, perifrazimit të ligjërimit të
nxënësve.
c.Funksioni informues, përmes informacionit të ri që
ai sjell në klasë me materialet thjesht informuese,
materialet shpjeguese apo përshkruese.
Zbulimi i botës së ndjenjave të nxënësve, pra, njohja e
zëmrës e lehtëson shumë “eksperimentin” dhe atë botë
të zbuluar e të njohur mirë, nga një mësues i kujdesshëm,
i cili e orienton më mirë për ta lidhur në mënyrë organike,
pra, botën e ndjenjave, me të menduarit, pra, me botën
e logjikës.
Është detyrë e mësuesit që të njohë veçoritë psikologjike
moshore të nxënësve të vetë e mbi bazën e njohjeve
të mëparshme të këtyre veçorive, në grupmosha të
njëjta, pasi kanë nxjerrë përfundime, të dijë të orjentojë
mendimin, llogjikën e nxënësve të sotëm, që pa dyshim
qëndrojnë shumë më lartë se ajo e moshatarëve të tyre,
para disa viteve, drejtë horizonteve të reja që hapen
vrudhshëm para tyre. Për të arritur një gjë të tillë,
mësuesi duhet të ecë në çdo hap me kohën e t’u përgjigjet
kërkesave në rritje që shtrohen nga ajo para tij, për
punën dhe përsosmërinë e saj metodike-profesionale,
pa nënvlerësuar atë shkencor. Janë një mori rrugësh
që mësuesi të jetë sa më efektiv dhe i suksesshëm me
nxënësit e tij. Menaxhimi i klasës bën që organizimi i
nxënësve në kohë dhe hapësirë të rrit të nxënit dhe të
ketë efekte pozitive në klasë. Një mësues model është
një nxënës që mëson me nxënësit. Mësuesi model
pranon përgjegjësitë dhe nxjerr detyra gjatë monitorimit
të përparimit të nxënësve dhe siguron rimësimdhëie kur
është e nevojshme. Një mësues model ka nxënës të mirë
dhe nxënësit e mirë kanë një mësues të suksesshëm ku
spikat niveli i lartë i njohurive.
Mësuesi model duhet të ketë integritet moral, njerëzor,
seriozitetin në përditshmërinë e tij. Përgatitjen
profesionale dhe korrektësia e bëjnë mësuesin të
kompletuar dhe nxënësit mundohen ta imitojnë atë në
jetën e tyre. Një mësues model nuk duhet të “krijojë”
as më të voglin shkak që në ndërgjegjen e nxënësit të
ndodh zhgënjimi, i cili mund sjellë reagim qoftë edhe të
pa ndjerë te nxënësi. Shëmbëlltyrën e mësuesit, nxënësi
duhet ta ketë në çdo çast një udhërrëfyes, i cili nuk e
adreson kurrë për keq.
Mësuesit duhet të inkurajojnë nxënësit dhe të kenë
besim në suksesin e tij, sepse kështu do të ketë rezultate.
Për këtë qëllim, mësuesit të kenë parasysh që:
-Të shkarkohen nxënësit nga fajet dhe gabimet. Tani
gabimet e tyre nuk kanë pasoja të rëndësishme. Një
gabim i nxënësit është një gjë normale e natyrshme dhe
aspak mëkat i madh.
-Në vend që të nënvizohën gabimet, të këmbëngulet më
shumë te sukseset e arritura, p.sh. duke vënë në dukje
fjali të lexuara bukur, detyra të shkruara bukur etj...
-Të vlerësojnë rezultatet e arritura individualisht dhe
kolektivisht etj...
-Nxënësi afirmohet duke iu përgjigjur interesave të veta,
ku interesi manifestohet me një energji nxitjeje. Motivimi
përbën një pikënisje për një veprimtari të fëmijës, por
njëkohësisht është forcë shtytëse që e mbështet këtë
veprimtari gjatë gjithë vazhdimësisë së detyrës deri në

realizimin e saj.
Pedagogjia e re në shkollë kërkon :
-një edukim të plotë trupor, artistik, intelektual e social të
fëmijëve; përdorimin e metodave aktive që u përshtaten
aftësive reale të të gjithë fëmijëve.
-integrim në jetë, në komunitet si një mjedis social ku
ai mëson për të ushtruar përgjegjësitë ndaj shokëve,
respektin dhe opinionet e ndryshme të shprehur në grup
ose t’u nënshtrohet vendimeve të grupit.
-Mësuesi nuk lë pas dore funksionet e tij si edukator.
Në vend të qëndrimit autoritar të mësuesit tradicional,
mësuesi demokrat përshtat në klasë një stil bashkëpunimi
që mbështetet e bazohet në një autoritet liberal, që
favorizon zhvillimin harmonik të personalitetit të fëmijës
në rritje e sipër.
Mësuesi është më pak mësimdhënës e më shumë
animator, ai organizon mjedisin shkollor në atë mënyrë
që fëmija të mund të zbulojë ‘unin’ e tij, të zbulojë tjetrin,
të zbulojë mjedisin që e rrethon, të jetë vazhdimisht në
aktivitete eksploruese. Zbulimi i unit përmes aktiviteteve
të larmishme, të cilat i zhgjedh sipas dëshirës, bënë që
çdo fëmijë të shfrytëzojë dhe të zhvillojë aftësitë e tij
trupore, artistike, sociale e intelektuale.
-Zbulimi i të tjerëve bëhet në mënyrë progresive përmes
punës në grupe dhe sidomos jetës së përbashkët në
klasë, secili mëson në klasë se si të njohë partnerin e tij,
të pranojë të tjerët, t’i dëgjijë, të pranojë opinjone të
ndryshme nga ato të vetat.
-Zbulimi i njohurive përmes studimit të mjedisit natyror
dhe njerëzor i bën nxënësit e një klase të rinovuar të
përpunojnë dijen e tyre, ata nuk kënaqen vetëm me
përsëritjen e asaj çka u mëson mësuesi1.
Mësuesi model monitorohet në çdo moment të
veprimtarisë së tij në shkollë, që nga mënyra e komunikimit,
sjellja, levizjet, gjestet etj., dhe është i skanuar nga sytë
e përqëndruar në një pikë nga nxënësit e tij. Kështu, ai
duhet të zotërojë situatën, për të shmangur çdo thyerje
disipline dhe mbi të gjitha të realizojë me sukses proçesin
mësimor, i cili çon në prodhimin e vlerave edukative.
Mësuesi është në shërbim të shoqërisë, prandaj puna e
tij e shënjtë kërkon përkushtim dhe bashkëpunim për të
realizuar veprimtarinë e tij edukative me nxënësit e tij.
Mësuesi duhet të afirmojë kolegjialitetin me të tjerët
dhe të ndërtojë raporte korrektësie e bashkëpunimi me
kolegët, nxënësit dhe prindërit për të patur mirëkuptim
dhe harmoni.

Mësuesi efektiv
Mësuesi efektiv është ai që, me mënyrën e veprimit dhe
qëndrimit të tij respekton të gjithë nxënësit, i dëgjon ata
dhe i ndihmon të bëhen zgjidhës të problemeve, si dhe të
ndajnë ide të mira mes tyre.
Mënyra se si japim mësim është po aq e rëndësishme se
çfarë ju japim në mësim. Qëndrimi dhe sjellja e mësuesit
është po aq e rëndësishme sa dhe aktivitetet që ai
zhvillon me nxënësit. Një mësues efektiv është gjithashtu
ai që di dhe kupton disa parime bazë mbi të cilat nxënësi
nxë dhe gjithashtu di të përdorë trajtime të ndryshme në
Instituti I Studimeve Pedagogjike, Aspekte të një
komunikimi të ri në shkollë, Tiranë, 1997, f.27
1

108

Kolegji universitar
“REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 6, 2017, ISSN 2411-5592

mësimdhënien për të ndihmuar të gjithë nxënësit.

tri veçori të përbashkëta:

•

1) Janë shumë të saktë në planifikim.
2) Komunikojnë shumë më mirë me nxënësit e tyre.
3) Bëjnë parashikime të mira për nxësit.

•
•

•
•

Mësuesi efektiv është ai që i respekton të gjithë
nxënësit, pranon ndryshimet e tyre, i dëgjon dhe i
ndihmon të bëhen zgjidhës të problemeve.
Nxënësit kanë stile të ndryshme të nxëni dhe kjo
kërkon mbështetje nga ana e mësuesit.
Trajtimi i mësimit me në qëndër nxënësin është një
mësimdhënie aktive, interaktive e reflektive dhe
realizon pjesëmarrjen e nxënësve, udhëheqjen dhe
mbështetjen nga mësuesi.
Menaxhimi i klasës përfshin aspektin social dhe është
thelbësor në promovimin e eksperiencave pozitive
për nxënësit.
Mësuesi ka një rol model kryesor dhe është personi
kyç i aftë për të mbështetur motivimin pozitiv dhe të
nxënit e nxënësve.

Pesë kriteret bazë për mësimdhënie efektive janë:
1) Planifikon dhe paraqet materialin në një linjë logjike;
2) E vendos mësimin në nivelin e nxënësit dhe merr
parasysh dallimet individuale të tyre;
3) Krijon mundësi për të praktikuar dhe aplikuar atë që
është mësuar;
4) I mundëson nxënësit të dinë se çfarë pritet nga ata:
5) Monitorohen dhe vlerësohen arritjet e nxënësve,
në një mënyrë që i krijon mundësi të mësojnë nga
gabimet.
Një mësues efektiv është ai që:
• Është i qartë në dhënien e instrtuksioneve;
• Është entuziast dhe i orientuar nga detyrat;
• Shkruan qartë;
• Përdor shumëllojshmëri trajtimesh dhe strategjish;
• I krijon hapësira nxënësve të nxënë vetë dhe inkurajon
suksesin;
• Bën komente dhe sygjerime konstruktive;
• Vlerëson kontributin e të gjithë nxënësve;
• Respekton nxënësit; dhe
• Tregon kujdes, ndershmëri dhe bashkëpunim.
Një mësues efektiv mëson dhe inkurajon nxënësit
të zhvillojnë aftësitë e të menduarit dhe zgjidhjes së
problemit, të përfshihen më shumë dhe motivohen në
proçesin e të nxënit. Mësuesi efektiv duhet të përpiqet
të mësojë nxënësit se si të mendojnë, si të nxënë dhe
si të kontrollojnë proçesin e tyre të të nxënit. E gjithë
kjo arrihet përmes të pyeturit dhe përdorimit të llojeve
të ndryshme të pyetjeve sipas situatës që krijohet dhe
objektivit mësimor.
Menaxhimi i klasës përbëhet kryesisht nga aspekti fizik
dhe social i tij dhe është përgjegjesi e mësuesit dhe e
nxënësve për ta siguruar dhe për ta mbrojtur në mënyrë
që ai të jetë sa më efektiv për zhvillimin me sukses të
mësimit. Disa aspekte kyç të menaxhimit të klasës janë:
•
•
•
•
•

Mësime të planifikuara mirë dhe interesante;
Zhvillimi i marrëdhënieve pozitive në klasë;
Motivimi i nxënësve për të nxënë;
Rregullat e klasës;
Disiplinë pozitive në klasë.

Praktika ka treguar se mësuesit më të suksesshëm kanë

Në procesin mësimor sot flitet për pedagogji të
informacionit që merret me përzgjedhjen apo
pedagogjinë që të mëson se si të kërkosh, si të
shfrytëzosh, si të shkurtosh materjale në mënyrë që të
klasifikohen informacionet që ato mbartin. Planifikimi
është një pjesë e rëndësishme e punës së çdo mësuesi.
Zemra e planifikimit është marrja e vendimeve. Për çdo
plan mësimor që mësuesi bënë i duhet të vendosë se
cilat janë objektivat ose qëllimet për çdo veprimtari, cilat
mjete janë të përshtatshme për të zhvilluar veprimtarinë,
cilat metoda dhe teknika duhet të përdoren që të
përmbushen objektivat dhe se si do të vlerësojnë arritjet
e nxënësve. Ky proçes i marrjes së vendimeve është sa i
vështirë aq edhe i komplikuar për faktin që ka kaq shumë
strategji mësimdhënieje dhe varjante veprimtarish sa ka
dhe mësues.
Në planifikimin e mësimit thelbësore janë dy elementë:
•
•

Të vendosësh se çarë dëshiron të përmbushet.
Si do të ecet për të përmbushur atë.

Kjo kërkon që mësuesi (ndoshta edhe nxënësit) t’i
drejtojnë vetes pyetjet e mëposhtëme:
-Çfarë duhet të arrihet?
- Si duhet të arrihet?
- Kush duhet ta kryejë?
- Kur, me ç’radhë duhen bërë gjërat?
- Cilat burime janë të përshtatshme?
- Çfarë materjalesh dhe mjetesh janë të nevojshme?
- Si do t’i nis gjërat?
- Si do të vijojnë ato?
- Si mund të kuptoj nëse ja kam arritur qëllimeve të
mia?
Mësimdhënia duhet të jetë e mënduar dhe e planifikuar
drejt. Për shembull, mësuesit mund të vendosin nëse do
t’u japin nxënësve detyra te përbashkëta nga një tekst
shkollor ose detyra të ndryshme nga një numër tjetër
burimesh që nxënësit të zgjedhin ato që u pelqejnë.
Kjo i jep mundësi mësuesit të zgjedhë edhe proçedurën
e organizimit të punës në klasë, sidomos për metodën
që do të përdorë. Çdo mësues e ka të domosdoshëm
formulimin e objektivave të veprimtarisë së tij për të
mos punuar në boshllëk dhe për të ditur se çfarë do të
arrijë. Sa më qartë të punohen objektivat mësimore, aq
më mirë do të strukturohej ora e mësimit,sipas rëndësisë
së çdo objektivi.
Planifikimi i jep mësuesit besim e siguri, që buron nga të
diturit mirë të asaj që po bënë. Dy nga momentet e para
të fillimit te punës së mësuesit për organizimin me sukses
të gjithë veprimtarisë së tij janë: nxënësit të marrin
njohuritë e caktuara e te gjykuara si të nevojshme,që janë
planifikimi i orës së mësimit dhe përgatitja e mësuesit.
Në fillim të çdo programi përcaktohet qëllimi i lëndës dhe
synimet kryesore të saj.
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Kështu, së bashku me lëndët e tjera mësimore, leximi,
me gjithë veçanësitë e elementëve, i shërben formimit,
edukimit dhe zhvillimit
të gjithanshëm të rinisë
shkollore, duke i përgatitur nxënësit për tu bërë qytetarë
me horizont të gjerë kulturor, të pajisur me bazat e të
lexuarit , të shkruarit dhe komunikimit me mjete të tjera
të informimit.
Ato ndihmojnë drejtpërsëdrejti në paraqitjen e
materialeve me vlera edukative njohëse. Funksionet e reja
të mësuesit nuk bien ndesh me funksionet e dikurshme
dhe mësuesi mbetet gjithnjë një burim i dijeve edhe
nëse nuk është i përkryer. Mësuesi, si trajner e nxitës i
gjallërisë së një grupi apo grup-klase, ka parasysh se ajo
përbëhet nga individë të bashkuar rastësisht dhe që kanë
lidhje të afërta. Ajo është dinamike dhe ka liderët ose
liderin e saj. Ai duhet ta “nxitë” këtë grup duke u nisur
nga një kolektiv individësh dhe ta shndërrojë atë në një
unitet koherent, të organizuar e të përshkruar nga një
numër i madh marëdhëniesh shoqerore e pedagogjike.
Sipas literaturës për të hartuar planin ditar, mësuesit i
duhen disa aftësi:
- Së pari, të zotërojë mirë materjalin mësimor që do ti
paraqes nxënësve.
- Së dyti, të jetë i aftë të praktikojë një numër të
madh modelesh dhe teknikash të efektshme të
mësimdhënies, si: modelet e të lexuarit, dhënia e
informacionit, zhvillimi vetjak dhe i aftësive, biseda,
demostrimi, përsëritja, ilustrimi, përmbledhja etj...
- Së treti, të njohë nevojat dhe interesat e nxënësve,
aftësitë e tyre si dhe tiparet e veçoritë e grupmoshave të ndryshme.
- Së katërti, të njohë bazën materjale që ka shkolla,
ta zgjasë e të veçojë me kohë atë për ta përdorur në
kohën e duhur.
Planifikimi është i domosdoshëm pasi përcakton në një
shkallë ta nevojshme suksesin e një veprimtarie, siç është
edhe ajo mësimore.
Gjatë hartimit të planit ditar, mësuesi duhet t’i paraqis
vetes kërkesa të tilla, si:
 Çfarë do të arrij në këtë orë mësimi?
 Në ç’mënyrë do ta arrij qëllimin tim?

 Në ç’radhë duhen bërë gjërat?
 Si duhet punuar për të arritur kryesoren?
 Si do ta vlerësoj efektivitetin e punës sime?
Për t’u bindur për efikasitetin e kësaj përgatitjeje, mësuesi
mund ta kontrollojë punën përgatitore të tij. P.sh. një listë
kontrolli e vlefshme është edhe kjo:
•
•
•
•
•
•
•
•

A janë të qartë e të saktë objektivat?
A është i arritshëm motivimi?
A do të arrihen objektivat me veprimtaritë e
planifikuara?
A është planifikuar mirë puna që do të kryhet që ato
ta lehtësojnë mësimdhënien?
A e stimulojnë mësimdhënien proçedurat e
vendosura?
A mund të organizojë punë të diferencuar me
nxënësit?
A do të më pëlqente ora e mësimit, po të vihesha në
vëndin e nxënësit?
Çfarë do të fitojnë nxënësit në fund të kësaj ore?

Pra, për përgatitjen e drejtë e të saktë të planifikimit të
lëndës, mësuesi duhet të mbështetet në këto dokumentë:
1) Plani dhe struktura e vitit shkollor (fillimi dhe mbarimi
i semestrave, javët, pushimet, festat).
2) Programi mësimor.
3) Teksti mësomor.
4) Orari i mësimeve.
Duke mbajtur parasysh detyrimet e domosdoshme ndaj
dokumentit të parë hartohet programi mësimor, edhe ky
dokument i patjetërsueshëm, i cili merr jetë nga zbatimi
i tij, që realizohet si nga teksti, ashtu edhe nga materialet
e tjera ndihmëse.
Si përfundim mund të themi se suksesi i çdo ore mësimi
varet nga planifikimi i mirë ose i keq dhe nga aftësia e
mësuesit për realizimin e planit. Ndonjëherë mësuesit
me përvojë e nënvlerësojnë planin. Asnjë mësues nuk
mund ta përballojë orën e mësimit, pa menduar mirë që
më parë se çfarë kanë për të mësuar nxënësit nga mësimi
dhe mënyrën se si do ta përvetësojnë ata lëndën e re.
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Roli i shkollës në parandalimin e sjelljeve problematike

MSc. Suela Koreta, MSc.Valentina Fakaj, MSc. Suela Rama

Abstract
Human personality is the product of innate and social
factors. Behavioral problems can take different forms,
eg, conversations, unwanted responses, sleep in
the classroom, fatigue and absence, unlucky arrival,
unwillingness to respond to the lesson. In another
context we can add other behaviors such as offending
friends, teachers, damaging school goals, refusing to
make penalties.
However, what is considered undisciplined depends
on what is called classroom discipline for a particular
teacher. Any problem of behavior that arises requires the
causes of how it happens, how to prevent it, and what to
do if it happens. There are many causes for behavioral
problems. They may relate to student feedback, internal
class factors, or external factors.
The problematic behavior, as I mentioned above, arises
from a number of causes and the role of the school as
an institution, aiming, developing positive qualities,
qualities considered necessary and necessary, both
for the individual and the society . So, in short, form
intellectual developments and hinder the development
of negative qualities that damage the individual and go
against the ethics.
Keywords: personality, behavior, factors, problematic,
causes, negative

Abstrakt
Personaliteti i njeriut është produkt i faktorëve të lindur
dhe i atyre shoqërorë. Problemet që lidhen me sjelljen
mund të marrin forma të ndryshme, p.sh., biseda, përgjigje
të padëshiruara, gjumë në klasë, lodhje dhe mungesa,
ardhja pa detyra, jo dëshirë për t`u përgjigjur në mësim.
Në një kontekst tjetër mund të shtojmë të tjera sjellje,
si: ofendimi i shokëve, mësuesve, dëmtimi i qëllimeve të
shkollës, refuzimi për kryerjen e ndëshkimeve.
Sidoqoftë, çfarë konsiderohet e padisiplinuar, varet çfarë
quhet disiplinë e klasës për mësues të veçantë. Çfarëdo
problem sjellje që të ndodhë, kërkon shkaqet pse ndodh,
si ta parandalojmë atë dhe çfarë të bëjmë nëse ndodh.
Gjenden shumë shkaqe për problemet e sjelljes. Ato
mund të lidhen me reagimet e nxënësve, me faktorë të

brendshëm të klasës, ose faktorë të jashtëm.
Sjelljet problematike, ashtu siç e përmenda edhe më
sipër, ndodhin nga një sërë shkaqesh dhe roli i shkollës
si institucion, si qëllim, ka zhvillimin e cilësive pozitive,
cilësi të cilat konsiderohen si të nevojshme dhe të
domosdoshme, si për individin ashtu edhe për shoqërinë.
Pra, me pak fjalë të formojë zhvillime intelektuale dhe të
pengojë zhvillimin e cilësive negative, që dëmtojnë vetë
individin dhe që shkojnë në kundërshtim me etikën.
Fjalë kyçe: personalitet, sjellje, faktorë, problematike,
shkaqe, negative.

Roli i shkollës në edukimin e fëmijëve

Arsimi është një nga fushat më të rëndësishme të çdo
shoqërie. Gjithashtu, ai është edhe një nga fushat që i
prin shoqërisë, por edhe ndikohet fuqishëm prej saj, si
dhe ndryshimeve shoqërore. Sot shohim që sistemet
arsimore janë në ndryshime e të vazhdueshme, që do të
thotë se sistemi arsimor kërkon që t’i përshtatet sa më
mirë ndryshimeve shoqërore, si dhe të ecë gjithnjë me
hapin e kohës.
Shqipëria është një vend i vogël, por me shumë vlera, me
njerëz të zotë, të talentuar dhe me shumë vullnet e të
etur për ndryshim e përparim.
Arsimi është një nga hallkat më të rëndësishme që siguron
transmetimin e dijeve dhe njohurive në një shoqëri të
caktuar, e cila siguron nga ana e saj rritjen e aftësive të
qytetarëve për të shfrytëzuar më mirë aftësitë e tyre
për sigurimin e mirëqenies individuale dhe kolektive të
shoqërisë. Nga ana tjetër sistemi arsimor është mjaft
kompleks dhe i ndërthurur me trashëgiminë, traditën,
kushtet aktuale, ndryshimet socio-ekonomike që ndodhin
brenda dhe jashtë vendit, gjë që nënkupton se ky sistem
është në një proces dinamik të ndryshueshëm.
“Vëmendja e shkollës së sotme sa vjen e drejtohet me
përparsi tek përgjegjësitë që duhet të marrin nxënësit
gjatë procesit të të mësuarit dhe të të nxënit1, përmes një
shkollimi të mirë të gjithë nxënësit do të kenë mundësi
më të mëdha për të hyrë në një botë më të mirë dhe
për të pasur shanse të barabarta në shoqëri. Arsimi do
të shërbejë për t’i hapur rrugën qasjes më të mirë në
punësim si dhe angazhimeve të plota në jetën qytetare.
1
Gjokutaj, M,; Shahini, L,; Markaj, A,; Zisi, A,; Muça,
E, Mësimdhënia me në qëndër nxënësin, Tiranë, 2005,
fq. 11

111

Kolegji universitar
“REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 6, 2017, ISSN 2411-5592

Në thelb, arsimi është një partneritet që përfshinë
nxënësit, mësuesit, prindërit, drejtorët, mjedise vendore,
pushtetin lokal dhe atë qëndror si dhe shoqërinë në për
gjithësi.
Shkolla nuk është vetëm vendi ku nxënësit mund të
marrin informacion, por edhe vendi ku ata shoqërohen,
komunikojnë në mënyrë efikase, lindin miqësitë,
konkurojnë ose punojnë në grupe. Integrimi në ambientin
shkollor, mundëson që fëmija të respektojë konceptin
e përgatitjes ditore, e cila manifestohet nëpërmjet
formës së orareve, detyrave të shtëpisë, rregullave
për t’u respektuar dhe mbi të gjitha në refuzimin ndaj
kënaqësive, si lojërat apo shikimin e një filmi vizatimor,
për shkak të përgjegjësive, siç janë detyrat e shtëpisë. Kjo
gjë theksohet edhe më shumë nga ku ‘shkollat,- shkruan
Daniel Shaprio,- janë vetëm vende ku nxënësit marrin
informacion, por edhe një institucion i rëndësishëm për
shoqërizimin e nxënësve”2. Edukimi i fëmijëve në shkollë
dhe edukimi në familje janë një proces i pandarë.
Udhëheqës dhe organizator i këtij procesi është shkolla.
Ndihmesa e familjes në edukimin e fëmijëve dhe
njëkohësisht rritja e përgjegjësisë së saj në edukimin e
brezit që rritet, janë të
mundur në saj të një pune sistematike e të organizuar, në
formimin e aftësive e shprehive pedagogjike të prindërve.
Shkolla e ka për detyrë të bashkëpunojë me prindërit për
ngritjen e kulturës së tyre pedagogjike, pavarësisht nga
niveli arsimor e kulturor i prindërve.
“Arti i komunikimit të ndërsjelltë, nxënës-mësues, është
krijimi i një terreni të përshtatshëm dhe të ndërsjelltë për
të dy palët.3
Në shkollë, fëmija, zhvillon veprimtarinë e të menduarit
si një domosdoshmëri për të krijuar objektiva mbi
përvojat, në mënyrë që t’ia transmetojë moshatarëve,
mësuesve dhe mbi të gjitha vetvetes.’Shkollat janë krijuar
dhe mbahen nga shoqëria për t’i shoqëruar të rinjtë e saj
me qëllim që edhe të mbijetojnë përvoja dhe trashëgimia
kulturore. Çurçilli ka vënë në dukje se ç’mësojnë fëmijtë
sot, do të ndikojë në formimin e karakterit të tyre nesër
dhe dhe në llojin e shoqërisë, pjesëtarët e së cilës ata
do të jenë nesër”. Ndërsa Xhon Kenedi ka thënë se një
fëmijë i arsimuar keq, është një fëmijë i humbur”4.
Niveli sociol-kulturor i familjes, është një faktor lehtësues
në përshtatjen reciproke fëmijë-shkollë, sepse para
së gjithash, përshtatja lidhet me adaptimin reciprok
fëmijë-shkollë, ose ndryshe me zotësinë e fëmijës për të
komunikuar, zotësi e cila varion nga cilësia dhe sasia e
shkëmbimeve verbale në brendësi të familjes. Integrimi
pozitiv shkollor, varet nga mënyra se si prindërit, e
vlerësojnë dhe e pranojnë këtë fenomen. Disa prindër,
ndoshta edhe në mënyrë të pavetëdijshme, u imponojnë
fëmijëve qëndresë ndaj shkollës. Kjo ndodh, sepse
ata reflektojnë problemet e tyre të hershme ndaj këtij
institucioni duke i përjetuar aktualisht përmes fëmijës
dhe në këtë mënyrë denigrojnë dhe zhvlerësojnë
shkollën, mësuesit, dhe vetë fëmijën duke provokuar tek
2
Kraja, M, Pedagogjia, Shtypur në Shtypshkronjën
“Milenium i ri”, Tiranë, 2006, fq. 122
3
Botim i përmuajshëm i MASH nr. 8 (2576)
4
Kraja, M, Pedagogjia, Shtypur në shtypshkronjën:
ALBGRAF, Tiranë, 2006, fq. 124

ky i fundit dhe refuzimin ndaj saj. Në të njëjtën mënyrë,
mbivlerësimi i rezultateve shkollore vështirëson një
integrim pozitiv; kontrolli obsesiv ndaj punës së fëmijës,
pretendimi për perfeksion, mund të shkaktojnë të njëjtin
refuzim ndaj shkollës.

Parandalimi i sjelljeve problematike
Personaliteti i njeriut është produkt i faktorëve të lindur
dhe i atyre shoqërorë. Problemet që lidhen me sjelljen
mund të marrin forma të ndryshme, p.sh., biseda, përgjigje
të padëshiruara, gjumë në klasë, lodhje dhe mungesa,
ardhja pa detyra, jo dëshirë për t`u përgjigjur në mësim.
Në një kontekst tjetër mund të shtojmë të tjera sjellje,
si: ofendimi i shokëve, mësuesve, dëmtimi i qëllimeve të
shkollës, refuzimi për kryerjen e ndëshkimeve.
Sidoqoftë, çfarë konsiderohet e padisiplinuar, varet çfarë
quhet disiplinë e klasës për mësues të veçantë. Çfarëdo
problem sjellje që të ndodhë, kërkon shkaqet pse ndodh,
si ta parandalojmë atë dhe çfarë të bëjmë nëse ndodh.
Gjenden shumë shkaqe për problemet e sjelljes. Ato
mund të lidhen me reagimet e nxënësve, me faktorë të
brendshëm të klasës, ose faktorë të jashtëm .
Me nxënësit realizohet një punë e gjatë dhe e vështirë,
megjithatë, jo gjithçka është e pamundur, pasi poeti i
madh Roseggeri thoshte se:
“Fëmijët janë një libër i hapur në të cilin lexohet dhe në të
cilin duhet shkruar pa fund”
Mësuesi, por edhe i gjithë personeli mësimor, duhet të
jetë i vetëdijshëm, por edhe i përgatitur për faktorët që
lidhen me sjelljet problematike, pasi “misioni i shkollës
është që t’i shërbejë një shoqërie të dhënë duke
përgatitur një gjeneratë të re, të aftë për t’u përballur në
mënyrë efektive me problemet e saj dhe të kontribojë në
formimin e talenteve njerëzore për të cilat shoqëria ka
nevojë, që të funksionojë në mënyrë të sukseshme5
Sjelljet problematike, ashtu siç e përmenda edhe më
sipër, ndodhin nga një sërë shkaqesh dhe roli i shkollës
si institucion, si qëllim, ka zhvillimin e cilësive pozitive,
cilësi të cilat konsiderohen si të nevojshme dhe të
domosdoshme, si për individin ashtu edhe për shoqërinë.
Pra, me pak fjalë të formojë zhvillime intelektuale dhe të
pengojë zhvillimin e cilësive negative, që dëmtojnë vetë
individin dhe që shkojnë në kundërshtim me etikën.

Disiplina në klasë
Për të realizuar një mësimdhënie të suksesshme,
dispozitat themelore janë trajtimi teorik mbi menaxhimin
e klasës dhe reflektimi rreth metodologjisë efektive për
zbatimin praktik në klasë. Shpesh herë termi “disiplinë”
keqkuptohet duke e vënë përballë fjalës “ndëshkim”, por
që në të vërtetë do të thotë se: “Disiplina është procesi
i të mësuarit ose trajnimit të një personi që t’u bindet
rregullave ose një kodi sjelljeje në një kuadër afatshkurtër
dhe atë afatgjatë6
5
Përlala, D, Psikologjia e edukimit, Shtypur në
shtypshkronjën U.F.O. Press, Dhjetor, 2010, fq. 10
6
http://www.scalbania.org/pdf/Positive_discipline_in_
the_Inclusive_Learning.pdf -parë për herë të fundit më
16 mars 2013
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Të gjithë jemi të ndërgjegjshëm se mësimdhënia
aktualisht përballet çdo ditë me sfida të reja, me
probleme të reja , ku detyra e mësuesit, por edhe e një
sërë faktorëve të tjerë, është se si mund t’i shmangë këto
probleme dhe t’i zgjidhë, në mënyrë që të mos e pengojnë
zhvillimin normal të procesit mësimor. Rolin kryesor në
menaxhimin e klasës, patjetër që e luan mësuesi, pasi
kjo varet se sa ai ka aftësi dhe njohuri menaxhuese të
klasës, si arrin ta koordinojë dhe stabilizojë objektin si
tërësi e zhvillimit të mësimit. Interpretimet teorike tek
metodologjia e mësimdhënies e trajton menaxhimin
në këtë mënyrë: “Menaxhimi i mësimit ka të bëjë me
drejtimin dhe organizimin e veprimtarive të tilla të të
nxënit duke synuar që të maksimalizohet përfshirja
produktive e nxënësit në mësim.’7
Tipare të tjera dalluese, të cilat vërehen nga këndvështrimi
menaxhues, janë edhe ato të krijimit të klimës në klasë,
e cila është kompetencë e plotë e mësuesit. Ai, gjithnjë,
duhet të tregojë vullnet, gatishmëri, gëzim, kënaqësi si
në fillim ashtu edhe në fund të orës së mësimit.
Karakteristikat e një mësuesi të mirë janë:
• Të jenë të sigurt, më të përzemërt dhe më të
shoqërueshëm.
• Të përdorin kontaktin me sy.
• Të përdorin më shumë harmoni.
• Të jenë më të qartë rreth rregullave në klasë.
• Të komunikojnë hapur dhe shpesh duke përdorur më
shumë dialogun se monologun.
Kur bëhet fjalë për klimën në klasë, vlen të theksohet
se ajo është një veti karakteristike që krijohet në
mësimdhënie gjatë punës mësimore. Mjedisi i klasës,
i cili krijohet nga mësuesi, mund të ketë një ndikim në
motivimin e nxënësit, gjë e cila reflektohet në qëndrimin
e tyre aktiv ndaj të nxënit.
Pikërisht, pra, një mjedis i tillë përbën atë që quhet ‘klima
e klasës’8. Mësuesi duhet të japë mesazhe sa më pozitive
për nxënësit, duke shfaqur dinamikë, sinqeritet, guxim
dhe vullnet gjatë orës së mësimit, sepse nëse ai është i
vobektë ndaj këtyre cilësive, atëherë nuk mund të themi
se çdo gjë zhvillohet normalisht dhe si rrjedhojë procesi
mësimor ka dështuar. Gjithashtu, në klasë duhet të ketë
disiplinë, e cila në vetvete nuk është gjë tjetër veçse
vendosja e rregullave në mënyrë të ndërsjelltë si nga
mësuesi ashtu dhe nga nxënësi. “Disiplina ka të bëjë me
rregullin, i cili është i nevojshëm në klasë për të siguruar
një të nxënë të efektshëm.”9
Shpesh mësuesit përballen me raste kur nxënësit nuk
janë të “disiplinuar,” dhe raste të tilla ka shumë, si p.sh.,
ngacmimi i nxënësve të tjerë, e folura pa leje, lëvizja
nga banga, nga karrikia, etj., nuk i kushton vëmëndje
mësuesit, vijnë me vonesë në mësim, etj.
Këto problem duhet të zgjidhen me qetësi nga ana e
mësuesit dhe jo në nerv e sipër, sepse ka shumë mundësi
që sjellja të mos përmirësohet, por të përforcohet.
7
Musai, B, Metodologji e mësidhënies, Shtypur në
shtypshkronjën: ALBGRAF, Tiraë, 2003, fq. 201
8
Musai, B, Metodologji e mësidhënies, Shtypur në
shtypshkronjën: ALBGRAF, Tiraë, 2003, fq. 210
9
Musai, B, Metodologji e mësidhënies, Shtypur në
shtypshkronjën: ALBGRAF, Tiraë, 2003, fq. 222

“Drejtimi i klasës përcaktohet nga faktorët mësuesnxënës. Qëndrimet që mbajnë mësuesit në situata
të ndryshme të krijuara në klasë varen nga aftësitë e
mësuesit në drejtimin e klasës. Idetë se si duhet të jetë
klasa dhe se si duhet të funksionojë ajo, përcaktojnë
atmosferën në klasë.10
Kur flasim për një sjellje, e cila nuk është e mirë nga ana
e nxënësve, gjithnjë duhet të kemi parasysh se këto janë
sjellje, të cilat nisin me gjëra shumë të vogëla dhe të
parëndësishme dhe përfundojnë në akte shumë serioze.
Tipet më të shpeshta të një sjelljeje të padëshirueshme
janë :11
• Të folurit jashtë radhe.
• Të qenët i zhurmshëm ( si p.sh., të bërtiturit ndaj një
nxënësi tjetër në klasë; apo përplasja e librit, e çantës
mbi bangë, lëvizja e karriges, e stolit, etj. )
• Mungesë vëmëndjeje ndaj mësuesit.
• Moskryerja e detyrës së ngarkuar.
• Ngritja pa shkak nga vendi.
• Ngacmimi ose pengimi në punë i nxënësve të tjerë.
• Ardhja me vonesë në shkollë.
Mësimdhënia është një sfidë në shoqërinë e sotme,
një sfidë e cila kërkon shumë punë nga mësuesit, nga
nxënësit, por edhe nga prindërit. Zhan Zhak Ruso, thoshte
se “fëmijët janë aktiv, kërkues, eksplorues12, , pra me ta
duhet të punohet shumë në çdo drejtim.
Nëse nxënësi nuk e gjen veten në klasë dhe nuk
angazhohet me dëshirë dhe lirshmëri, atëhere ai do të
veprojë në mënyrë të papëlqyeshme. Rastet më serioze
që duhen patur shumë kujdes nga ana e mësuesit janë
ato kur në klasë krijohen situata të tensionuara dhe kur
nxënësi e ndien se përqëndrimi i mësuesit është më
shumë detyrim agresiv, sesa dashamirës dhe i paanshëm.
Shkaqet e sjelljes së padëshirueshme nga nxënësi;
Mërzitja. Ndodh kur mësimi apo veprimtari të ndryshme
paraqiten në një mënyrë të tillë që nuk zgjojnë interes a
nuk mbajnë gjallë interest e nxënësit, ngaqë veprimtaria
zgjat aq shumë, sa nuk mund të jetë më nxitëse, apo
veprimtaria është shumë e lehtë ose e papërshtatshme,
atëhere nxënësit ka mundësi të mërziten.
Përpjekja mendore e zgjatur. Ndodh kur shumica e
veprimtarive mësimore kërkon përpjekje mendore dhe
kjo është kërkesë e nevojshme. Por, çdokush e kupton
që të mbështetësh përpjekjet mendore për një kohë të
gjatë, është e vështirë dhe, shpesh,e pakëndshme.
Paaftësia për të bërë detyrën. Shfaqet kur nxënësit mund
të jenë të pazotë për ta bërë detyrën e ngarkuar sipas
kërkesave të caktuara më parë, kur ajo është shumë
e vështirë ose kur ata janë të paqartë për kërkesat e
detyrës.
Të qenët i shoqërueshëm. Nxënësit kanë në shkollë një
kompleks social, gjatë së cilës krijohen miqësi, lindin
Orlich, C, D,; Harder, J, R,; Callahan, C, R,; Kravas,
H, C,; Kauchak, H, D,; Pendegrass, A, R,; Keogh, J, A,;
Strategjitë e të mësuarit, Botimi në shqip: EUREKA,
Tiranë, 1995 fq. 307
11
Musai, B, Metodologji e mësidhënies, Shtypur në
shtypshkronjën: ALBGRAF, Tiraë, 2003, fq. 222
12
Karaj, Th, Menaxhimi i klasës, Tiranë, 2008. Shtëpia
botuese: EMAL, fq. 12
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konflikte dhe ndahen interesat. Aspekte të këtyre
marrëdhënieve sociale midis nxënësve do të shfaqen
shpesh dhe në mësim ( p.sh., nxënësi mund të rifillojë një
bisedë gjatë pushimit dhe kjo bëhet shkas për prishjen e
rregullit në klasë ).
Vetëvlerësimi i ulët. Tek disa nxënës mungon besimi
që ato kanë tek vetja për të mësuar. Ata mund të kenë
përvojë dështimesh të shumëta në të kaluarën e kjo
i bënë ata kundërshtues ndaj angazhimeve në detyra
të mëtejshme. Nga frika e dështimeve të mëtejshme
( dështimi, sepse nuk bëri përpjekje, është më pak i
dhimbshëm se dështimi, kur bën përpjekje ). Të tillë
nxënës mund të bëhen jomiqësor, për të arritur rezultate
të mira në mësime dhe mund të prishin klimën pozitive
në klasë.
Vështirësi emocionale. Disa nxënës mund të kenë
problem emocionale, gjë që ua bënë të vështirë
bashkimin me kërkesat e jetës shkollore dhe kërkesat
edukative në klasë. Kjo mund të ndodhë, sidomos, pasi
ata fillojnë e bëhen inponues në shkollë ose lihen pas
dore në shtëpi. Në shumë raste, të tillë nxënës mund të
pësojnë ndryshime, çrregullime në qëndrim dhe mund
t’i përshtaten përqendrimit të vëmëndjes së provokuarë
prej mësuesit për sjellje të keqe.
Qëndrim apatik. Disa nxënës mund të mos e quajnë me
vlerë përmbushjen dhe kryerjen e detyrave në shkollë,
kështu që ata mund t’i quajnë ato të mërzitshme ose të
vështira. Kjo i shteron përpjekjet e tyre. Disa mund ta
mënjanojnë zgjidhjen e detyrës, duke ardhur me vonesë
në mësim ose, kur janë në klasë, mundohen të marrin
pjesë shumë pak në mësim. Kur u kërkohet llogari, ata
tentojnë të vihen në pozita mbrojtëse ose reagojnë keq,
por përsëri asgjë nuk ndryshon. Disa nxënës mund të
bëhen qëllimisht të mërzitshëm, vetëm që të tërheqin
vëmëndje.
Mungesë e pasojave negative. Kur një nxënës sillet keq,
veprimet e mësuesit, si pasojë e këtij qëndrimi, duhet të
synojnë që ta tërheqin nxënësin në punë sa më shpejtë.
Veç kësaj, sjellja e mësuesit duhet t’ia ndryshojë mëndjen
nxënësit, me qëllim që ai të mos e përsëris më sjelljen e
keqe në rrethana të tjera të ngjashme. Nëse kjo sjellje
nuk do të vihet re dhe nuk do të dënohet, ka mundësi të
përsëritet.

Ndëshkimi
Ndëshkimi dikur konsiderohej si mënyra më e mirë për të
reduktuar sjelljen e keqe të fëmijëve. Ai është një veprim,
i cili merret ndaj një personi, që ka shkelur një rregull apo
shfaq një sjellje jo të mirë. Megjithatë, metoda të tilla,
siç janë: qortimi, sharja, dënimet, etj, mund të çojnë në
sjellje të tjera negative. Mënyrat e reagimve nga ana e
nxënësve janë të ndryshme, disa prej tyre reagojnë me
agresivitet më të madh ndaj ndëshkimit p.sh., sulme
dhune ose me ikje nga ora e mësimit apo dhe ardhja
me vonesë në mësim dhe në fund braktisjen e shkollës.
Ndëshkimi duhet të jetë sa më i drejtë dhe konstruktiv,
por edhe të jepet me masë, pasi përdorimi i tepërt i tij
nuk ka më efekt. Ai duhet të përdoret si mjet rezervë
për raste specifike të rëndësishme. “Situata dhe rastet
ligjore ofrojnë shembuj aktivitetesh që nuk lejohen më

në shkollat tona 13.
•
Ndëshkimi trupor që shkakton dhimbje fizike.
• Refuzimi i komfortit të mjaftueshëm fizik ose i aksesit
në tualet.
• Abuzimi verbal, nënëvlerësimi, poshtërimi ose
trauma emocionale.
• Izolimi.
• Çdo ndërhyrje që i privon nxënësit një ose më shumë
nga shqisat e tij.
• Të kërkosh nga një nxënës të qëndrojë në klasë gjatë
pushimit të madh.
• Të kërkosh nga një nxënës të qëndrojë në klasë gjatë
çdo pushimi.
Dy janë llojet e ndëshkimeve ndaj fëmijëve:
1. Ndëshkimi që bëhet përmes qortimeve dhe
mosaprovimeve verbale negative; ky tip ndëshkimi
njihet ndryshe disiplina negative.
2. Ndëshkimi që bëhet duke shkaktuarë dhembje fizike
apo emocionale, si në rastin e ndëshkimit fizik.
Fatkeqësisht, të dyja format e ndëshkimit përqëndrohen
te sjellja jo e mirë dhe efekti i tyre mund të jetë i vogël
ose i madh, duke mos e ndihmuar që të formojë një sjellje
të mirë për të ardhmen. Duke përdorur të dyja format
e mësipërme të ndëshkimit, atëhere fëmija mëson se i
rrituri është superior, se ushtrimi i forcës, qoftë ai verbal,
fizik apo emocional është i pranueshëm, veçanërisht mbi
të vegjëlit dhe personat më të dobët. Roli i prinderve
dhe i shkollës me të gjithë aktorët e saj është ta pajisë
fëmijën me aftësinë e vetëkontrollit dhe jo të përdoren
ndëshkimet që
përmenda pak më sipër, pasi fëmijët duke qënë në një
ambient të hapur dhe shoqëror i fyen dhe i frikëson.
Ndëshkimi në vetvete mbart një akt formal, të cilin
çdo nxënës e përjeton në një mënyrë jo të mirë. Në
rastet, kur ai përdoret nga ana e mësuesit duhet patur
shumë kujdes , sepse duhet ta bëjë të qartë se pse po e
ndëshkon dhe se kjo gjë është për ta ndihmuarë nxënësin
e jo për ta nënvleftësuar atë. Dhënia e ndëshkimit
tregon seriozitetin me të cilin është parë sjellja e
padëshirueshme. “Përdorimi me mjeshtëri dhe efikasitet
i ndëshkimit përfshin disa aspekte të cilat janë:14
Përdorimi me kursim. Ndëshkimet duhen përdorur me
masë, në mënyrë të arsyeshme, dhe, në më të shumtën e
rasteve, pasi të jenë provuar strategji të reja.
Koha. Ndëshkimet duhen dhënë menjëherë pas sjelljes
së keqe.
Toni i zërit. Një ndëshkim duhet të jetë si një shenjë e
mosmiratimit të rreptë për sjelljen e keqe, e dhënë në
interest të nxënësit dhe të klasës, në përgjithësi. Ai nuk
duhet të tregojë humbje të humorit ose hakmarrje.
Përshtatshmëria. Tipi dhe forca e ndëshkimit duhet të
jenë të përshtatshme për sjelljen e keqe, por, gjithashtu,
duhet të llogariten edhe nga natyra dhe përmbajtaja e
sjelljes.
Procesi i përshtatshëm. Është e rëndësishme që
nxënësi të pranojë që ndëshkimi është i ndershëm e i
drejtë. Normalisht, kjo nënkupton që nxënësi ka qënë
Karaj, Th. Menaxhimi i klasës, Shtëpia botuese:
EMAL. Tiranë, 2008, fq. 127
14
Musai, B, Metodologji e mësidhënies, Shtypur në
shtypshkronjën: ALBGRAF, Tiraë, 2003, fq. 238
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paralajmëruar që mund t’i jepet një ndëshkim i tillë dhe
që reagimet dhe veprimet e mësuesit për këtë sjellje të
padëshirueshme janë të qarta. Nxënësi duhet pyetur,
gjithashtu, të shpjegojë sjelljen e keqe dhe duhet nxitur
ta kuptojë dhe ta pranojë pse ndëshkimi është i drejtë, i
merituar dhe i përshtatshëm.
Pakënqësia. Ndëshkimi duhet të jetë i pakëndshëm për
nxënësin. Disa nxënësve mund të mos u bëj përshtypje
dalja jashtë klasës, ose mund t’u duket normale sjellja e
padëshiruar. Si i tillë, çdo ndëshkim duhet të jetë i një tipi
që është i pakënaqshëm për nxënësit dhe të zvogëlojë
çdo faktorë që mund të dobësojë efektivitetin e tij, duke
ngulitur në mëndje domosdoshmërinë për të qënë i
ndershëm dhe i vendosur.

Menaxhimi i klasës
Menaxhimi i klasës përbëhet kryesisht nga aspekti fizik
e social i tij dhe është përgjegjësi e mësuesit dhe e
nxënësve për ta siguruar dhe për ta mbrojtur në mënyrë
që ai të jetë sa më efektiv për zhvillimin me sukses të
mësimit. Disa aspekte kyçe të menaxhimit të klasës janë:
• Mësime të planifikuara mirë dhe interesante.
• Zhvillimi i marrëdhënieve pozitive në klasë.
• Motivimi i nxënësve për të nxënë.
• Rregullat e klasës.
• Disiplinë pozitive në klasë.
• Aftësi komunikuese të mira të mësuesit dhe nxënësve.
Fjala menaxhim do të thotë udhëheqje, drejtim,
organizim, dhe në këtë kontekst, në kuadër të procesit
mësimor. Është e vërtetë se mësimdhënësi përballet çdo
ditë me befasi, të cilat i vijnë papritur, por sfida e mësuesit
është se si mund t’i menaxhojë ai këto probleme të cilat e
pengojnë zhvillimin normal të procesit mësimor.
Menaxhimi i klasës nuk është gjë tjetër veçse zbatimi
dhe përdorimi i të gjitha rregullave dhe procedurave
për sigurimin e rregullit, disiplinës dhe mbarëvajtjes
së mësimit në klasë. Që menaxhimi të jetë sa më i
efektshëm, duhet të zbatohen disa teknika të tij. Keto
teknika të menaxhimit të klasës fillojnë që në fillim të
shkollës:
• Mësuesi tregon se është i përgatitur për një punë të
gjatë që e pret përpara dhe se ka besim tek vetja për
ta realizuar që në ditën e parë të shkollës.
• Mësuesi i mirë e fillon mësimin që ditën e parë të
shkollës me një detyrë, e cila është shumë e qartë
dhe mund të kryhet në mënyrë të sukseseshme nga
nxënësit.
• Mësuesi demonstron në mënyrë të vazhdueshme se
është kompetent, i përgatitur mirë dhe se është në
krye te punës.
• Mësuesi duhet të jetë profesionist, i këndshëm dhe
të përpiqet që të krijojë një atmosferë miqësore me
nxënësit në klasë.
• Mësuesi duhet të tregojë se është në korent me
gjithçka që ndodh në klasë, kjo bën që këta mësues
të kenë më pak probleme në klasë, duke i krahasuar
me ata mësues që nuk janë në dijeni të asaj që ndodh
në klasë.
• Mësuesi duhet të jetë i aftë për t’u marrë me shumë
gjëra në të njëjtën kohë. Duhet ruajtur ritmi i duhur i

veprimtarive ne klasë.
Mësuesi duhet të përpiqet të përfshijë në mësim
të gjithë nxënësit edhe atëhere kur ai punon me një
nxënës të veçantë.
•
Mësuesi duhet ta organizojë orën e mësimit. Në
rastet kur shihet se në orën e mësimit nuk shkon
diçka, mësuesi duhet të përpiqet të ndryshojeë
materialin që është duke dhënë, duke e bërë atë më
të lehtë dhe më të kuptueshëm për nxënësit.
Menaxhimi i klasës ka lidhje të ngushtë me sjelljen e
mësuesit. Për këtë mësuesit duhet të jenë të drejtë
me nxënësit, të zotërojnë mirë lëndët, të kontrollojnë
emocionet e tyre, të ndihmojnë nxënësit në rast nevoje,
të ndjekin ecurinë e nxënësve gjatë kryerjes së detyrave,
etj. “Menaxhimi i mësimit ka të bëjë me drejtimin dhe
organizimin e veprimtarive të tilla të të nxënit duke
synuar që të maksimalizohet përfshirja produktive e
nxënësit në mësim.”15
Pavarësisht se cilat forma të punës mësimore mësuesit
kanë vendosur t´i aplikojnë gjatë orëve mësimore, ata
mund të bëjnë edhe kombinimet e tyre me qëllim që
të nxisin aktivitetin e përgjithshëm tek nxënësit. ‘Dy
aspekte më të rëndësishme që kanë të bëjnë me fiilimin
e mësimit janë përpikmëria dhe rregullimi mendor’16.
Është shumë e rëndësishme dhe mjaft efektive për
nxënësit, nëse mësuesi arrin me kohë ta fillojë procesin
mësimor, madje, përpikmëria, në këtë drejtim, do t´u
dërgonte mesazhe nxënësve se sa i nevojshëm, i drejtë
dhe racional, është respektimi i kohës dhe orarit të
mësimit. Zakonisht minutat e parë janë periudhë e
parapërgatitjes, ku në njërën mësuesit shënojnë orët
mësimore, ndërsa, në anën tjetër, nxënësit përgatisin
materialin që u nevojitet gjatë asaj ore.
•

Motivimi
Motivimi është një faktorë shumë i rëndësishëm në
procesin mësimor në klasë. Ai mund të konsiderohet
edhe si forcë stimuluese që i nxit nxënësit për të vepruar,
madje ”motivimi është përkufizuar si diçka që drejton
sjelljen17, pra, që do të thotë se i ndihmon nxënësit në
aspektin mësimor.
Motivimi është një prej faktorëve kryesor që kontribon
në rezultatet të mira në mësimdhënie. Nxënësi i motivuar
është aktiv, kurioz dhe i etur për të mësuar. Gjithashtu,
e ka më të lehte për të marë sfida të reja dhe të kërkoj
gjithnjë e më shumë nga vetja.
Motivimi është i brëndshëm dhe i jashtëm. Motivimi i
brëndshëm përcaktohet nga sjellja e nxënësve dhe nevojat
e tyre. Nga ana tjetër motivimi i jashtëm përcaktohet nga
ambient i klasës, strategjitë e mësuesit, etj.
Motivacioni mund të konsiderohet si forca që nis dhe
drejton sjelljen, si faktor që përcakton intensitetin dhe
qëndrueshmërinë e asaj sjelljeje. Motivet e nxitin dhe e
drejtojnë sjelljen e individit drejt një qëllimi të caktuar.
15
Musai, B, Metodologji e mësidhënies, Shtypur në
shtypshkronjën: ALBGRAF, Tiraë, 2003, fq. 201
16
Musai, B, Metodologji e mësidhënies, Shtypur në
shtypshkronjën: ALBGRAF, Tiraë, 2003, fq. 206
17
Përlala, D, Psikologjia e edukimit, Shtypur në
shtypshkronjën: U,F.O. Press, 2010, fq 84
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”Motivet nxisin dhe drejtojnë sjelljen e individit për
arritjen e disa qëllimeve. Egzistojnë tre kategori kryesore
motivesh: motivet biologjike, motivet stimuluese dhe
motivet e mësuara në shoqëri.18 Pra, sjellja e motivuar
nis dhe vazhdon të drejtohet drejt një qëllimi të caktuar.
Nëse do i referoheshim përkthimit nga latinishtja fjala
motivim do të thotë lëvizje dhe ka kuptimin e diçkaje
brenda organizmit që e vë në lëvizje. Nëpërmjetë
motivimit parandjehen ose parashikohen rrjedhojat e
mundshme të shumë sjelljeve apo veprimeve.

“Psikologu humanist Abraham Maslou ( Masloë, 1954 )
i vendosi motivet sipas një hierakie, nga niveli më i ulet
deri te niveli më i lartë. Motivet e nivelit të ulët burojnë
nga nevojat psikologjike që duhet të kënaqen. Ndërsa
ne ngjitemi më lart, në hierakinë e nevojave të Maslout,
motivet kanë një origjinë më delikate dëshirën për të
jetuar sa më të sigurt që të jetë e mundur, të lidhemi
në mënyrë kuptimplote me njerëz të tjerë dhe t’u lëmë
atyre përshtypje më të mira.19

18

Pettijohn, F, T, Psikologjia, Shttëpia botuese: LILO,
Tiranë, 1996, fq. 316

19

Renditja e mësipërme paraqet, rëndësinë e motiveve
për mbijetesë dhe se sa shpejtë shfaqet nga fundi deri
në krye, evolucioni i specieve dhe zhvillimi i individëve.
Sipas Maslout, para se të mund të shfaqen motivet e
larta, duhen kënaqur plotësisht nevojat më të thjeshta.
Për të motivuar nxënësit gjatë gjithë procesit mësimorë
duhet një punë e gjatë, por cila është rruga më e lehtë?
Cila është mënyra më efektive? Si mund të njihen më
mirë nxënësit dhe puna e tyre në tërësi për ta njohur sa
më mirë?
“Stipek ( 1988 ) ka sugjeruar disa aspekte të punës, ku
mund të drejtohet vëmëndja e mësuesit ndaj nxënësve

në mësim, duke ndikuar në motivacionet e tyre dhe për
të patur efekt më të madh në arritjet shkollore. Kjo është
një tabelë me disa kërkesa konkrete që ndihmon nxënësit
dhe mësuesit për të zhvilluar komponentët kryesorë të
vëmëndjes dhe zgjimit të interesave për dijen. Nëse u
përmbahet këtyre kërkesave, mësuesi kthehet në një
forcë ndikuese mbi motivacionet e nxënësve dhe në
arritjet e tyre shkollore.
Në përgjithësi këto aspekte të punës mund të ndahen
në dy kategori të diskutueshme që prekin aspekte të
motivimit të brëndshëm dhe të jashtëm20.

Morris, G, C,; Maisto, A, A, Psikologjia, Qëndra për
arsim demokratik, Tiranë, 2008, fq, 276- 277

20

Orhani , Z, Motivacion,. Botimet “Vllamasi”, shtator

Ndikime të brendshme

Ndikime të jashtme

•Shpiegon pse të mësuarit si pjesëmarrje dhe aftësi
është i rëndësishëm.

• Siguron pritshmëri të qarta.

•Siguron llojshmëri aktivitetesh dhe mban të gjallë
kuriozitetin.

• Jep feedback konkret.

•Vendos qëllime për të mësuar.

• Siguron shpërblime të vlefshme.

•Lidh të mësuarin me nevojat e nxënësve.

• Afron shpërblime të realizueshme.

•Ndihmonë nxënësit të zhvillojnë plane veprimi.
2011, fq. 203
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Lavdërimet
Nxënësit duhen lavdëruar, sepse në këtë mënyrë ata i
motivon. Lavdërimet bëhen dhe për diçka të vogël që
një nxënës përpiqet të bëjë mirë, edhe pse jo ashtu siç
duhet, kjo ndodh sepse për një fëmijë të tillë kjo është
një stimul për t’i treguar se puna e tij vlerësohet dhe
merr vëmendje si të mësuesit, ashtu edhe të shokëve,
por kjo në varësi të detyrës.
“Skineri tregoi se, në qoftë se një sjellje përforcohet,
atëhere ekziston një prirje që kjo sjellje të përsëritet.
Ky pohim shkon drejt idesë, se përforcimi ishte shumë
efikas, kur vepron menjëherë pas sjelljes. Skineri arsyetoi
se çdo përforcim i vazhduar, gjatë të cilit përforcohet çdo
reagim i saktë, çon me shpejtësi drejt rritjes së ritmit të
reagimit të uljes së rezistencës së përforcimit të vazhduar
ndaj shuarjes.21
Përdorimi në mënyrë sa më efikase i lavdërimit apo
zgjedhja e fjalëve të duhura ka një rëndësi shumë të
madhe për nxënësit dhe është një motivim për të
ecur përpara. Nxënësit kanë nevojë për përkëdhelje,
buzëqeshje dhe miratime pozitive të punës së tyre. Për t’i
bërë lavdërimet sa më efikase duhet të kemi parasysh që:
• Lavdërimet për të qënë të efektshme duhet të jenë
individuale, personale, madje ato i duhen drejtuar
nxënësit me emër, në mënyrë që ta dëgjojnë edhe
nxënësit e tjerë.
• Lavdërimi duhet të jetë real dhe i vërtet, pasi në të
kundërt ka pasoja negative mbi nxënësin.
• Lavdërimi i efektshëm duhet të jetë përshkrues dhe i
veçantë, p.sh., “shumë mirë Bledi, mrekulli, etj.” dhe
duhen shmangur sa më shumë komentet vlerësuese,
si p.sh.,”Më pëlqen mënyra se si po punon,” pra, ky
vlerësim nuk është shumë i efektshëm, pasi nxënësit
i pëlqen që të vlerësohet për atë që ka bërë ai dhe jo
se si ka punuar në mënyrë konkrete.
• Lavdërimet, sigurisht, për të qënë të efektshme duhet
që patjetër ato t’i përshtaten moshës së nxënësit.
• Lavdërimi duhet të bëhet herë pas here, duke u thënë
nxënësve se po punojnë mire, por edhe duke i nxitur
njëkohsisht për të punuar edhe më mirë, nëpërmjet
fjalëve inkurajuese dhe duke bërë kështu të mundur
rritjen e vetëbesimit dhe të vetëvlerësimit për punën
e tyre.
Mbështetja e vazhdueshme do të krijojë një mjedis
pozitiv në klasë, pasi shprehjet dhe fjalët pozitive janë
çelësi që i motivon nxënësit dhe i çon drejt suksesit.
Fjalët dhe shprehjet pozitive do të:
• Inkurajojnë nxënësit që të punojnë më mirë, pra,
nëse vëmë re që nxënësi ka punuar mirë atij i duhet
vënë në dukje pasi në këtë mënyrë inkurajohet për ta
përsëritur veprimin sërish.
• Ngrejnë vetëbesimin e nxënësve.
• Krijojnë një marrëdhënie pozitive mësues-nxënës.
“Të inkurajosh, të lavdërosh, të qortosh apo të ndëshkosh
gjatë punës në veprimtarinë mësimore, kjo nuk është
një çështje e lehtë për mësuesin. Për të ndihmuar disi
në këtë drejtim, më poshtë, po përmendim disa aspekte
Rapti, E, Historia e mendimit psikologjik, Shtëpia
botuese “PEGI” ,Tiranë, 2004, fq. 197

21

themelore të punës, kur një lavdërim është efektiv dhe
kur s’është i tillë.22
Lavdërimi është efektiv kur:
• Është i shpërndarë në mënyrë të përshtatshme.
• Siguron informacion rreth kompetencave, për vlerat
dhe arritjet.
• Shpërblen arritjet në detyrat specifike.
• Specifikon të veçantën në arritje.
• Orienton dhe përqëndron vëmëndjen drejt vlerësimit
të sjelljeve më të mira dhe rreth zgjidhjeve të
problemeve.
• Përdor arritjet si kontekst për arritje të tjera.
• Ia atribuon suksesin përpjekjeve dhe zotësisë
personale.
• Mbështet atributet e tjera të brëndshme.
• Lavdërimi është joefektiv kur:
• Është i rastësishëm dhe jo sistematik.
• Tregon uniformitet dhe jepet edhe për përpjekje
minimale.
• Nuk siguron informacion të mjaftueshem gjatë punës
mësimore.
• Nuk siguron informacion për arritjet.
• Orienton vetëm duke krahasuar veten me të tjerët.
• Jepet pa shpërblim.
• Përdor kritere të barabarta për arritje të ndryshme.
• Suksesi u atribohet më tepër faktorëve të jashtëm (
fatit, detyra e lehtë e të tjera ).
• Vëmëndja përqëndrohet tek mësuesi si autoritet i
jashtëm që manipulon me ta.
“Mësuesi duhet te dijë, gjithashtu, të përcaktojë kërkesat
për çdo nxënës dhe të përshtatet në larminë e tyre
me anë të zhvillimit të planeve të veprimit pedagogjik
të shumëllojshëm duke patur parasysh arritjet dhe
kapacitetet vetiake.23
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Mbi gjuhën e të rinjve

MSc. Sonila Nazëri, MSc. Sonila Caushaj

Abstract
In the center of the sociolinguistics reviews lies the
speaker individual, who is a member of a certain
speaking community, although he is a member of a
certain group of speakers he has its own characteristics,
this phenomenon Hudson recognizes with the term
"individualism of the speaker. " In this way we can say
that the language of youth also has its own individuality,
which makes it distinct from other language groups.
This shows that just as a language develops and dies,
so does the language of young people develop and die,
which responds to the interests of a particular group that
they use at a given time and in a certain circumstance.
Young people's language is like the smell of animals, by
which they are identified everywhere and ever, though
this first language seems superficial, but if we analyze it
in detail, we say that this language varies significantly.
In this regard, Schloz brings these words: "There are
many languages of young people, so young groups exist
within a society." This means that moving from a group
of teenagers to another group, their language varies
considerably. Many social factors are influenced here,
such as age, sex, ethnic group, social group belonging to
young people. These factors have a great influence on
the existence of such a language.
Keywords: individual speakers, review, develop, term,
social factors.

Abstrakt
Në qendër të shqyrtimeve të sociolinguistikës qëndron
individi folës, i cili është pjesëtar i një bashkësie te
caktuar folëse, edhe pse ai është pjesëtar i një grupi të
caktuar folësish ai ka karakteristikat e veta, këtë dukuri
Hudson e njeh me termin ”individualizëm i folësit.”
Në këtë mënyrë mund të themi se edhe gjuha e të rinjve
ka individualitetin e vet, i cili e bën të dallueshme nga
grupet e tjera gjuhësore.
Kjo tregon se ashtu siç lind, zhvillohet dhe vdes nje gjuhë,
po kështu lind, zhvillohet, vdes edhe gjuha e të rinjve,
e cila u përgjigjet interesave të një grupi të caktuar që
e përdorin në një kohë dhe në një rrethanë të caktuar.
Gjuha e të rinjve është si era për kafshët, me anën e së
cilës ato identifikohen kudo e kurdoherë, ndonëse kjo

gjuhë e parë sipërfaqësisht duket e njëllojtë, por nëse
do ta analizonim me detaje, themi se kjo gjuhë ndryshon
dukshëm.
Në lidhje me këtë mendim, Schloz sjell këto
fjalë:”ekzistojnë shumë gjuhë të të rinjve, aq sa grupe të
rinjsh ekzistojnë brenda një shoqërie”.
Kjo do të thotë se duke kaluar nga një grup adoleshentësh
në një grup tjetër, gjuha e tyre ndryshon dukshëm. Këtu
ndikojnë shumë faktorë socialë, si: mosha, seksi, grupi
etnik, grupi shoqëror të cilit i përkasin të rinjtë. Këta
faktorë kanë një ndikim shumë të madh në qenien e një
gjuhe të tillë.
Fjalë kyçe: individ folës, shqyrtim, zhvillohet, term,
faktorë socialë.
Hyrje

***

Në këtë punim kemi studiuar gjuhën e të rinjve dhe
faktorët sociolingiustikë që ndikojnë në ekzistencën e një
gjuhe të tillë. Mosha, seksi, grupi etnik, klasa ekonomiko shoqërore, niveli arsimor, shtrirja gjeografike janë faktorë
sociodemografikë, që lidhen me sjelljen gjuhësore të
folësve. Siç na shpjegon Berruto,”të rinjtë janë një grup i
madh, pjesë e komunitetit social, ata karakterizohen nga
sjellje dhe fakte sociale, të cilat mund të mos kenë lidhje
sociolinguistike”1.
Duke e parë gjuhën e të rinjve si një variacion të shqipes
bashkëkohore, ajo konsiderohet si një prej këtyre
variacioneve; kjo do të thotë se gjuha e të rinjve ka
pësuar ndryshime. Me ndryshimin e brezave, kjo gjuhë
ndryshon, në këtë ndryshim ndikojnë shumë faktorë, të
cilët do t’i qartësojmë në vazhdimësi të punimit.
Gjuha e të rinjve studiohet në raport me përmasat e
ndryshimit që pëson gjuha si një institucion shoqëror.
Kjo do të thotë se ashtu siç ndryshon gjuha shqipe në
të gjithë përbërësit e saj, ashtu ndryshon edhe gjuha e
të rinjve. Theksojmë se përmasa e ndryshimit që prek
gjuhën e të rinjve, është ai diakronik. Nga kjo rezulton
se gjuha e të rinjve është, së pari, një variacion gjuhe
që përdoret nga adoleshentët në situata të veçanta, në
mënyrë të veçantë, në një marrëdhënie të një grupi, të
karakterizuar nga intimiteti.
Berruto, G., Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo,
NIS, 1990

1
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Gjuha e të rinjve është një mjet komunikimi, që u shërben
të rinjve për të plotësuar kërkesat e tyre në një moment
të caktuar. Për të shpjeguar diferencat e holla të gjuhës
nga një individ tek tjetri apo nga një grup individësh tek
një grup tjetër, përdorim termin varietet.
Sipas Berrutos: “gjuha e të rinjve lidhet me boshtin
diakronik”2, kështu që, si një gjuhë e vërtetë, ajo rezulton
të jetë një mënyre komunikimi që paraqet një stil, i cili
hyn në modalitetin e bashkëbisedimit, kjo do të thotë
që përdorimi i varietetit të të rinjve varet nga individët e
përfshirë në bashkëbisedim dhe nga situatat që diktojnë
përdorimin e një gjuhe të tillë. Në këtë mënyre lind një
traditë bashkëbisedimi, e cila është vetëm për të folurën
por që karakterizon edhe tipe të ndryshëm të teksteve
të shkruar.

Të rinjtë dhe veçoritë e tyre psikolinguistike
Përpara se të kalojmë tek veçoritë psikolinguistike të
të rinjve, do të shpjegojmë: Ç’është psikolinguistika?
Ç’ofron ajo? Cilat janë prirjet aktuale të saj?
Psikolinguistika është studim shkencor i sjelljeve
gjuhësore në aspektet e tyre psikologjike. Nëse gjuha,
sistem abstrakt që përvijon kompetencën gjuhësore
të subjekteve folës, studiohet prej gjuhësisë, aktet e të
folurit që realizohen përmes sjelljeve individuale dhe që
variojnë sipas karakteristikave psikologjike të subjekteve
folës janë fushë e psikolinguistikës, e kërkesave që
vendosin në bashkëmarrëdhënie me kujtesën,vëmendjen
e të tjerë.
Psikolinguistika interesohet në veçanti për proceset
përmes të cilave subjektet folës i japin një kuptim
shprehjes së tyre, për ”asosacionet e fjalëve”, për krijimin
e zakoneve në procesin e përgjithshëm të komunikimit,
për të mësuarit dhe të kuptuarit të gjuhëve.
Por, për më tepër psikolinguistika mund të ketë synime
edhe më të mëdha, në veçanti atë të ndërtimit të një
modeli të përgjithshëm të perceptimit, të të kuptuarit
dhe të realizimit të ligjërimit, në kuadrin e shkencave
njohëse. Kërkuesit vendosin theksin mbi identifikimin
e parimeve shpjeguese universale dhe të veçanta të
ligjërimit dhe jo më mbi aktet e të folurit.
Sipas B.Malmbergut “me psikolinguistikë gjuhësore
shënohet një shkencë që zbaton për gjuhën pikëpamjet
dhe metodat e kërkimeve psikologjike. Psikologjia
gjuhësore mund të kuptohet si e tillë, duke u nisur nga dy
pikëvështrime të ndryshme në parim:
së pari, hetohen dhe studiohen faktet, të dhënat
gjuhësore, për të nxjerrë përfundime që i interesojnë
psikologjisë së përgjithshme;
së dyti, synohet që, duke u nisur prej analizës psikologjike,
të fitohet njohje më e mirë e gjuhës”3
Duke u nisur nga ky pohim, Malmbergu vëren se “ky
orientim historik bën të pamundur një integrim real
të metodave dhe të rezultateve të psikologjisë në
studimin shkencor të ligjërimit. Kontributi i psikologjisë
Berruto, G., “La sociolinguistica”Bologna, Zanichelli,
1975
3
Malmberg, B. Les novelles tendences de la linguistique,
puf, Paris, 1966, fq 305.
2

në të kuptuarit e gjuhës gjendet në mënyrë të
pakundërshtueshme dhe, para së gjithash, në planin
sinkronik. Vetëm me Saussure dhe pas tij, gjuhësia
moderne kishte mundësuar që psikologjia gjuhësore të
zinte një vend më të rëndësishëm ne studimet gjuhësore”.4
Psikolinguistika, në varësi të këndvështrimit në lidhje
me objektin, mund të jetë individuale ose shoqërore.
Individuale sepse ajo ka për objekt lidhjen e subjektit
folës ose dëgjues me vetë aktin e të folurit ose me
situatën gjuhësore; sociale a shoqërore sepse ajo priret
të përcaktojë natyrën e kontakteve gjuhësore dhe vendin
e tyre në komunikimin që kryhet midis individëve .
Parë nga këndvështrimi sociolinguistik, të rinjtë nuk
ekzistojnë si një kategori më vete, por ekziston segmenti
për grupin moshor një vazhdimësi socioantropologjike
që përkrah grupin moshor midis viteve të para të
adoleshencës 11-13 vjeç, kulmin e adoleshencës 14-17
vjeç dhe fillimin e moshës së rritur 17-19 vjeç. Nga kjo
ndarje që u bëhet të rinjve, vërejmë se veçoritë e tyre
psikolinguistike ndryshojnë nga njëra grupmoshë në një
grupmoshë tjetër, nga njëri mjedis në tjetrin, nga njëri
seks në tjetrin, nga njëri grup etnik në tjetrin. Si e tillë
themi se edhe veçoritë psikolinguistike janë të ndryshme
në grupe të ndryshme të rinjsh. Me fjalë të tjera, siç
na shpjegon Livalsi “ duke folur për të rinjtë kuptohen
realitete shumë të ndryshme midis tyre”
Për të argumentuar këtë, po marrim një rast; një djalë i
moshës 18 vjeç patjetër që do të jetë shumë i ndryshëm
në mendim, krahasuar me një djalë të moshës 14 vjeç,
sepse këtu ndikojnë shumë faktorë, të cilët janë të
lidhur shumë ngushtë me njëri tjetrin. Nga kjo themi se
veçoritë e tyre psikolinguistike do të jenë të ndryshme.
Sipas Radthe “kur flasim për të rinjtë, duhet t’i shikojmë
të ndarë në bazë të moshës.” Kjo do të thotë se midis tyre
duhen bërë dallime të qarta, pasi këto grupe të rinjsh
kanë një botë psikologjike të ndryshme nga njëri - tjetri
dhe si të tillë edhe veçoritë e tyre psikolinguistike janë të
ndryshme.
Kur flasim për të rinjtë si kategori e shoqërisë, duhet
të përcaktojmë qartë segmentin e brezit rinor të cilit
i referohemi, pasi secili brez rinor ka cilësitë e veta
psikolinguistike.
Sipas shumë studiuesve, si Sabina Camobbia (2005:41)
Paolo D’achile (2005:175) e Flavia Ursin (2005:325), të
flasësh për veçoritë psikolinguistike të të rinjve duhet
të njohësh shumë faktorë socialë të cilët lidhen me
kushtet e jetës së tyre, pasi këta faktorë kanë një ndikim
shumë të madh në krijim e botës psikologjike të të rinjve.
Sipas D’Achille, në analizën e gjuhës së të rinjve duhen
përfshirë jo vetëm gjuha e një grupi të vetëm të rinjsh,
por duhen studiuar shumë grupe të rinjsh të cilët kanë
moshë të ndryshme, seks të kundërt, gjendje ekonomike
të ndryshme, nivel arsimor të ndryshëm dhe shtrirje
gjeografike të ndryshme.
Duke e studiuar gjuhën e të rinjve në këtë mënyrë,
kuptojmë veçoritë e tyre psikolinguistike në vija të
përgjithshme, pasi këto veçori nuk janë të njëjta duke
kaluar nga një grup të rinjsh në një grup tjetër.

Shumëllojshmëria e shprehive tek të rinjtë
4
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Gjatë aktit të komunikimit, të rinjtë përdorin shumë
shprehje të cilat ndryshojnë nga një grup të rinjsh në
një grup tjetër, për këtë arsye themi se të rinjtë kanë një
shumëllojshmëri shprehjesh, këtu ndikojnë disa faktorë
të cilët
Livalsi13 i ka bërë të qarta. Sipas tij, të rinjtë mund t’i
shohin si produkt i disa fenomeneve:
a. “Të rinjtë janë një produkt i veçantë i shoqërizimit”.
(Livalsi 1932:150)
Mjedisi familjar në të cilin një njeri rritet dhe edukohet,
klasa sociale së cilës i përket, përkatësia gjeografike
të gjitha këto janë faktorë të rëndësishëm për të
përcaktuar sjelljen sociale të një individi, konkretisht
të një të riu. Shoqërizimi përcakton rrënjësisht të
ardhmen e një të riu, shkollën e zgjedhur, hyrjen në
botën e punës dhe, mbi të gjitha, mënyrën për të
kuptuar rolin vetjak në shoqëri.
b. Aspekti i dytë, mjaft i rëndësishëm, i vënë në dukje
nga Livalsi, konsiston në
faktin se nuk është ndarja e kushteve sociale që
përcakton formimin e grupeve sociale të të rinjve,
por futja në disa stile jetese të reja, me fjalë të tjera,
mënyra me të cilën të rinjtë kuptojnë pjesëmarrjen e
tyre në rolin social.
Kjo vjen nga fakti që të rinjtë kanë një vizion të
veçantë të gjërave dhe sjelljeve të kërkuara prej tyre
si më funksionale ose më të përshtatshme.
Siç shpjegon Livalsi: në përafrimin dhe në ndarjen tek
të rinjtë hyn një lloj stili, një lloj subjektiviteti me të
cilin një individ merr pjesë në shoqëri, ashtu siç ndahet
nga grupi ose nga individët me të cilët ai krahasohet.
c. Një faktorë tjetër i vënë në dukje nga Livalsi është
rëndësia dhe roli i masmedias në procesin e
shoqërizimit të të rinjve. Më konkretisht, me mjete
të tilla të rinjtë kalojnë pjesën më të madhe të kohës
së lirë.
Masmedia u ofron të rinjve informacion qendror që
përcaktojnë nënkulturat rinore, pra, nëpërmjet saj
kalojnë informacione që përcaktojnë sjelljen e marrë,
mënyrat e organizimit të kohës së lirë, por edhe stile
të veçanta konsumimi të mediave, shkruan Livalsi.
Të gjithë këta faktorë ndikojnë në ekzistencën e një
shumëllojshmërie të tillë shprehjesh tek të rinjtë. Për ta
pasqyruar më mirë këtë mendim po japim disa shprehje
të përdorura nga të rinjtë në momente të veçanta të jetës
së tyre, si: dashuria është një livadh ku kullosin gomerët,
në rini jetojmë që të dashurojmë, në pleqëri dashurojmë
që të jetojmë, dashuria ta djeg zemrën si zjarri drutë,
dashuria është syri i një të verbri dhe dëgjimi i një të
shurdhëri, më mirë të dashurosh e të vuash, sesa kurrë të
mos kesh dashuruar etj.
Ekzistenca e shprehive të tilla tek të rinjtë dëshmon për
një shumëllojshmëri shprehjesh, të cilat, nëse do të
analizohen hollësisht, mbartin shumë vlera.

Shprehitë e të rinjve dhe shqipja e të rinjve
Duke parë veçoritë psikolinguistike të të rinjve themi se të
rinjtë kanë shprehitë e tyre, të cilat i bëjnë të dallueshme
nga grupet e tjera shoqërore.
Në bazë të hulumtimeve dhe vëzhgimeve të shumta

themi se shprehitë e të rinjve ndryshojnë nga njëri grup
shoqëror tek një grup tjetër.
Në një intervistë që është realizuar me prof. Gjovalin
Shkurtaj, në lidhje me gjuhën e të rinjve dhe veçanërisht
gjuhën e të dashuruarve, e cila është mjaft e larmishme,
thuhet: “gjuha e të dashuruarve është si një lule shumë
e bukur që me kalimin e viteve ruan formën por jo
njomësinë”5.
Kjo do të thotë se, me ndërrimin e brezave, edhe
shprehitë e të rinjve ndryshojnë, pasi ndryshojnë dhe
faktorët socialë në të cilat ata jetojnë.
Është një gjuhë shumë mikluese dhe vetjake që përdoret
prej tyre në periudhën më të bukur të jetës, e cila lë
mbresa përgjithmonë.
a. Sa e larmishme është gjuha shqipe?
Gjuha është një për të gjithë, por është edhe shumë e
larmishme. Pikërisht kjo bën që ajo të mos vjetërsohet
dhe as të mos bëhet e papërdorshme. Gjuhët lindin dhe
mund të vdesin, por këto kanë të bëjnë me shoqërinë.
Sa kohë që kjo e fundit është e gjallë, ka veprimtari
shoqërore, politike dhe veprimtari në të gjitha fushat e
tjera të jetës; ajo zhvillohet dhe shkon duke iu përgjigjur
kërkesave të shoqërisë.
Sipas Gjovalin Shkurtaj: “në sociolinguistikën e sotme,
përgjithësisht në gjuhësi, dihet se domosdoshmëria për
zhvillim gjuhësor lind mbi bazën e domosdoshmërisë
shoqërore”6. Pra, nëse shoqërisë i del kjo nevojë, ajo
duhet ta plotësojë atë me mjetet që ka ose duke krijuar
mjete të tjera. Në këtë mënyrë vepron edhe gjuha,
zhvillohet për t’iu përgjigjur nevojave të shoqërisë. Por,
gjithashtu, gjuha është e larmishme dhe në hapësira
të ndryshme sipas një çelësi që quhet sot çelësi i
sociolinguistikës i Joshua Fishman-it.
b. Çdo të thotë se gjuha është e larmishme sipas këtyre
pyetjeve: Kush flet? Me kë flet? Ku flet? Kur flet? Për
çfarë flet? Në cilin varietet gjuhësor flet?
Kjo do të thotë se në zhvillimin gjuhësor të të rinjve
ndikojnë shumë faktorë, si: mosha, seksi, shtrirja
gjeografike, grupi shoqëror të cilit folësi i përket etj.
Prof. Gjovalin Shkurtaj gjuhën e të dashuruarve e quan
zhargon. Sipas tij, ashtu si zhvillohet tek fëmija të folurit
duke marrë modelin gjuhësor në familjen përkatëse, duke
u mikluar dhe përkëdhelur nga mjedisi familjar në gjuhën
e tij. Nënat zakonisht i japin fëmijëve modelin e të folurit,
por edhe i përkëdhelin, bëjnë sikur flasin si fëmijë, flasin
me ta në gjuhën fëmijënore (baby talk). Kjo mënyrë të
foluri përdoret nga prindërit për të përkëdhelur fëmijët.
Dhe, për të ardhur në një kohë tjetër, që është koha më
e bukur e njeriut, mosha kur njeriu rritet, fillon të piqet
dhe të krijojë ndjenja romantike, pra, kur njeriu gjen
partnerin ideal me të cilin do të kalojë jetën. Në këto
raste, komunikimi i tyre nuk është vetëm zyrtar, por me
një fjalor që u përket vetëm atyre.
P.sh.: “thuaj dielli u shua, thuaj hëna s’është zjarr, po mos
thuaj që s’të dua.
Këto thënie rezervohen për çastet kur janë vetëm, sy për
sy, ballë për ballë dhe në këtë rast gjuha më tipike e të
Shkurtaj, Gj. Ta duam dhe ta ruajmë gjuhën tonë të
bukur, SHBLU, 1988.
6
Shkurtaj Gj., Etnografia e të folurit të gjuhës, SHBLU,
Tiranë, 2004
5
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dashuruarve është rikthimi tek të përkëdhelurit e tipit
fëminor.
c. Cila është veçoria e këtij zhargoni?
Nga anketat e bëra në sociolinguistikë jo vetëm këtu,
por edhe në botën e jashtme, rezulton që të dashuruarit
dhe, në përgjithësi, të rinjtë kanë një gjuhë që është krejt
personale, krejt vetjake, një onomastikë trupore vetjake.
Në raportet e tyre, shkëmbimet e tyre dashurore përdorin
një gjuhë shumë mikluese, shumë përkëdhelëse. E
përbashkëta për të gjithë të rinjtë është se u rikthehen
përkëdhelive fëminore, përdorin zbunime të tilla, si:
zemra, por e thënë zemla, shpirti im e thënë piti im. Pra,
rikujtojnë diçka nga fëmijëria e tyre, nga ato që i kanë
pasur si përkëdheli nga mjedisi familjar, duke i vënë në
zbatim në këto çaste. Mund të jetë çast i përkohshëm,
por sidoqoftë është mbresëlënës në jetë.
Elementi i ligjërimit të të dashuruarve ose zhargoni i
tyre është si një lule shumë e bukur për një periudhë
të caktuar të jetës, që më vonë mbetet si ajo lulja e
pikturuar në faqet e një libri. Kjo do të thotë se gjuha e
tyre e ruan formën, por jo njomësinë. Të gjithë kujtojnë,
edhe kur arrijnë në një moshë të thyer, se edhe ata kanë
folur dhe çuçuritur me njëri – tjetrin, ashtu si të rinjtë e
sotëm. Është mjaft e kuptueshme që një i ri dhe një e re
të flasin një gjuhë që s’është kurrsesi standarde. Mund të
mos jetë as dialektore, por një gjuhë e shpikur, një gjuhë
e tyre.
d. Si ndryshon zhargoni i të dashuruarve në krahina?
Në fakt, ka krahina që janë më të hapura dhe kanë një
lejim më të madh në shprehjen figurative të dashurisë.
Kjo pasqyrohet edhe në këngët popullore. Ka zona të
cilat kanë këngë popullore të buta, si: pjesa e Shqipërisë
veriore, e cila ka qenë tradicionalisht katolike, e paprekur
nga pushtimet dhe ndërrimi i fesë, është më e zhvilluar
në zhvillimin e shprehjes. Por edhe jugu ka mjaft këngë
të buta. Labëria fshatare është shumë e pasur me këngë
popullore që i këndojnë bukurisë së femrës. Megjithatë,
karakteri i gjuhës së të rinjve deri diku dallohet edhe
sipas krahinave. Ka krahina që janë me fjalëpaka dhe ka
krahina që janë më fjalëshumta, më të pasura; disa kanë
më shumë liri shprehjeje dhe shaka, ndërsa ka disa zona
që, për probleme të tilla, kanë pasur më shumë tabu.
Në krahina më të hershme shqiptare, të paprekura nga
ndikimet e huaja, ka pasur një evropianizim më të madh,
një liri më të madhe të shkrimit, të takimit dhe të fjalës
pa të keq.
e. Ku dallon e folura e të rinjve të viteve më parë nga e
folura e të rinjve të
ditëve të sotme?
Sot kemi parasysh që fjalët dhe ndjenjat shprehen edhe
ndërmjet chat-eve dhe internetit. Pra, kanë ndryshuar
mënyrat e shprehjes së tyre. Dikur shkruheshin letrat
e dashurisë dhe mendoheshin të hidheshin në letër
fjalët e zemrës. Letrat kanë pasur një karakter të tillë të
foluri që në shkrim dukeshin figura letrare, siç mund të
përmendim: m’u dogj zemra, jam i përvëluar etj.
Ndërsa rininë e sotme e karakterizon shprehja më e
lirshme, madje ndodh që janë më vulgare se dikur.
Sot, në zhargonin e të rinjve nuk mungojnë edhe fjalë
të ndyra, ky është një fenomen i përbotshëm dhe një
dukuri kalimtare. Nga të gjitha këto, mund të themi se

gjuha e të rinjve ka një shumllojshmëri shprehjesh, të
cilat ndryshojnë nga njëri grup në një grup tjetër, për vetë
veçoritë e ndryshme psikologjike të tyre.

Karakteristikat dhe përbërësit e gjuhës së të rinjve
Për të evidentuar karakteristikat e gjuhës së përdorur nga
të rinjtë, është mirë të njohim formimin gjuhësor të të
rinjve, njëkohësisht të njohim edhe pasurinë leksikore të
gjuhës së të rinjve, e cila është mjaft e larmishme.
Të kësaj natyre janë dukuritë që lidhen me formimin
gjuhësor të grupmoshave të caktuara. Në njërën prej
këtyre grupmoshave bëjnë pjesë edhe të rinjtë, si kategori
e cila ka gjuhën e saj specifike dhe karakteristikat që e
bëjnë të ndryshme nga gjuha e grupmoshave të tjera. Në
mendimin tonë gjuhësor dhe psikologjik, interpretimet
rreth këtij objekti të specifikuar sipas parametrave
aktualë të psikolingiustikës, janë në fillimet e tyre. Ky
objekt studimi parakupton përfshirjen në një kontekst
të tillë, sepse veçoritë që ky objekt paraqet rezonojnë
në mënyra të ndryshme me dukuri jo vetëm gjuhësore,
por edhe psikologjike, intelektuale dhe shoqërore. Për
më tepër, edhe drejtime apo aspekte më të ngushta të
tij, ai rrok problematika leksikore, lidhet me një gamë
të gjerë dukurish të natyrave nga më të ndryshmet
jashtëgjuhësore. Ndaj na duhet që këndvështrimi ynë të
jetë funksional, nëse ai do të inkuadrohet në funksionin
e psikolinguistikës dhe interpretimet do të bëhen duke
shfrytëzuar arritjet e saj ose prirjet e saj të tanishme7.
Parë në rrafshin evropian, problemi i formimit gjuhësor
të të rinjve, deri në vitet 60 të shekullit të XX,është
trajtuar në punime të natyrës përshkruese.Sipas Gjovalin
Shkurtaj“duke parë dhe analizuar shumë nga shprehitë e
të rinjve, patjetër dalin disa karakteristika të përbashkëta
të gjuhës së të rinjve, të cilat po i evidentojmë më
poshtë8”:
1. Gjuha e përdorur nga të rinjtë ka karakter spontan dhe
të zhdërvjelltë.
2. Gjuha e përdorur nga të rinjtë nuk shquhet nga
përkujdesja dhe përqasja për renditjen logjike të thënies.
3. Gjuha e përdorur nga të rinjtë është në ndryshim të
vazhdueshëm, pasi me ndryshimin e kushteve shoqërore,
ekonomike, politike ajo ndryshon, sepse ndryshojnë dhe
grupet rinore të cilat e përbënë atë.
4. Gjuha e përdorur nga të rinjtë është një gjuhë e
thjeshtë e cila ka individualitetin e vet.
5. Gjuha e përdorur nga të rinjtë është lakonike, e përbërë
nga terma dhe shprehje të cilat shprehin diçka tjetër, por
nënkuptojnë diçka tjetër.
6. Gjuha e përdorur nga të rinjtë është e përbërë nga
shumë kode dhe nënkode.
7. Gjuha e përdorur nga të rinjtë është shumë e ekspozuar
ndaj ndryshimeve dhe evoluimeve gjuhësore.
Nga të gjitha këto ripërsëritim se gjuha e të rinjve ka
karakteristikat dhe individualitetin e vet, i cili e bën këtë
gjuhë të ndryshme nga gjuhët e grupmoshave të tjera.

Shoqëria dhe të rinjtë
Plangarica, T. Aspekte të gjuhësisë seë zbatuar, Seiko.
(2002)
8
Shkurtaj,GJ.”Sociolinguistika” SHBLU,Tiranë,1999
7
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Edukimi qytetar zë një vend të natyrshëm në mjedisin
tonë të tanishëm, si një prirje subkoshiente, por gjithnjë
e më shumë e ndërgjegjshme e qytetarit shqiptar që
pavarësisht nga trazirat historike, në subkoshiencë ka
ruajtur të paprekur atë vatër që mbante ndezur idenë
e lidhjes me qytetërimin në perëndim, me Evropën,
pjesëtar i së cilës ai duhet te ishte.
Është pikërisht jehona e kësaj prirjeje, e kësaj ndjeshmërie
që kërkon nga mjediset shkencore, arsimore, pedagogjike
dhe qytetare, në përgjithësi, trajtime dhe interpretime
shkencore, për ta vënë “edukimin qytetar” në funksion
të strategjisë së shoqërisë së re shqiptare dhe dijet
shkencore për të, në funksion të qytetarisë së brezave të
tanishëm e më tej.
Problematika e “edukimit qytetar” duhet konceptuar
si një tërësi dijesh dhe praktikash që vijnë gjithnjë në
përmirësim dhe përsosje, si rrjedhojë e konceptimeve
të reja në mendimin shkencor shqiptar, si dhe përmes
përvojës së vyer perëndimore dhe evropiane.
Parë nga ky pikëvështrim, Tomorr Plangarica thotë:
“edukimin qytetar e shohin jo vetëm si një tërësi dijesh dhe
praktikash me objekt dhe me metodologji të përcaktuar,
por në një kuadër më të gjerë shkencor dhe epistemologjik,
si një tërësi dijesh në bashkëmarrëdhënie me disiplina të
ndryshme shkencore fqinje ose të përafërta.”9
Edukimi qytetar dhe vetë shoqëria luajnë një rol
vendimtar dhe mjaft të rëndësishëm në formimin e të
rinjve si grup shoqëror, i cili ka veçoritë e tij gjuhësore.
Vet shoqëria ndikon shumë në formimin kulturor dhe në
edukimin e të rinjve.
Një nga problemet kryesore që do të trajtojmë në punimin
tonë është ekuilibri midis shoqërores dhe individuales.
Për gjuhën, në kuptimin e njohjes së njësive të gjuhës
dhe të kuptimeve të tyre, peshorja anon në favor të
shoqërisë, sepse njerëzit e mësojnë gjuhën duke dëgjuar
të tjerët; megjithëse gjuha e çdo individi është unike, dy
njerëz nuk kanë kurrë të njëjtën përvojë të gjuhës.
Por ç’mund të themi për “peshoren” në rastin e të folurit?
Sipas Ferdinad de Saussure “të folurit është krejtësisht
individual, sepse varet vetëm nga “vullneti i folësit”10 dhe,
në të kundërt, gjuha është krejtësisht shoqërore, sepse
është identike nga një anëtar i bashkësisë gjuhësore tek
një tjetër.
Është e qartë se Saussure nuk kishte aspak të drejtë për
gjuhën, por ndoshta i afrohej më shumë së vërtetës përsa
i përket të folurit.
Kemi parë që të folurit në një numër të caktuar të
veprimtarisë shoqërore është thelbësor, të folurit të
jep mundësinë të komunikosh në një nivel shumë më
të sofistikuar dhe, meqënëse komunikimi është një
veprimtari shoqërore, mund të thuhet që edhe të folurit
është shoqëror. Nëse një folës e njeh gjuhën e tij, do të
jetë në gjendje ta flasë atë mirë, thjesht, duke e përdorur
në mënyrën e dëshiruar. Ajo pikë që duam të tregojmë
është që duhet të mësojmë kufizimet shoqërore mbi të
folurit, përveç atyre që janë pjesë e gjuhës sonë. Është
e qartë që ekzistojnë shumë kufizime, të cilat mund të
9
Plangarica, T. “Aspekte të gjuhësisë së zbatuar”, Seiko,
2002.
10
De Saussure,F. Cours de linguistique génerale,Paris.1916

ndryshojnë nga një shoqëri në tjetrën.
Një tjetër gjë që do të theksojmë është dallimi midis
“gjuhës” dhe “kushtëzimeve shoqërore mbi të folurin”.
Shumë nga kushtëzimet që do të diskutojmë u referohen
njësive gjuhësore specifike, siç është edhe gjuha e
përdorur nga të rinjtë, e cila mund të trajtohet edhe si
pjesë e gjuhës. Është e lehtë të shohësh se si “gjuha”
dhe “kushtëzimet shoqërore mbi të folurin” shkrihen me
njëra – tjetrën; kjo do të thotë se kushtëzimet shoqërore
mbi të folurin mund të zbatohen jo vetëm ndaj të folurit,
por edhe ndaj sjelljes shoqërore në përgjithësi. Termi
më i pranuar për ato aspekte të sjelljes përmes të cilave
njerëzit ndikojnë dhe reagojnë ndaj njëri - tjetrit, është
“bashkëveprimi shoqëror”, dhe gjuha është vetëm një
aspekt i një sjelljeje të tillë, në raport të ngushtë me
aspektet e tjera.
Një nga studiuesit më të shquar në këtë fushë Michael
Argyle e ka përshkruar fushën e studimit me këta terma
(Argyle 1973,9)
“Përfundimi pozitiv i studimeve më në fund është
përcaktimi i elementeve thelbësore që përbën
bashkëveprimin shoqëror; studimet e fjalët rreken të
zbulojnë saktë se si funksionojnë këto elemente. Tashmë,
kemi rënë në një mendim që lista përfshin shenja të
ndryshme: verbale dhe joverbale, të taktit, të dukshme
me sy dhe të dëgjueshme; lloje të ndryshme të kontaktit
trupor, aftësinë, orientimin, pozicionin e trupit, aspektin
fizik, shprehjen e fytyrës, lëvizjen e kokës dhe të duarve,
drejtimin e vështrimit, kohëzgjatjen e të folurit, tonin
emocional të të folurit, gabimet gjuhësore, llojet e thënies
dhe strukturën gjuhësore të thënies. Secili prej këtyre
elementeve mund të analizohet më tej dhe të ndalet në
kategori ose dimensione; secili luan një rol të dallueshëm
në bashkëveprimin shoqëror, megjithëse që të gjithë janë
të ndërlidhur ngushtë11”
Studimi i të folurit si pjesë e bashkëveprimit shoqëror ka
angazhuar shumë disiplina, duke përfshirë psikologjinë
shoqërore, sociologjinë, antropologjinë, etologjinë,
filozofinë, inteligjencën artificiale, sociolinguistikën dhe
gjuhësinë. Secila disiplinë sjell një laryshi problemesh dhe
metodash, të cilat vënë përballë dhe tregojnë më qartë
se sa dhe si ndikohet e folura e të rinjve nga shoqëria.
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Kopshti si institucion komunitar dhe vazhdues i edukimit
familjar

MSc.Lindita Sinanaliaj, MSc.Pushime Llanaj

Abstract
Early childhood studies have highlighted the importance
of preschool attendance by children. Even the world
experience of the last three decades has shown the
importance of these years in child development.
Jomtien's statement that "learning starts from birth"
has led a lot of changes in educational policy visions that
relate to pre-school education not only in the world but
also in us. Pre-school education is the first link in our preuniversity education system, though not compulsory.
Although today, with the advantages given to pre-school
education, it is being discussed that third-party children
are included in compulsory education.
In pre-school education, the process of social integration
of children begins. The richness and diversity of
educational experiences helps children build and develop
their personality and individuality. The moment of
switching from kindergarten to children to the first time
in the garden is very important in the lives of children
as it is a new stage in their lives. The first impression
lasts forever, so if that impression is wrong, individual
and psychological problems can be created that have a
profound impact on the child's personality.
Key words: studies, preschool education, links, new
stage, impressions.

Abstrakt
Studimet e kryera për fëmijërinë e hershme kanë
nxjerrë në plan të parë rëndësinë e ndjekjes së arsimit
parashkollor nga fëmijët. Edhe përvoja botërore e tre
dhjetëvjeçarëve të fundit e ka treguar rëndësinë e këtyre
viteve në zhvillimin e fëmijës.
Thënia e Jomtienit se “nxënia fillon që nga lindja”, ka
udhëhequr mjaft ndryshime në vizionet e politikave
arsimore, që lidhen me edukimin parashkollor jo vetëm
në botë, por edhe te ne. Arsimi parashkollor është
hallka e parë e sistemit tonë arsimor parauniversitar,
edhe pse jo pjesë e detyrueshme e tij. Megjithëse sot,
me përparësitë që po i jepen edukimit parashkollor, po
diskutohet që fëmijët e grupit të tretë të përfshihen në
arsimin e detyruar.
Në arsimin parashkollor zë fill procesi i integrimit social
të fëmijëve. Pasuria dhe larmishmëria e përvojave

edukative i ndihmon fëmijët të ndërtojnë dhe të zhvillojnë
personalitin dhe individualitetin e vet. Momenti i kalimit
nga çerdhja në kopsht ose i fëmijëve që vijnë për herë
të parë në kopsht, është shumë i rëndësishëm në jetën
e fëmijëve, pasi është një etapë e re në jetën e tyre.
Përshtypja e parë zgjat përgjithnjë, kështu që, nëse
kjo përshtypje do të jetë e gabuar, mund të krijohen
probleme individuale dhe psikologjike që ndikojnë thellë
në personalitetin e fëmijës.
Fjalë kyçe: studime, edukim parashkollor, hallkë, etapë e
re, përshtypje.
***
Momenti i ardhjes për herë të parë në kopsht mund të
shkaktojë stres e ankth, jo vetëm tek fëmijët, por edhe
tek prindërit e tyre. Në mënyrë që kjo gjë të ndodhë sa
më natyrshëm, duhet bërë një përgatitje e kujdesshme.
Duhen bërë përpjekje për t’i ndihmuar fëmijët që të
përshtaten lehtësisht në mjedisin e ri, me shokët e
shoqet e reja dhe me rutinën e re të kopshtit. Gjatë kësaj
kohe, nëna mund ta shoqërojë fëmijën në periudha të
ndryshme të ditës .
Vitet e fundit po bëhen shumë përpjekje për zhvillimin
e sistemit parashkollor. Synimi është që ai të ketë dhe
të përshtasë një mbështetje universale dhe të bëhet e
ditur nevoja e komponentit të fortë pedagogjik në të
gjitha shërbimet që kryen institucioni parashkollor. Po të
vëmë re sistemet arsimore parauniversitare në vendet e
BE, ato po zhvillojnë korniza të përbashkëta të arsimit
parashkollor brenda sistemit arsimor parauniversitar.
Ky vizion është një sfidë e re për ndryshimet në sistemin
arsimor parauniversitar, ku kërkohet rishikimi i këtij
sistemi, duke u nisur edhe nga kultura e vendeve më të
zhvilluara, të cilat po përpiqen t’u japin një mbështetje të
specializuar fëmijëve dhe familjeve të tyre, ku është bërë
e domosdoshme nevoja për frekuentim e fëmijëve në
institucione komunitare me shumë funksione, siç është
kopshti.
Institucionet komunitare, pra, kopshtet, nuk përbëjnë
shërbime të njëjta, ose si të themi ndryshe shërbime
uniforme; ato janë të ndryshëm dhe konkurues. Por,
edhe pse janë të ndryshëm, kopshtet nuk mund të
lëmë pa theksuar se duhet të përmbushin misionin që
shërbimet të operojnë brenda një kornize të vetme dhe të
përbashkët për të siguruar mbështetje të qëndrueshme,
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të pajisur dhe të integruar.
Ky vizion përbën një sfidë edhe për një institucion tjetër
të rëndësishëm, që është shkolla. Në kopshtet tona,
shërbimet për fëmijët e vegjël krijojnë një themel të fortë
e të rëndësishëm për të mësuarin e mëvonshëm dhe
shërbejnë në mënyrën më të mirë për kalimin e fëmijëve
drejt shkollës së detyruar1.
Thamë më lart që kopshtet dhe shërbimet e tjera për
fëmijët e vegjël, akoma nuk përbëjnë një sistem të arsimit
të detyruar, por ato janë të rëndësishëm në plotësimin e
të drejtave të fëmijëve, sepse cilësia e jetës së fëmijëve në
të cilën përfshihet dhe të mësuarit, është e rëndësishme
si e drejtë e tyre. Shërbimet për fëmijët e vegjël në
kopshtet tona nuk shihen më si plotësim nevojash “këtu
dhe tani,”por i kujdesit, i socializimit, i shëndetit dhe i
mbështetjes së tyre, me qëllim që të bëhen individ të aftë
për të përballuar jetën nesër.
Ato konsiderohen si pjesë e infrastrukturës së shoqërisë,
që kontribon në qëndrueshmërinë dhe riprodhimin e
vlerave dhe të kulturës. Në qoftë se do të diskutojmë
sot rreth shërbimeve për fëmijët e vegjël në institucionet
parashkollore, vëmë re se ai është një investim shumë i
rëndësishëm për shkollimin dhe jetën e mëvonshme të
fëmijëve, gjë që do të thotë se duhet rritur gjithnjë e më
shumë kërkesa për t’i përfshirë këto mosha në sistemin e
arsimit të detyruar.
Duke u bërë pjesë e jetës së përditshme, në kopsht
vendosen disa marrëdhënie shumë të forta midis fëmijëve
të vegjël dhe edukatoreve. Marrëdhënie të tilla nxiten
dhe zhvillohen gjatë procesit të edukimit dhe aftësisë
pedagogjike që ka mësuesja e grupit, e cila me aftësitë e
saj dhe profesionalizmin që duhet ta karakterizojë, duhet
të arrrijë që ta bëjë sa më të këndshëm dhe interesant
qëndrimin e fëmijëve në kopsht.
Në kopshtet tona, këtu përmend edhe kopshtin
ku punoj unë si mësuese, ndiqet parimi kryesor i
pedagogjisë që zbatohet gjerësisht në kopshte, i cili
është vendosja, pasurimi, forcimi i marrëdhënieve dhe
nxitja e bashkëpunimit midis fëmijëve, po ashtu edhe
midis mësueseve dhe prindërve. Pra, kur themi që
kemi të bëjmë me një institucion parashkollor, këtu nuk
mund të përmendim vetëm pjesëmarrjen e fëmijëve,
apo marrëdhëniet që lindin mes tyre nga bashkëjetesa,
por edhe marrëdhëniet mes mësueseve dhe prindërve,
prindërve mes njeri-tjetrit, apo stafit të kopshtit dhe
komunitetit, etj.
Pra, nga sa thamë më lart, duhet që jeta, puna dhe
regjimi në institucionet për edukimin parashkollor duhet
të bëhen maksimalisht të hapura ndaj rrethit shoqëror në
të cilin ato gjenden dhe veprojnë2.
Kopshtet janë institucionet të cilat janë në shërbim të
brezit të ri, që nesër do të jenë qytetarët e ardhshëm
të komunitetit, kanë si pikësynim3të gjithë përvojën
edukative që: të krijojnë në kopsht një mjedis të dashur
për fëmijët; ku punohet, krijohet, jetohet, dokumentohet
1
Veseli, A. & Rusi, M., Metodika e edukimit
parashkollor, Tetovë 1999, fq.49.
2
Veseli, A. & Rusi, M., Metodika e edukimit
parashkollor, Tetovë, 1999, f. 41
3
Mato, E., & Kaman, P., Parashkollori, në ndihmë të
mësueseve të kopshtit, Tiranë, 2002, f. 75

dhe komunikohet gjithçka që zhvillohet aty.
Këtë e themi, sepse duhet të kemi parasysh që kopshti
sot duhet të jetë institucioni që ofron shërbimet jo vetëm
për fëmijët, por ai në mënyrë të njëkohshme shërben për
zgjerimin e ideve pedagogjike dhe është vatra arsimore
për arsimin pedagogjik dhe psikologjik të prindërve. Gjatë
kësaj kohe duke luajtur rolin e vet arsimor, pra, duke i
arsimuar nga ana pedagogjike dhe psikologjike prindërit,
kjo do të sjellë atë kontribut që çdo prind ka nevojë, në
mënyrë që ata të bëhen sa më të efektshëm në edukimin
e fëmijëve dhe së bashku me mësueset e kopshtit do të
arrijnë që edukimi i fëmijëve të tyre të bëhet edhe më i
specializuar.
Kurrikula e zbatuar dhe tërësia e veprimtarive të
organizuara nga kopshti, kanë për qëllim përmbushjen e
synimeve të këtij cikli edukimi, siç përshkruhen në Ligjin
për Sistemin Arsimor Parauniversitar dhe në dokumentet
zyrtare kurrikulare për këtë cikël. Në veprimtarinë e tij,
kopshti i fëmijëve synon:
-të zhvillojë personalitetin e fëmijës parashkollor dhe ta
parapërgatisë atë për shkollë;
-të sigurojë për secilin fëmijë shanse të barabarta
edukimi;
- të edukojë fëmijën si një qënie të shoqërueshme dhe të
aftë të krijojë marrëdhënie me të tjerët;
-të zgjerojë përvojën, njohjen, aftësitë ndijore, aftësinë
për të vepruar, folur, menduar dhe
imagjinuar nëpërmjet ushtrimeve të vazhdueshme.4
Qëllimi i veprimtarisë mësimore-edukative është nxitja e
fëmijëve për t'u përfshirë në mënyrë aktive në procesin
e të mësuarit, për të marrë pjesë në veprimtari të
larmishme, për të përdorur materiale të përshtatshme
zhvillimi, për të përmbushur interesat vetjake në jetën e
përbashkët komunitare, etj. Ata duhet të dinë e të jenë
në gjendje të bëjnë fëmijët parashkollorë, me ç'vlera
qytetarie duhen pajisur, si të bashkëjetojnë me të tjerët
paqësisht dhe të përfitojnë nga të drejtat që kanë për
edukim dhe formim cilësor.
Falë situatave të pasura të komunikimit me
bashkëmoshatarët dhe të rriturit, fëmija mëson të
identifikojë ndjenjat dhe emocionet e veta, të kontrollojë
veprimet e tij për t’iu përshtatur më mirë kohës, vendit
dhe mjedisit social. Veprimtaria e kopshtit u përgjigjet
nevojave fiziologjike, emocionale dhe intelektuale të
fëmijës, duke i krijuar kushte që të zërë vendin e tij në
shoqërinë e kopshtit. Mësueset e kopshtit kanë detyrën
delikate të njohin dhe të respektojnë ritmet e jetës dhe të
mësuarit e fëmijëve, interesat dhe shijet e tyre. Me anë
të vëzhgimit të vëmendshëm, mësuesja përdor teknika të
ndryshme, për t’iu përshtatur ritmeve të të mësuarit të
fëmijëve, ndryshimeve dhe interesave individuale.
Në institucionet parashkollore fëmija duhet të zhvillojë
aftësi bazë të tilla:
-Të jetë i aftë të krijojë dhe ruajë kontakt me të tjerët
-Të zhvillojë një vetëndërgjegjësim dhe qëndrim pozitiv
ndaj aftësisë së tij të mësuarit
-Të zhvillojë pavarësi, krijimtari dhe fleksibilitet
-Të jetë i aftë të përcaktojë situatat në të cilat ndodhen
njerëz të tjerë dhe të shikojë një situatë nga këndvështrime
ISP, Standardet e përmbajtjes në arsimin parashkollor,
Tiranë, 2002, f.27
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të ndryshme
-Të jetë i aftë të bashkëpunojë, të ketë lidhje dhe të
tregojë kujdes për të tjerët
-Të mësojë, të kontribojë, të formulojë standarte pozitive
për të punuar me të tjerët
-Të zhvillojë aftësi të mira gjuhësore
-Të jetë në gjendje të komunikojë efektivisht në nivele të
ndryshme
Institucioni parashkollor është një mjet për transmetimin
e ideve, mënyrave të shprehjes dhe vlerave nga
trashëgimia lokale dhe kombëtare. Ai ka një funksion të
rëndësishëm si një transmetues i traditave dhe duhet të
forcojë identitetin e fëmijës dhe lidhjet me lokalitetin e
familjes së tyre, duke i njohur ata me historinë lokale,
peisazhin, traditat arkitekturale, traditat lokale të këngës
dhe muzikës, etj.
Sidoqoftë, kultura nuk është vetëm çështje trashëgimnie
dhe tradite, por e krijimit, verifikimit, përtëritjes dhe
dhënies së aktualitetit.
Të rriturit në një institucion parashkollor janë shembuj
kulture për fëmijët në një fazë mbresëlënëse të jetës së
fëmijëve
Kultura gjithashtu transmetohet dhe zhvillohet nga
fëmijët që mësojnë nga fëmijët. Kjo është një kulturë
që përbëhet nga traditat e përcaktimit të rregullave të
lojës, lojërave të këngës dhe kërcimit, ninulla dhe bejte,
gjëagjëza, humor dhe histori që mund të jenë përcjellë
nga njeri brez tek tjetri. Loja është gjithshtu një fenomen
i qartë kulturor dhe shoqëror.
Kopshti si institucion komunitar luan një rol të
pazëvendësueshëm në procesin e shoqërizimit të
fëmijëve. Ai kujdeset në mënyrë të vazhdueshme për
fëmijët që e frekuentojnë atë, duke patur në qendër të
kujdesit sigurinë për jetën e tyre. Kujdesi ndaj fëmijëve
në kopsht është i planifikuar dhe shtrihet gjatë gjithë vitit
akademik.
Veprimtaria edukative e kopshtit si plotësuese e
veprimtarisë familjare dhe parapërgatitore për shkollën
fillore, përbën një përvojë të rëndësishme që ndihmon
fëmijën të rritet.
Qëllimi i veprimtarisë mësimore-edukative në
parashkollor orientohet në:
• edukimin dhe formimin e individit të lirë, të
përgjegjshëm dhe pjesëmarrës në jetën shoqërore;
• përvetësimin e aftësive dhe kompetencave
komunikuese, shprehëse, logjike dhe vepruese;
• zhvillimin e aftësive psikomotore, njohëse,
emocionale, shoqërore dhe morale të personalitetit;
• respektimin e barazisë së shanseve për të gjithë
fëmijët.
Në vitet e fëmijërisë së hershme ka shumë rëndësi
zhvillimi i vetëvlerësimit dhe i aftësive të veçanta të
fëmijëve.
Një nga qëllimet e procesit të edukimit, është të zhvilluarit
e ndjenjës së respektit për veten dhe të tjerët. Ndërtimi
i aftësive sociale dhe i marrëdhënieve emocionale të
shëndetshme te fëmijët e vegjël, është shumë më i lehtë
se përpjekja për të përmirësuar problemet e mëvonshme
të sjelljes.
Hapat e para të fëmijëve në procesin e të nxënit kanë
një rëndësi të madhe në formimin e mëtejshëm të tyre.

Sidomos në moshën 5-6 vjeç kapaciteti për të nxënë
është mjaft i madh. Fëmijët e kësaj moshe zotërojnë
një sërë shprehish, njohurish e qëndrimesh, të cilat
ndikojnë në aftësisnë e tyre për të nxënë, në zhvillimin
e personalitetit, në marrëdhëniet me të tjerët dhe në
pjesëmarrjen e tyre të ardhshme në jetën shoqërore.
Në kohën e sotme fëmijët zhvillohen në disa mjedise: në
shtëpi, në mjediset përreth shtëpisë dhe sigurisht edhe
në kopsht i cili është shkolla e tyre e parë.
Mësimi në kopsht siguron bazën për zotërimin e shprehive
të të shkruarit e të lexuarit, e shprehive matematikore,
e shprehive shkencore dhe i përgatit ata për të qënë të
sukseshsëm në vitet e mëtejshme të shkollimit.
Fëmijët vijnë në kopsht nga mjedise të ndryshme
familjare dhe zhvillimi i tyre nuk është për të gjithë në
të njëjtën stad. Për t’i dhënë çdo fëmije fillimin më të
mirë të mundshëm është e rëndësishme që programet
e kopshtit të sigurojnë një shumllojshmëri mundësish të
të nxënit.
Por sot shtrohet si imperativ që institucionet parashkollore
të jenë të hapura dhe të gatshme që veprimtarinë
edukative ta mbështetin mbi parimet pedagogjike, të
cilat krijojnë një klimë të favorshme në shfaqjen dhe
manifestimin maksimal të nevojave dhe interesave
njohëse në përgjithësi si dhe të njohjes së shkronjave, të
leximit dhe të shkrimit në veçanti.
Themi që kopshti është institucion komunitar, sepse
aty fëmijët e vegjël, pa dallim race, ngjyre apo feje,
kërkojnë dhe zbulojnë dukuri dhe hapësira të reja, ku ata
mësojnë të mendojnë dhe të reflektojnë rreth gjërave që
i rrethojnë, ku ata zhvillojnë aftësitë dhe personalitetin
e tyre, aty ku përveçse fëmijëve dhe edukatoreve edhe
prindërit ndjehen të kënaqur.
Kjo do të thotë hapjen e kopshtit për njerëzit që janë
të interesuar për të, bërjen e ndryshimeve të thella në
përmbajtjen e punës edukative, vlerësimin më objektiv
të punës së mësueses, rikonceptimin dhe realizimin
e marrëdhënieve të reja fëmijë-mësues-prindërkomunitet, zbehjen e tradicionalizmit, duke bërë
ndryshime thelbësore në ecurinë metodike për arritjen
e objektivave.
Kopshti është institucioni që e pajis fëmijën me njohuritë
e nevojshme dhe të domosdoshme, me qëllimin e krijimit
të një mënyre të menduari llogjik dhe një vizioni më të
qartë për botën.5
Pa asnjë frikë dhe dyshim mund të themi që sot, kopshti
është vendi ku personaliteti i fëmijës merr rëndësi të
veçantë gjatë formimit të tij, duke zgjuar kureshtjen dhe
dëshirën e fëmijës për të punuar dhe vepruar. Një fëmijë
duke qenë aktiv dhe duke iu krijuar kushtet për veprim,
zhvillon mendimin dhe zgjuarsinë e tij.6
Jeta dhe shëndeti janë parësore në mirërritjen e fëmijës
gjatë arsimit parashkollor. Prindërit, kur çojnë fëmijët në
kopsht, presin që jo vetëm të edukohen, por më shumë
që të jenë të sigurtë dhe të mbrojtur. Në radhë të parë,
kopshti duhet të kujdeset për shëndetin e tyre. Edhe
Kamani, P. & Mato, E., Edukimi
Parashkollor,Standartet e arritjes në arsimin
parashkollor 6, Ribotim, Tiranë, 2005, f. 63
6
Mato, E. & Kamani, P., Në kërkim të njohjes,Tiranë,
2000, f.27
5
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në standardet e përmbajtjes në arsimin parashkollor
theksohet se krijimi i një mjedisi të sigurtë dhe të
shëndetshëm është prioritar. Asnjë kurrikul cilësore, asnjë
bashkëveprim i rritur-fëmijë nuk mund të kompensojë një
mjedis që është i rrezikshëm për fëmijët. Synimi kryesor i
programeve të fëmijërisë së hershme është parandalimi
i aksidenteve dhe i sëmundjeve, përgatitja e personelit
të kopshtit, për të zgjidhur situatat e emergjencës dhe
edukimin e fëmijëve në funksion të praktikave të sigurisë
dhe të shëndetit”.7
Siguria për jetën dhe shëndetin nënkupton një mjedis
fizik të brendshëm dhe të jashtëm, të
organizuar në funksion të sigurisë së jetës së fëmijëve.
Mjedisi ku do të qëndrojnë fëmijët gjatë të gjithë ditës,
ku do të zhvillojnë aktivitetin e tyre ditor, duhet të ketë
dritë të mjaftueshme, temperaturë të përshtatshme dhe
ajër të pastër.
Mjedisi fizik ndikon në sjelljen dhe zhvillimin e njeriut,
të rriturve dhe fëmijëve që jetojnë dhe punojnë në të.
Mjedisi fizik përshpejton rritjen dhe zhvillimin optimal,
përmes mundësive që u krijon fëmijëve për të mësuar.
Cilësia e hapësirës fizike dhe e materialeve të ofruara
ndikojnë në nivelin e përfshirjes së fëmijëve dhe në
cilësinë e bashkëveprimit të tyre me moshatarët dhe të
rriturit. Hapësirat duhet të pajisen në mënyrë të tillë që
të sigurojnë akomodimin e çdo fëmije në grup të madh e
të vogël. Materialet duhet të jenë të përshtatshme dhe të
vlefshme për t’u përdorur nga fëmijët. Çdo fëmijë duhet
të ketë hapësirën e vet për mjetet individuale. Mjedisi i
brendshëm duhe të jetë gjithmonë në kushte higjienike
shumë të mira.
Mjedisi i jashtëm u krijon mundësi fëmijëve të përdorin
forcën e muskujve në veprimtaritë dhe lojërat në natyrë,
të zhvillojnë shfaqje teatrale, ku të përfshihen sa më

shumë pjesëmarrës. Ky mjedis ka një ndikim të madh tek
fëmijët, me mesazhet që u transmeton dhe ndikon në
rritjen dhe zhvillimin e tyre.
Dimë që kopshti dhe familja janë dy vatrat kryesore
ku bëhet edukimi i parashkollorëve. Si kopshti ashtu
edhe familja, duke u bazuar në një qëllim të vetëm
dhe duke u ofruar mundësia që të organizohen dhe
bashkëpununojnë ndërmjet tyre, sigurisht edhe rezultati
do të jetë më frytdhënës, sesa kur njëra nga palët
qëndron indiferente. Jo më kot përmenda bashkëpunimin
e kopshtit me familjen, sepse është detyra e mësueses t’i
ndërgjegjësojë prindërit që detyra e tyre nuk është vetëm
ta ushqejnë, ta veshin dhe ta rritin shëndoshë fëmijën,
por edhe ta edukojnë atë, duke punuar ngushtësisht me
kopshtin.8
Tek prindërit veçojmë nënën si edukatoren e parë të
fëmijës, por edukimi i tij në familje realizohet në kushte
shumë të natyrshme për fëmijën, saqë nuk vihet re, se
edhe nëna ndikon tek ai si edukatore.
Por gjatë punës sime me fëmijët dhe kontaktet me
prindërit e tyre, jo gjithmonë bëhet maksimumi për të
arritur një nivel të kënaqshëm edukimi në familje. Këtu
po përmend disa shkaqe si p.sh: si e organizojnë dhe e
shfrytëzojnë kohën e lirë në shtëpi prindërit me fëmijët
e tyre; përvoja dhe tradita e familjes; niveli i kulturës
pedagogjike i prindërve; koha që ata i kushtojnë duke
u folur dhe dëgjuar për të mësuar se çfarë mendojnë
fëmijët e tyre; lidhjet që prindërit mbajnë me kopshtin,
pra, janë gjithmonë në dijeni të asaj çfarë ndodh me
fëmijët e tyre, etj.
Pra, shohim se ky bashkëpunim është shumë i
domosdoshëm për sigurimin e bashkëveprimit kopshtfamilje, sepse përbën bazën e mbarëvajtjes së punës në
procesin e edukimit, për fëmijët parashkollor.

ISP, Standardet e përmbajtjes në arsimin parashkollor,
Tiranë, 2002, f.31

8

Mato, E. & Kamani, P., Parashkollori, në ndihmë të
mësueseve të kopshtit, Tiranë, 2002, f. 18
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Efektiviteti në mësimdhënie, bazë për një nxënie të
suksesshme

MSc. Xhuljeta Pllaka

Abstract
In this paper we have tackled the problems of teaching
and its effectiveness, as the teacher is the man who has
the duty to help others learn and behave in a new and
different way from what it has been brought before.
Earlier, the teacher was the source of information for
everything, and today, the teacher is a leader and
organizer of the lesson that leads the student to seek the
information independently and, with his help, to solve
any problem, however intricate be. Today in the center
of learning is the student. Most teachers spend time
with questions aimed at discovering what a student does
not know, while true art is about asking questions that a
student knows or is able to know, says Anjshtajn.
Keywords: teaching, center, source of information, art,
helps.

Abstrakt
Në këtë punim kemi trajtuar problemet e mësimdhënies
dhe efektivitetit të saj, pasi mësuesi është njeriu që ka për
detyrë të ndihmojë të tjerët të mësojnë dhe të sillen në
një mënyrë të re dhe të ndryshme nga ajo si është sjellë
më parë. Më parë mësuesi ishte burim informimi bazë
për gjithçka, ndërsa sot, mësuesi është një udhëheqës
dhe organizues i mësimit, që udhëheq nxënësin për të
kërkuar në mënyrë të pavarur informacionin dhe, me
ndihmën e tij, të zgjidhë çdo problem, sado i ndërlikuar që
të jetë. Sot në qendër të mësimit është nxënësi. Shumica
e mësuesve harxhojnë kohë me pyetje që kanë për qëllim
të zbulojnë atë që një nxënës nuk e di, ndërkohë që arti
i vërtetë është të bërit e pyetjeve që nxënësi di ose është
i zoti të dijë, thotë Anjshtajni.
Fjalë kyçe: mësimdhënie, qendër, burim informacioni,
art, ndihmon.

Hyrje
Metodologjia e mësimdhënies është shqyrtimi dhe
studimi i praktikave më të përshtatshme dhe më të
përdorshme sot në të gjitha nivelet dhe llojet e shkollimit,
i klasifikimit të karakteristikave të cdo modeli, natyre,
evolimit dhe zhvillimit të secilës prej tyre. Ajo bazohet
mbi disa parime:

-aftëson nxënësit për të nxënit e pavarur,
-nxit nxënësit për të qenë nismëtar,
-nxit dhe krijon kushte për komunikim shumëkahor dhe
të frytshëm,
-aftëson nxënësit për vlerësim dhe vetëvlerësim.
Mësimdhënia e mirë është vështirë të përcaktohet. Ajo
që mund të duket mësimdhënie e mirë për njerin, për një
tjetër mund të jetë e keqe, sepse secili vlerëson përfundime
apo metoda të ndryshme. Një mësues mund ta drejtojë
klasën në mënyrë shumë të organizuar dhe me etapa të
qarta, duke e vënë theksin tek përmbajtja intelektuale e
lëndëve mësimore. Një tjetër mund ta drejtojë klasën me
etapa jo shumë të ngurta, duke i lënë nxënësit më tepër
të lirë për ta përzgjedhur përmbajtjen dhe veprimtaritë
që u interesojnë vetë atyre. Mësimdhënie e “mirë”
është vështirë të përcaktohet, ndërsa mësimdhënia “e
suksesshme” mund të vërtetohet. Mësuesi i suksesshëm
quhet ai që është në gjendje të realizojë qëllimet dhe
objektivat e programit.
Përmasat kryesore të mësimdhënies së suksesshme
janë dy: synimet dhe rezultatet. Pa synime, rezultatet e
nxënësit bëhen të rastësishme dhe pa kritere. Megjithatë
edhe vetëm synimet nuk janë të mjaftueshme. Në qoftë
se nxënësi nuk i realizon objektivat e përcaktuara të
të nxënit (madje edhe kur mungesa e sukseseve dhe
dështimet nuk varen dhe nuk janë në dorë të mësuesit),
atëherë nuk mund të thuhet se puna e mësuesit ka qenë
me të vërtetë efektive . Mësuesi duhet t’i njohë mirë
fëmijët dhe të ndjekë zhvillimin e tyre në çdo etapë. Ai
duhet të dijë diçka edhe për mjedisin jashtë klasës dhe
shkollës. Ai duhet ta njohë mirë përmbajtjen e lëndës që
jep dhe të dijë të dallojë thelbësoren, nga ajo që është
anësore dhe e rastësishme. Ai duhet të mishërojë një
tërësi vlerash morale, të cilat e udhëheqin atë në rolin
e tij si mësues. Mësuesi duhet të dijë si nxënë fëmijët,
nxënësit dhe të rriturit dhe të krijojë mjedisin që e
lehtëson të nxënët.

Karakteristikat kryesore
mësimdhënien produktive

që

Pesë karakteristikat kryesore janë :
 1. Qartësia në mësimdhënie
 2. Llojshmëria në mësimdhënie
 3. Orientimi në detyrë
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 4. Përfshirja në procesin e të nxënit
 5. Shkalla e suksesit të nxënesit

Qartësia në mësimdhënie

Kjo karakteristikë kryesore ka të bëjë me qartësinë
e paraqitjes së mësimit në klasë, e treguar përmes
karakteristikave të mëposhtme të mësuesit të
suksesshëm:
• Ata paraqesin dhe i bëjnë çështjet mësimore të
kuptueshme.
• Përshkruajnë dhe u shpjegojnë qartë konceptet
nxënësve dhe janë në gjendje të ndjekin një linjë logjike
të rregullt hap pas hapi.
• Të folurit e tyre është i qartë, i pranueshëm për
nxënësit dhe i çliruar nga fjalët e panevojshme e të
pakuptimt. Qartësia është një sjellje komplekse e
mësuesit dhe është e lidhur me të ashtuquajturat sjellje
kognitive, si organizimi i përmbajtjes, familjarizimi me
përmbajtjen dhe mënyrat e mësimdhënies (nëse do të
përdoret diskutimi, pyetjet apo puna në grupe, etj.). Por,
që të dyja, qartësia kognitive dhe ajo gojore e paraqitjes,
ndryshojnë shumë nga një mësues tek një tjetër.

Llojshmëria në mësimdhënie
Kjo sjellje kryesore ka të bëjë me llojshmërinë apo
mënyrën e dhënies së mësimit, një nga mënyrat më të
efektshme të krijimit të llojshmërisë në mësimdhënie
është të pyeturit. Në mësim mund të bëhen pyetje të
shumëta dhe, kur ato integrohen natyrshëm, krijojnë
një varacion të këndshëm dhe të kuptimshëm. Një tjetër
aspekt i llojshmërisë në mësimdhënie, por edhe më i
rëndësishmi është përdorimi i materialeve për të nxënët,
pajisjeve; vendosja e punimeve të nxënësve në mure
apo rafte, përdorimi i mirë dhe me kujdes i hapësirës
në klasë. Mjedisi fizik dhe pamja e klasës ndihmojnë në
llojshmërinë e mësimdhënies

Orientimi në detyrë

Orientimi në detyrë është një element tjetër kryesor
që ka të bëjë shumë me kohën që i kushtojnë mësuesit
detyrës për mësimdhënien e temës apo të çështjeve të
reja të mësimit. Disa pyetje të lidhura me orientimin në
detyrë janë:
• Sa kohë më duhet për përdorimin e metodave për
dhënien e mësimit të ri, si p.sh, shpjegimi, pyetjet,
ushtrimi i nxënësve në punë, për të menduar në
mënyrë kritike dhe të pavarur etj.?
• Sa kohë më duhet për të organizuar nxënësit që të
jenë të gatshëm për të nxënë?
• Sa kohë më duhet për të vlerësuar punën e nxënësve,
për të parë shkallën e të nxënit? Këto pyetje janë
të lidhura me materialin që paraqitet, mësohet dhe
vlerësohet, dhe janë të lidhura me kohën tjetër të
nevojshme për çështje procedural dhe organizative.

Përfshirja në procesin e të nxënit
Përfshirja e nxënësit në procesin e të nxënit është një
sjellje kryesore që ka të bëjë me kohën që i kushtohet
të nxënit të mësimit. Kjo është e lidhur në mënyrë të

drejtëpërdrejtë me rezultatin e nxënësit. Orientimi në
detyrë i mësuesit i siguron nxënësit mundësi të mëdha
për të nxënë materialin për të cilin, më pas, ai do të
vlerësohet. Në dallim nga koha që mësuesi i kushton
mësimdhënies, është edhe koha që i duhet nxënësit për
të nxënë. Kjo quhet koha e përfshirjes aktive në të nxënët
e materialit. Sa më shumë që nxënësi të jetë i përfshirë,
aq më i madh dojetë edhe rezultati në të nxënë.

Shkalla e suksesit të nxënësve
Ka të bëjë me shkallën e të kuptuarit të detyrave dhe
saktësisë në plotësimin e detyrave, ushtrimeve, testeve
etj. Aspekti kryesor i lidhur me orientimin e nxënësit
në detyrë është vështirësia e materialit të ri. Niveli i
vështirësisë përcaktohet nga shkalla e të kuptuarit saktë
të ushtrimeve dhe detyrave. Këto tre nivele të vështërsisë
janë si më poshtë:
Suksesi i plotë. Nxënësi kupton detyrën dhe, mjaft rrallë,
bën gabime që vijnë nga pakujdesia.
• Sukses i pjesshëm. Nxënësi kupton, në mënyrë të
pjesshme, por bën disa gabime të rënda.
•
Sukses i ulët. Nxënësi nuk e kupton fare detyrën.
Studimet dhe përvoja kanë treguar se orientimi në detyrë
dhe shkalla e përfshirjës së nxënësit janë të lidhura
ngushtësisht me shkallën e suksesit të nxënësit

Mësimdhënia efektive / Mësimdhënësi efektiv
Mësimdhënia është një proces shumë i komplikuar.
Duhen bërë shumë gjëra njëherësh. Por, pavarësisht
nga kjo, ekzistojnë disa elemente psikologjike, didaktikë,
social që ndihmojnë në realizimin e një mësimdhënieje
efektive. Mësimdhënia efektive është bazë për të nxënët
e suksesshëm. Një mësimdhënie efektive nuk lidhet
thjesht me informimin e nxënësve .Dihet se mësuesi
merr shumë vendime gjatë ditës mësimore, duke nisur
që nga vendosja e mjeteve mësimore, nga përcaktimi i
objektivave dhe i metodave të shpjegimit, kontrollimin e
detyrave dhe njohurive, motivimin e nxënësve, etj. Edhe
kur nxënësit janë duke punuar në mënyrë të pavarur
apo në grupe, përseri janë të ndikuar nga vendimet që
kanë marrë mësuesit për ndarjen në grupe, për mënyren
e ndërtimit të pyetjeve etj. Por nxënësit nuk janë
pjesmarrës pasiv që presin të mbushen me njohuri.
• Fillojnë menjëherë mësimin dhe janë të
mirëorganizuar.
• Mësojnë me një ritëm të përshtatshem, por ndalen
rregullisht për të kontrolluar të kuptuarit e fëmijëve
dhe përfshirjen e tyre në punë.
• Përdorin një shumëllojshmeri strategjish, jo vetem
shpjegimin.
• Fokusohen tek tema dhe objektivat e tyre mësimore
dhe nuk dalin jashtë tyre. Shpjegimi është i qartë.
• Përdorin humorin duke ruajtur stilet e tyre individuale.
• Praktikojnë teknika të mira menaxhuese të klasës,
duke mbajtur vëmendjen dhe respektin për grupin.
• Ndërveprojnë me nxënësit duke dhënë përgjegjje të
menjëhershme për pyetjet apo komentet.
• Çmojnë përgjigjet e nxënësve dhe përdorin pyetjet
hetuese për të zgjeruar përgjigjen.
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• Sigurojnë një klimë të ngrohtë në klasë duke i lejuar
nxënësit të flasin lirshëm duke përdorur humorin
personal ose përpjekje të tjera për të treguar lidhje
njerzore me nxënësit. Përdorin sjellje jo verbale,
si gjeste, ecje, kontaktin me sy, për të përforcuar
komentet që bëjnë etj.

Teoritë e të nxënit
Të nxënit gjithmonë përfshinë një ndryshim të
qëndrueshëm në personin që nxë, mëson . Për t’u
klasifikuar si të nxënë ky ndryshim mund të sillet me anë
të përvojës, prej ndërveprimit të personit me mjedisin e
tij. Me këto dy koncepte, ndryshimi dhe përvoja, mund të
formulojmë përkufizimin e të nxënit. Të nxënit është një
ndryshim në një person që vjen si rezultat i përvojës. Të
nxënët është një proces që ndodhë brenda një personi
(pikëpamja kognitive), por gjithashtu thekson rëndësinë
e ndryshimeve në sjelljen e vëzhgueshme si tregues që
të nxënët ka ndodhur (pikëpamja bihevjoriste). Teoritë e
të nxënit :
• Të nxënit Biheivjorist - Informacion për reagimet/
qëndrimet, përforcim pozitv, negative, neutral, nxitja
për reagim specifik, i jashtem – i brendshëm, motivim
për sjellje të saktë
• Të nxënit Kognitiv – Regjistrat shqisor, kujtesa
(afatgjatë/afatshkurtër), përsëritja, organizimi i të
kuptuarit, të nxënit aktiv dhe zotërimi i plotë, lidhja
e ideve mes tyre, respektimi i lidhjeve shkakore,
organizuesit e avancuar.
• Të nxënit Social – Vëmendja, ruajtja, prodhimi i sjelljes,
motivimi për ta ruajtur sjelljen e re, vetefikasiteti,
agresioni, qëndrueshmëria, vetëbesimi.
• Të nxënit Konstruktiv – Interpretimi i ideve nga
këndvështrimi personal, vendi i debatit dhe diskutimi,
vendi i projekteve, i praktikave dhe prespektivave të
shumfishta.
• Të nxënit përpunimi i informacionit – Caktimi i
qëllimit, gjetja e teknikave, fjalët kyqe, organizimi i
iformnacionit sipas kuptimit, planifikimi, monitorimi,
modifikimi
.

Mënyrat e të nxënit / mësuarit

Menyrat e të nxënit emërtohen si mënyrë përmes
të cilave merren të dhëna, dije, informacione të cilat
përvetësohen dhe përpunohen nga nxënësit në mënyrë
vetiake. Menyrat e të nxënit në vetvete kanë elementin
e perceptimit (të parit, dëgjuarit, prekurit, ndjenjës, të
menduarit, veprimit). Prandaj çdo nxënës ka mënyrën e
vet të të nxënit . Të mësuarit është i frytshem nëse të
folurit, bisedat, shoqerohen, ndërlidhen me veprime,
ushtrimet duke punuar, vepruar etj.Mënyrat se si
nxënësi punon, arrin deri te informatat dhe si mëson
janë çështje që duhet të njihen në mënyrë profesionale
nga mësimdhënësi si dhe të trajtohet si një faktorë i
veçantë në procesin e mësimdhënies dhe të të nxënit.
Kjo nënkupton përshtatjen e strategjive mësimore,
mësimdhënies me menyrat e të nxënit për të arritur një
mësimdhënie cilësore, të frytshme. Pra, duke i njohur
stilet e të nxënit, mësimdhënësi njeh karakteristikat e

nxënësve, mënyrën e përvetësimit të diturive, zgjidhjes
mënyrat e të nxënit ndahen :
• të nxënit nëpërmjet eksperiences konkrete (të nxënit
nëpërmjet përvojes, shembujve konkret etj) .
•
të nxënit nëpërmjet eksperimenteve aktive
(përvetësimi i dijeve nëpërmjet bashkëveprimit,
punës në grupe, bashkëbisedimit).
• të nxënit me ndihmën e monitorimit (të mësuarit
përmes vëzhgimit, përdorimi i materialeve të
ndryshme).
• të nxënit aktiv – Nxënësit që mësojnë sipas këtij stili i
përvetësojnë dijet, u shpjegojnë të tjerëve, diskutojnë
dhe ndërveprojnë. Prandaj edhe pëlqejnë të punojnë
në grupe, të veprojnë, ku secili anëtarë i grupit
bashkëpunon për dhënien e ideve dhe zgjidhjen e
problemeve, janë më energjik dhe kanë prirje për
veprimtari ku kërkohet gjallëri.
• i të nxënit reflektiv – nxënësit reflektiv parapëlqejnë
të punojnë në mënyrë vetiake, në një vend të qetë,
larg zhurmës dhe gjërave tjera që mund ta pengonin
të menduarit e tyre rreth dijeve dhe informacioneve
të përfituara.
• Të nxënit intuitiv – Nxënësit me intuitë janë shumë
logjik, mendojnë, analizojnë, krahasojnë, kanë të
zhvilluar të menduarit abstrakt, gjejnë mardhënjet
dhe janë nismëtar të risive.
• të nxënit pamor – Nxënësit që kanë prirje pamore i
përvetësojnë informacionet kur ato janë konkrete
dhe i shohin si p.sh. ilustrimet, hartat, cd. rom etj.
• të nxënit dëgjimor – Këta nxënës më parë pëlqejnë
të mësojnë prej fjalës së folur dhe të shkruar, përmes
ligjeratave, diskutimeve në grupe etj.
• të nxënit kronologjik – Parapëlqejnë të mësojnë
përmbajtje mësimore duke i ndarë në pjesë më të
vogëla logjike dhe pa bërë shkëputje të lidhshmërisë
së tyre logjike.
• te nxenit global – Shquhet për prirje të zgjedhjes së
problemeve në tërësi ashtu si janë dhe paato janë
konkrete dhe i shohin si p.sh. ilustrimet, hartat, cd.
rom etj.

Njohuritë e mësuesit si vendimmarrës
Mësuesi është një vendimmarrës dhe, si i tillë, ai duhet të
zotërojë disa njohuri, me qëllim që vendimet e tij të jenë
të drejta dhe të merren në çastin e duhur. Njohuritë më
kryesore që duhet të zotërojë mësuesi gjatë planifikimit
janë:
1. Njohuri për qëllimet dhe objektivat,
2. Njohuri për nxënësin,
3. Njohuri për lëndën,
4. Njohuri për metodat mësimore

Njohuritë për qëllimet dhe objektivat mësimore
Përpara përgatitjes se mësimit mësuesi duhet të
përcaktoje qëllimet dhe objektivat mësimore. Këto
vendime janë te rendesishme për të hartuar orë
mësimore të suksesshme.

Njohuritë për nxënësin
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Mësuesi e zhvillon mësimin për nxënësin, pra nxënësit
janë klientët e mësuesit dhe për pasojë, që të jetë i
suksesshëm, ai patjetër duhet të kuptojë dhe përceptojë
nevojat e nxënësve. Faktorët që kanë ndikim më të
madh në të nxënët e nxënësve janë aftësitë dhe arritjet
e tyre vetjake (duke përfshirë zellin e tyre për të nxënë,
stilet e të nxënit, konceptet për veten), shokët dhe
bashkëmoshatarët, familja e tij etj. Të gjitha këto janë
“dritare” përmes të cilave mësuesi vështron nevojat e të
nxënit.

Njohuritë për lëndën

Aspekt tjetër i planifikimit është zotërimi i njohurive
lëndore. Zotërimi i njohurive për lëndën është i
domosdoshëm jo vetëm si njohuri tërësore, por edhe
mënyrë e organizimit të informacionit, të koncepteve etj.

Njohuritë për metodat mësimore

Zotërimi i këtyre njohurive e bën mësuesin të
ndërgjegjshëm për strategjitë e ndryshme mësimore,per
te vene në përdorim sjelljet kryesore dhe ato ndihmëse.
Në kuadrin e metodave mësimore, mësuesi merr edhe
vendimet si këto:
• Ritmi i përshtatshëm për materialin që do të mësohet,
• Mënyra e paraqitjes së materialit,
• Organizimi i klasës,
• Menaxhimi i klasës.
Të gjitha këto vendime janë në koherencë me njëra
tjetrën dhe të lidhura me objektivat e mësimit. Pra gjithë
planifikimi është një proces, ndërsa plani është rezultat
i planifikimit.

Përbërësit e planit ditor
Për të organizuar mësimdhënien, më parë duhet
përgatitur planin ditor, Mësuesi është i lirë të zgjedhë ato
modele që i përshtaten kushteve të tij, madje, edhe mund
të krijojë modele të reja, bazuar në elementet kryesore të
planifikimit, duke patur gjithnjë në mendje atë që është e
detyrueshme për të: realizimin e objektivave mësimore,
dhe te nxenet e nxenesve. Pasi vendos objektivat,
mësuesi përcakton metodat që do të jenë të efektshme
në udhëheqjen e nxënësve drejt arritjes së secilit objektiv
.Percaktohen mjetet dhe konceptet qe do te perdoren
per realizimin e te nxenit. Zgjedh metodat që mësuesi i
quan më të favorshme dhe më frytdhënëse në varësi të
nxënësve, moshës dhe lëndës. Një organizim i planifikuar
mirë sjell rezultate të mira në nxënie.

Struktura për mësimdhënien dhe zhvillimin e të
menduarit
Struktura për të mendurarit dhe të nxënët është një
procedurë përmes së cilës mësuesit udhëheqin nxënësit
dhe nuk është e kufizuar vetëm në përmbajtjen e
mësimit, por është e zbatueshme në të gjitha situatat

Fazat e strukturës
Parashikimi (diskutimi para përmbajtjes)

1. Cila është tema? (dalloje atë) 2. Çfarë dini rreth saj?

(radhitë në tabelë) 3. Çfarë prisni, dëshironi ose keni
nevojë të mësoni rreth saj? (radhitë në tabelë) 4. Çfarë
doni të mësoni rreth saj? Gjëja e parë që bëhet në fazën
e parashikimit është rikujtimi i çdo gjëje që dinë ose
mendojnë se dinë nxënësit rreth një teme apo çështjejt
të caktuar.
“ Berja e pyetjeve dhe dhenia e pergjigjjeve per to, eshte
qendra e te gjithe te nxenit dhe mesimdhenies” (Henry
.B. Eyring 1998)
Më pas zhvillohet një diskutim në grupe dhe nxënësit
plotësojnë idetë me njëri-tjetrin.
Pergjigjjet dhe
diskutimet bëhen në mënyrë individuale, disa herë në
çifte dhe më pas me të gjithë grupin. Roli i mësuesit
është të drejtojë dhe të kuptojë mendimin e të dëgjojë
me kujdes idetë e nxënësve. Në këtë fazë të parë mund të
kryhen veprimtari të ndryshme njohëse.- Së pari nxënësi
është i përfshirë aktivisht në rikujtimin e asaj që di rreth
një teme, kjo e përqendron atë të shqyrtojë njohuritë
dhe të fillojë të mendojë rreth asaj që së shpejti do ta
shqyrtojë më hollësisht.- Se dyti të aktivizojë nxënësin. Të
nxënët është më shumë një veprimtari aktive, se pasive.
Përmes përfshirjes aktive, nënkuptohet që nxënësit
duhet të bëhen të ndërgjegjshëm për të menduarit, duke
përdorur gjuhën e tyre. Më pas, ata duhet të shprehin
njohuritë dhe arsyetimin e tyre në të menduarit aktiv,
në të shkruarit apo të folurit. –Se treti përmes kësaj
faze, vendoset interesi dhe qëllimi për shqyrtimin e
temës. Interesi dhe qëllimi janë thelbësorë për të ruajtur
qendrimin aktiv të nxënësit. Të nxënët e qëllimshëm
është më i frytshëm se të nxënet e paqellimshem.

Ndërtimi i njohurive

Kjo është faza në të cilen lexuesi vjen në kontakt me
informacionin apo idetë e reja. Ky kontakt mund të
arrihet duke marrë formën e tekstit të leximit, duke
shikuar një film, duke dëgjuar një fjalim ose duke bërë një
eksperiment. Kjo po ashtu është faza e të nxënit, gjatë së
cilës mësuesit kanë ndikim më të madh tek nxënësi. Në
këtë fazë mund të përdoren strategji të mësimdhënies
që i ndihmojnë nxënësit të marrin pjesë në mënyrë të
qëndrueshme, mund të përdoren teknika të ndryshme
për të mbajtur shënime. Detyra thelbësore e kësaj faze
të dytë, është së pari, ta mbajë nxënësin të përfshirë, të
ruajë interesin dhe ritmin e vendosur gjatë fazes së pare.
Detyra e dytë thelbësore është të mbështetë përpjekjet
e tij për të kontrolluar të kuptuarit. Në këtë fazë, ata
janë duke vendosur lidhje midis njohurive që dinë dhe
njohurive të reja për të arritur te një arsyetim i ri.

Përforcimi (diskutimi pas përmbajtjes)

1. Çfarë mësuat? (zgjeroni pyetjet, sa më shumë të
mundeni) 2. Bëni pyetje me kundërpërgjigje, për të
nxjerrë informacionin e papërmendur në fazën e pare.
3. Pas përgjigjeve të pyetjeve, mund të pyesni: “Pse
mendoni ashtu?” Zbatimi i strukturës ndryshon në varësi
të moshës dhe nivelit të nxënësve
Gjatë fazës së fundit lexuesit përforcojnë të nxënit e ri
dhe, në mënyrë aktive, rindërtojnë skemën e tyre për të
përshtatur konceptet e reja. Është po kjo fazë në të cilën
nxënësit me të vertetë marrin njohuri të reja vetë. Këtu
ndodhë të nxënët e qëndrueshëm. Në këtë fazë, në radhë
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të parë, nxënësit priren të fillojnë të shprehin me fjalët
e veta, idetë dhe informacionin që ndeshin. Kjo është
e rëndësishme për ndërtimin e planeve të reja.Qëllimi i
dytë i kësaj faze është nxitja e shkëmbimit të fuqishëm
të ideve midis nxënësve, në lidhje me zgjerimin e fjalorit
shprehës, ashtu sikurse ekspozimi i tyre në plane të
ndryshme për nxënësit, për të marrë në konsideratë kur
e ndërtojnë vete.
Struktura e mesiperme kur zbatohet në mësimdhënie,
u jep mësuesve një përmbajtje në të cilën paraqiten
përvojat e të nxënit, që i aftësojnë ata të udhëheqin
nxënësit në procesin e të nxënit. Kjo i pajis mësuesit

me një kontekst në të cilin ata mund: të gjallërojnë të
menduarit e nxënësve, të caktojnë qëllimet për të nxënit,
të sigurojnë diskutim të pasur, të motivojnë të nxënit
e nxënësve, të përfshijnë në mënyrë aktive nxënësit
në procesin e të nxënit, të nxit reflektim, të realizojne
nxenie te suksesshme.
“Një profesion nuk krijohet nga çertifikatat dhe
cenzurat, por nga ekzistenca e njohurive të mjaftueshme
profesionale, ekzistenca për t’i përmirësuar ato dhe nga
një dëshirë e vërtetë e anëtarëve të këtij profesioni për të
përmirësuar praktikën e tyre.” Stigler dhe Hiebert (1999)
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Mbi përdorimin e parafjalëve në veprat e Naim Frashërit

MSc. Julian Fakaj

Abstract
In general, a considerable number of studies have been
conducted on the language of Naim's works. However,
studies on specific language issues of his work are
scarce. This is one of the reasons that made me object
to this tracing, evidencing and studying the prepositions
in Naim's work, focusing in particular on the work
"Skënderbeu's History." During the study we have
studied Albanian preface in general and especially in the
works of the authors of the Renaissance period. During
this treatment we have noted general considerations
of age, origin, sense of development, their reflection in
norm, etc.
The paraphernalia used in the work are viewed according
to their lexical-grammatical features and are classified
according to the criteria that have been classified prefixes
in the general language. They are viewed by their origin,
according to the morphological structure and the syntax
criterion. Of interest is the study of used paraplegic locus,
their genome, syntax function, the differences when the
limbs of the locus maintain their semantics and when
they have dimmed it.
Keywords: preposition, classification, study, locus,
structure, origin.

Abstrakt
Për gjuhën e veprave të Naimit në përgjithësi janë kryer
një numër i konsiderueshëm studimesh. Megjithatë,
studimet për çështje të veçanta gjuhësore të veprës së
tij janë të pakta. Është kjo një nga arsyet që më shtyu
të bëja objekt të këtij punimi gjurmimin, evidentimin
dhe studimin e parafjalëve në veprën e Naimit duke u
ndalur sidomos te vepra ”Historia e Skënderbeut.” Gjatë
punimit kemi studiuar të parafjalët në gjuhën shqipe
në përgjithësi dhe sidomos në veprat e autorëve të
periudhës së Rilindjes. Gjatë këtij trajtimi kemi vënë
në dukje konsiderata të përgjithshme për vjetërsinë,
për orgjinën, për zhvillimin kuptimor, pasqyrimin e
tyre në normë etj.
Parafjalët e përdorura në vepër janë vështruar
sipas veçorive të tyre leksiko-gramatikore dhe janë
klasifikuar sipas kritereve që janë klasifikuar parafjalët
në gjuhën e përgjithshme. Ato janë vështrohen
sipas prejardhjes, sipas strukturës morfologjike dhe

sipas kriterit sintaksor. Me interes është studimi i
lokucioneve parafjalore të përdorura, orgjina e tyre ,
funkioni sintaksor, dallimet kur gjymtyrët e lokucionit
ruajnë semantikën e tyre dhe kur e kanë zbehur
atë etj.
Fjalë kyçe: parafjalë, klasifikim, studim, lokucion,
strukturë, origjinë.

Hyrje
Vepra letrare e Naimit, gjuha e tij, arti i fjalës, pasuria
e mjeteve leksikore, gramatikore e fjalëformuese janë
bërë objekt studimi nga mjaft studiues vendas.1 Për
herë të parë gjuha e veprave të poetit bëhet objekt
studimi nga albanologu i mirënjohur Nobert Jokli.2
Vlerësimi për veprën dhe aktivitetin e Naimit ka
bërë dhe dijetari i njohur danez, Holger Pederseni.3
Krijimtaria letrare e poetit të madh, e mendimtarit,
e patriotit të shquar të Rilindjes sonë Kombëtare
është lidhur pazgjidhmërisht me rrjedhat e historisë
politike e kulturore të epokës kur ai jetoi e punoi,
të asaj epoke që kërkonte njerëz me mendje të
madhe për të ndritur e lartësuar kombin në udhën
e përparimit e të qytetrimit.
Vepra e tij është shprehje e gjallë e vetëdijes
kombëtare, e energjisë krijuese të popullit tonë. Ajo
ka një karakter të shumëfishtë: politik, kulturor, letrar
e gjuhësor. Gjithë vepra e Naimit është një dëshmi
e madhe e dashurisë së poetit për atdheun, për
popullin shqiptar,për kulturën dhe gjuhën e tij. Në të
janë shkrirë në mënyrë harmonike në një të tërë
mëmëdheu, kombi, gjuha dhe njeriu.
Studiues të shumtë kanë çmuar dhe vlerësuar
kontributin e tij në fushën e letërsisë dhe të gjuhës
Po përmendim këtu monografinë e Dh.Shuteriqit
“Naim Frashëri ,jeta dhe vepra”, Tiranë,1982 dhe të R.
Qosjes”Porosia e madhe” Prishtinë,1986.Shih,ndër të
tjera,edhe materialet e Konferencës shkencore “Naim
Frashëri dhe kultura shqiptare”(Me rastin e 100- vjetorit
të N.Frashërit),në Gjuha jonë, 3-4, 2000
2
N.Jokl, Naim be Frashëri e pasunimi i gjuhës shqipe,
në botimin përkujtimor ”Naim Frashërit! Vjershëtorit
dh’edukatorit kombëtar”Graz (Austria),1925, f.84-87.
3
Holger Pederseni për Naimin, në SF, 2, 1971, f.164165. Materiali është dhënë edhe në variantin frëngjisht.
1
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shqipe. Ata kanë theksuar se ai nuk ishte gjuhëtar
dhe kontributi i tij nuk mund të shihet si kontributi
i një gjuhëtari, siç vlerësohet vepra e Kristoforidhit.
Puna e tij ishte titanike. Natyrisht ,nga pozitat e sotme
të shqipes është e vështirë të përfytyrojmë përpjekjet
mbinjerëzore të Naimit në këtë fushë.
Ai ishte bir i Dangëllisë, ku flitej një toskërishte e mesme.
Si gjithë shkrimtarët e mëdhenj, Naimi nuk u mjaftua
vetëm me pasurinë leksikore të gjuhës së vendlindjes,
por e qëmtoi atë nga goja e bashkatdhetarëve kudo ku
u ndodhën. Ai njohu edhe nëndialektet e toskërishtes
(Jetoi në Janinë, në Sarandë, në Berat etj.) Poeti punoi
për një toskërishte të vetme letrare të bazuar në gjuhën
e gjallë të popullit, të pastruar mirë dhe të pasuruar me
fjalë të reja nga brumi i saj.4
Ai njihte mirë strukturën sintaksore të toskërishtes,
vlerën e fjalëve, të shprehjeve e të mjeteve të tjera dhe
arriti rezultate shumë të mira në lëvrimin, përdorimin
dhe pasurimin e gjuhës në këtë variant. Përpjekjet e tij
konsistojnë jo vetëm në mesazhet e qarta mbresëlënëse
që dha për bashkëkohësit dhe për brezat e ardhshëm,
lidhur me veçoritë, vlerat dhe bukurinë e gjuhës shqipe
(poezia “Korça”etj.), por edhe te puna konkrete që ai bëri
me fjalët shqipe, me pasurimin e tyre, me përdorimin e
mjeteve shprehëse të shqipes, për të përcjellë mesazhet
e veta politike e patriotike.
Gjuha shqipe në kohën e Naimit vuante nga dyndja e
fjalëve të gjuhës së pushtuesit, presioni i kësaj të fundit
rritej vazhdimisht dhe po bëhej një kërcënim i madh.
Kështu që, krahas problemeve të tjera, rilindësve , e
veçanërisht Naimit, iu desh të luftonte edhe në frontin e
gjuhës. Ai punoi për pasurimin e gjuhës me fjalë shqipe,
për pastrimin nga barbarizmat dhe huazimet, sidomos
ato me burim oriental. Dëshmi e kësaj pune është vepra
e poetit, e pasur në fjalorë, në kuptime, në ngjyrime
kuptimore, në shprehje e në frazeologji me burim të qartë
popullor. Poeti i madh dallohet për shprehjet e figurshme,
për saktësi në përdorimin e çdo mjeti gjuhësor. Leksiku i
tij është i thjeshtë, i kuptueshëm , struktura morfologjike
e fjalëve është e qartë, sintaksa është poetike.
Naimi ishte i vetëdijshëm për vlerën dhe rëndësinë
e gjuhës amëtare në jetën dhe zhvillimin e kombit të
vet.5 Ai synonte që mesazhet, idetë e veprave të tij të
përcilleshin sa më të qarta e të nguliteshin sa më thellë
te bashkatdhetarët. Për këtë punoi shumë në rrafshin e
togfjalëshit dhe të fjalisë, përdori mjaft dendur lidhjet e
fjalëve me mjetet shërbyse të gjuhës, kryesisht me lidhëza
dhe me parafjalë të grupeve të ndryshme. Sidoqë në
shkrimet e tij ndeshim përsëritjen e tepruar të mjeteve
të ndryshme gramatikore, kjo përsëritje nuk i zbeh vlerat
e veprës. Përkundrazi, mendimet e kthjellëta dhe gjuha
e qartë për pasqyrimin e tyre e bëjnë të veçantë veprën
e tij
Konsiderata të përgjithshme rreth parafjalëve në gjuhën
shqipe
Kastrati, J., Naimi për gjuhën shqipe, SF, 3, 1971,
f.114
5
Pedersen, H., Asnjë gjuhë nuk mund të lulëzojë pa një
letërsi, Gjuha jonë, 3-4, 2000

Mjeshtëria e Naimit si njohës dhe përdorues i mirë i
shqipes bie në sy në tërë krijmtarinë e tij. Poema epike
“Historia e Skënderbeut” është një nga veprat voluminoze
dhe më të rëndësishme të poetit, për herë e freskët me
vlera patriotike, poetike, edukative e gjuhësore që ajo
mbart.
Si në gjithë krijmtarinë e tij ,edhe në këtë vepër, Naimi
ka përdorur me mjeshtëri mjetet e shumta gjuhësore
për të përcjellë sa më qartë te bashkëkombësit idetë
dhe vlerat e saj. Në vepër janë përdorur një numër i
madh parafjalësh, të cilat i kanë shërbyer poetit për të
realizuar më mirë lidhjet dhe bashkimet e fjalëve brenda
strukturës së togfjalëshave. Identifikimi dhe evindetimi
i tyre nuk ishte një punë e lehtë edhe sepse shumë prej
tyre nuk kanë trajtën e sotme fonetike, janë paraqitur në
variante të ndryshme.
Për të krijuar një tablo të plotë, më poshtë po pasqyrojmë
parafjalët që janë përdorur në vepër, duke i sjellë
ato në përdorim me pjesë të ndryshme të ligjëratës,
duke qartësuar edhe funksinet e tyre. Parfjalët do të
paqyrohen jo sipas rasave, me të cilat janë përdorur, por
sipas rendit alfabetik.
Rreth konceptit mbi parafjalën
Kategoria leksiko-gramatikore e parafjalëve është e
njohur qysh në lashtësi. Parafjalët ishin fjalëza shërbyese
që viheshin para emrave apo përemrave. Lindja e tyre
si e çdo pjesë tjetër të ligjëratës, është kushtëzuar nga
faktorë të ndryshëm. Ajo lindi më tepër si nevojë për të
plotësuar dhe për të shprehur sa më qartë funksionet e
ndryshme të fjalës që i vihet para në fjali.”6
Gjuhëtarë të shumtë e kanë studiuar nga këndvështrime
të ndryshme parafjalën duke hedhur dritë mbi aspekte
të ndryshme të përdorimit të saj. Nga studimet që janë
bërë është vënë re se parafjalët janë përdorur që në
greqishten e vjetër, të cilat janë kuptuar si fjalë që vihen
përpara një fjale tjetër, gjë që e shpreh përmbajtja e
fjalës greke {(prothesis) vënë përpara}.
Më pas u bënë përpjekje për të realizuar më saktë
konceptin e parafjalës, si mjet që shpreh marrëdhënie të
ndryshme logjike.
Ky term që u ruajt me ndryshimet e tij fonetike në gjithë
gjuhët romane, por jo në ato sllave dhe gjermane. Në
gjuhën shqipe ky term u përkthye së pari prej S.
Frashërit me gramatikën e tij me termin parje ose
përparje, në viti1886.”7
Në gramatikën e Xanonit, të vitit 1909, e gjejmë me
termin paraprisë.
Termi parafjalë u caktua në 1920 në Kongresin Arsimor
të Lushnjës . Me këtë term ajo vijon të përdoret që prej
asaj kohe në të gjitha gramatikat e shqipes deri më sot.
M.Karagjozi shprehet se origjina e parafjalëve duhet
kërkuar te fjalët me kuptim ndajfoljorë. Kjo gjë s’ka
ndodhur vetëm me shqipen e sotme, por edhe me
greqishten e latinishten. Pikërisht, për të bërë të mundur
realizimin e lidhjeve gramatikore me emrin, përemrin,
mbiemrin a numërorin në rasa të ndryshme gjuha filloi

4

Demiraj, Sh., Gramatika historike e gjuhës shqipe,
Tiranë, 1988, f. 625
7
A . Xhuvani , Parafjalët, në SF, 1, 1964, f. 264
6
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të zgjerojë klasën e parafjalëve, duke e pasuruar atë
nëpërmjet parafjalëzimit të ndajfoljeve,të disa lidhëzave,
emrave e pjesoreve”8
Në këtë mënyrë klasa e parafjalëve erdhi duke u zgjeruar
me tej, duke krijuar edhe lokucione parafjalore .
Fillimisht, parafjala ishte një ndajfolje e lirë, që kufizonte
kuptimin e foljes, por s’ishte drejpërdrejtë e lidhur me
të. Prej funksionit ndajfoljor, parafjalët kaluan edhe në
funksionin ndajemëror. Funksioni i parafjaleve mori
kështu një kuptim më të gjerë, por dalëngadalë u ndje
nga gjuha se kjo s’ishte e mjaftueshme për të shprehur
lidhjet e tjera sintaksore “nuk kishte mbaresa që të
tregonin relacione të tjera logjike” 9
Parafjalët në veprën “Histori e Skënderbeut”
Puna jonë ka filluar me vjeljen të parafjalëve në tekstin
“Historia e Skenderbeut” me qëllim që të mos mbetet
jashtë inventarit asnjë parafjalë. Më pas materiali i vjelë
është skeduar në skeda të veçanta për secilën parafjalë.
Gjatë skedimit të materialit , parafjala nuk është trajtuar
e veçuar, por në fjali, për të parë rasat në të cilat
përdoret, pjesët e ligjëratës që e shoqërojne atë.
Vepra “Historia e Skënderbeut” është një vepër
voluminoze, e shkruar në dialektin tosk. Në të përfshihen
rreth 12000 vargje të ndara në 22 këngë. Vepra është
botuar në Bukuresht në vitin 1890 -1895.Të gjitha këto
elemente e vështirësojnë punën në përcaktimin e
parafjalëve. Kështu duke vënë në dukje të gjitha parafjalët
që gjenden në vepër dhe shkallën e përdorimit të tyre,
na jepet mundësia të bëjmë përqasjen me shqipen e
sotme, për të nxjerrë përfundime lidhur me evolucionin
e kësaj klase gramatikore gjatë një shekulli.
Idetifikimi i parafjalëve në vepër nuk është një punë e
lehtë edhe për faktin se disa prej tyre nuk paraqiten në
trajtën fonetike që kanë sot.
Ndonjë parafjalë e Naimit nuk gjendet në përdorim në
shqipen e sotme e disa të tjera janë përdorur me një
drejtim rasor të ndryshëm nga ai i sotmi. Vështirësi
paraqiten sidomos në gjetjen e lokucioneve parafjalore
emërore dhe në përcaktimin e rasës së tyre.
Disa nga parafjalët kanë përdorim mjaft të shpeshtë në
vepër,të tilla, si: në, nga, me, për.
Kjo ka ndodhur për shkak të strukturës kuptimore shumë
të pasur që ato kanë në krahasim më parafjalët më,
ndër, nën, që janë përdorur me më pak kuptime.
Përdorim të paktë kanë parafjalët ndajfoljore: para. pas,
përtej , përpara, jashtë afër, larg.
Parafjalët emërore thuajse nuk janë përdorur.
Përdorim të shpeshtë kanë edhe lokucionet parafjalore
emërore edhe pse i përkasin një grupimi të ri në
krahasim me të tjerat: në mes, në vend, në këmbë, nga
ana, për nder, në krye, më anë, për punë, nëpër mes.
Parafjalët në këtë vepër janë përdorur para emrave,
përemrave, numërorëve.
Në tabelë po japim parafjalët që janë përdorur me
dendur në vepër dhe numrin e përdorimit të tyre përpara
emrave, përemrave, numërorëve.

Parafjala Para emrave Përemrave
nga
340
73
për
380
54
mbi
144
97
me
490
75
në
860
130

Numërorëve
4
13
54
-

Më poshtë do të japim listën e plotë të të gjitha
parafjalëve (të parme, jo të parme) që gjenden në
“Historia e Skënderbeut” të Naimit të renditura sipas
alfabetit dhe të ilustruara me nga një shembull. Në
krah të secilës parafjalë është shënuar edhe dënduria e
përdorimit të saj në vepër.
Nga evidentimi që kemi bërë, vëmë re se parafjalët e
parme i gjejmë me një përdorim të dendur sidomos
parafjalët: në, nga, për, me. Kjo ka ndodhur për arsye të
numrit të madh të kuptimeve që ato tregojë, por edhe
se janë edhe parafjalët më të hershme të gjuhës shqipe.
Kurse parafjalët: nën, mbi, ndë, nër, ndër, prej tek, që
gjenden më një përdorim mesatar, sepse shprehin më
pak kuptimeve. Në këtë vepër kemi evidentuar një
përdorim të shpeshtë të parafjalës më, edhe pse është në
sinonimi me parafjalën në. Kjo gjë ka ndodhur për shkak
se vepra është shkruar në dialektin tosk, ku parafjala
më gjen një përdorim të shpeshtë.
Përsa u takon parafjalëve ndajfoljore dhe emërore nuk
mund të bëjmë krahasime se janë shumë të pakta në këtë
vepër. Më shpesh i gjejmë si ndajfolje sesa si parafjalë.
Një përdorim të dendur në këtë vepër kanë edhe
lokucionet parafjalore edhe pse është një grup më i
vonshëm se parafjalët e parme.

Karagjozi, M., Parafjalët në “Mesharin” e Gjon
Buzukut, Tiranë, 2005, f.24
9
Xhuvani, A., Parafjalët, SF, 1, 1964, f., 262

8
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Parafjalët
në
ndër
nga
me
më
nën
mbi
Te
prej
pa
ndaj
për
pa
Afër
Nëpër
drejt
jashtë
pas
para
kunrdrejt
përtej
përpara
përmbi

Në vepër 1954
15
5
2
3
17
14
16
10
4
3
2
2
12
3
2
2
8
12
2
3
3
3
17
15
2
3
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
2
5

1980
24
2
28
13
6
8
9
3
19
4
4
14
4
2
5
2
3
8
6
4
2
1
1

1984
8
2
13
6
4
2
8
2
6
3
2
13
3
2
2
2
1
5
4
2
2
1
1

2002
8
2
13
6
4
2
8
2
6
3
2
13
3
2
2
2
1
5
4
2
2
1
1
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Afërë (4)
Afërë Ysqyrit ranë, zunë vent shumë të mirë. (f.209)
Nisi ca të pakë , afër armikëve vane. (f.273)
E shau dhe qortojti po afër tyre e vuri .(f.91)
Anës (3)
Ca qytete anës detit ishin të Venetisë. (f.136)
Bashkë me (18)
Drejt (3)
Asnjë s’dolli drejt trimavet të Persisë. (f.44)
Gjer (4)
Nga lindja gjer ditën që u martua. (f.191)
Kordhë e larë e Skënderbeut gjer sot kish fituar. (f.273)
Jashtë (3)
Doli jashtë Shqipërisë, duke hedhur përtej denë. (f. 231)
Vdekja e lë njërinë për lumë dhe e nxjerë jashtë njerëzisë.
(f.105)
Kundrejt (12)
T’i rrinë kundrejt Tyrqisë, as një armik te mos lënë.
(f.173)
Katër mijë ish kalorija kundrejt atij rrëmeti. (f.143)
Larg (4)
Ishin në Andrinopojë, lark shtëpisë e mëmëdheut. (f.54)
Larg atyre qëndronin. (f.5)
Me (620)
Gjithë bota u çudinë me fuqit e Skënderbeut. (47)
Mbretit të gjith i vanë me një zë, me një gojë. (f.171)
Je shtyll e Mbretërisë me ty mbahet Turqija. (f.78
Më(54)
U shembëllye më Gjonë mori fytyrën e tija. (f.69)
Skënderbeu i mësojti më çdo anë i dërgojti. (f.170)
Më anët tjatër Murati kishte frikë shumë. (f. 80)
Nata ish më të ngdhirë. (f.288)
Mi, mbi (254)
ata shtinin mi fortesë dhe pushonin ditë e natë. (f.76)
si rrufeja bij mbi trima posi shqipja fluturonte (f.51)
i lëshojti mbi ta me shumë dëshirë.(f.113)
Në, (987)
Djemtë e mi të rrinë në Andrinopojë. (f.24)
kishin shumë mallë në ato ditë të këqija. (f.95)
Nënë (12)
Shqiptarët u ranë, nënë muret aqë vranë. (f.176)
nënë dhet punonte. (f. 80)
Nëpër (35)
Muarrë me tmerr dhenë, shkuan nëpër shkretëtirët.
(f.217)
Nër (153)
Gjoni nër gra posa hyri ,të gjitha me radhë i kqyri nër këto
gjendej Murati. (f.25)
Ndë (73)
Mbretëresha po mendohej, ndë ment gjë tjatër s‘vinte.
(f.29)
Lokucione:
Në mes: (23)
gjak i rridhte jatagani në mes të rrëmetit (f.117)
Nuk shoh në mes t’uaj asnjë të jetë I zoti. (f.292)
Me zemër të gëzuar shkuan nëpër mest të rrëmetit.
(f.196)
Për punë: (3)
erdhi për punë të Mbretërisë. (f.213)
Në këmbë ;(13)
erdhi në këmbë të Mbretit. (f.34)

Në vend:
dritën në vend të tij solli. (f.23)
Nga sa shprehëm më lart, mund të nxjerrim disa
përfundime. Sistemi parafjalor i gjuhës shqipe është
një sistem që e ka zanafillën e tij të hershme qysh në
periudhën e Buzukut, Bardhit, për të arritur deri në
ditët tona.
Sistemi i parafjalëve që na jepet në vepër shfaq disa
veçori, që ndryshojnë nga ato të gjuhës së sotme. Këto
ndryshime kanë të bëjnë me rasat që drejtojnë me
kuptimet dhe funksinet e tyre sintaksore që parafjalët
shfaqin në këtë tekst, por dhe inventari i tyre. Numri i
parafjalëvë që është përdorur në këtë vepër është më i
vogël se ai që është sot në gjuhën shqipe.
Parafjalët e parme të gjuhës së Naimit përkojnë me
ato të shqipes së sotme me përjashtim të parafjalëve
ndë, nër, që nuk bëjnë pjësë në sistemin e parafjalve të
gjuhës së sotme shqipe, pasi në sinonimi me to përdoret
parafjala ndër që kryen të njëjtin funksion sintaksor që
kryenin dhe ato.
Ekzitenca e këtij grupi parafjalësh qysh te gjuha e Naimit
dhe prania e tyre në gjuhën e sotme shqipe tregon se
kemi të bëjmë me një sistem pak a shumë të zhvilluar,
elementet e të cilit përbëjnë një tërësi orgjinale për
gjuhën shqipe.
Parafjalët më të përdoura në vepër janë parafjalët me,
në nga, për, për arsye të polisemisë së tyre, polisemi që
e shfaqin edhe sot.
Në përdorimin e parafjalëve të parme sipas sistemit
rasor kemi një rregullësi ashtu si dhe kategoritë e tjera
gjuhësore, rregullsi që ka ardhur deri sot.
Variantet dialektore n, mi, pej, ngaha, njatë, që janë
përdorur në vepër nuk bëjnë pjesë në sistemin e
parafjalëvë të gjuhës së sotme shqipe, por vazhdojnë të
gjallojnë në disa të folme të Jugut, që i kemi dhënë gjatë
trajtimit të tyre.
Karakteristkë për këto parafjalë të parme është se janë
përdorur shumë herë në sinonimi me njera -tjetrën dhe
me të njëjtin funksion sintaksor, si p.sh. parafjalët: më
–në, nga –prej, ndaj –në, për prej, nër –në, më –te.
Shkalla e madhe e dendurisë së tyre tregon qartë se
gjuha shqipe, në periudhën e Naimit ishte familjarizuar
mjaft me këto parafjalë, në krahasim me të tjerat.
Përsa u përket parafjalëve të përngjitura ato janë të
pakta në numër, por dhe më të rralla në përdorim, pasi
kanë një funksion sintaksor, atë të rrethanorit të vendit,
ato janë: nëpër, përmbi, përpara.
Kjo tregon se parafjalët e përngjitura i përkasin një
periudhe më të vonshme që ka shkuar drejt pasurimit
të këtij grupimi me njësi të reja parafjalore. Nga këto me
valencë më të lartë paraqitet parafjala për, që e gjejmë
në stukturën e formimeve të tipit: përballë, përbrënda,
përbi, përfaqe, përsipër, përqark, përmes, përkashi.
Në vepër krahas parafjalëve të thjeshta e të përngjitura
kanë filluar të duken edhe parafjalët ndajfolore, si: jashtë,
larg, drejt, para, pas, kundrejt, përpara,
ndonëse të pakta në numër dhe të pakta në përdorim,
gjithsesi, tregojnë fillesat e para, kur kjo kategori
ndajfoljesh u shëndrrua në parafjalë dhe sot ky grupim
ka ardhur duke u shtuar në numër dhe përdorim, por
edhe në funksionet sintaksore që shprehin p.sh.:
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parafjalët afër, rreth, pas, që në vepër tregonin vetëm
marrëdhënie vendore, në shqipen e sotme tregojnë
edhe marrëdhënie kohore.
Pas dy ditësh, rreth mbadites, afër drekës.
Lokucionet parafjalore të përdorura në vepër janë një
numër më i madh se parafjalët ndajfoljore, gjë që tregon
për hershmërinë e tyre dhe disa prej tyre kanë hyrë sot
në gjuhën shqipe dhe bëjnë pjesë në këtë grupim me të
njëjtin funksion sintakor, si: në vend, për punë, për nder,
nga ana, për në, gjer në, bashkë me.
Në veprën e Naimit është përdorur e ashtuquajtura
rasë vendore, që paraprihej nga parafjalët që tregonin
marrëdhënie vendore. Në shqipen e sotme atributet e
saj i ka marrë rasa kallëzore. Në evulucionin e pasurimit
të parafjalëve dhe të rasave kemi një raport të zhdrejtë.
Numri i parafjalëve ka ardhur duke u rritur, kurse numri i
rasave ka ardhur duke u reduktuar.
Te vepra e Naimit gjenden parafjalë që janë përdorur në
të dyja rasat. Kështu parafjalët me origjinë ndajfoljore
përtej, ndaj, që i hasëm në rasën kallëzore e rrjedhore,
në shqipen e sotme përdoren vetëm në rasën rrjedhore.

Si përfundim mund të themi se klasa e parafjalëve nga
Naimi deri në ditët tona ka ardhur me disa ndryshime
në trajtat fonetike, por jo kuptimore. Përsa i përket anës
kuptimore ato janë pasuruar për disa parafjalë, por edhe
janë vjetëruar disa të tjera.
Ajo çfarë është karakteristikë për këtë klasë është
inventari sasior i tyre, që ka shkuar drejt rritjes dhe
mbizotërimi i marrëdhënieve vendore.
Duke parë se si ka evoluar klasa e parafjalëve nga
periudha e Naimit deri në ditët tona, jemi në gjendje të
kuptojmë se i ka evoluar në tërësi gjuha shqipe.
Studimet e shumta për parafjalën e shqipen e sotme
verteton tashmë se “… është krijuar një sistem i tyre i
zhvilluar pak a shumë në mënyrë të plotë, elementet e të
cilit përbëjnë një tërësi a mikrosistem me prirje zhvillimi
të mëtejshëm, ku duket qartë përsosja e tij nga ana
semantike”.10
Samara, M., Parafjalët në shqipen e sotme, Tiranë,
1999, f.115
10
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Mbi Shërbimin e Provës në Shqipëri.
Roli dhe rëndësia e aplikimit të Mbikqyrjes Elektronike

MSc. Lorela Shatri, MSc. Jonida Caushi, MSc. Ines Tërshalla

Abstract
The Albanian criminal justice system is mainly prisonbased, with very few community sentences. The
sentencing pattern is towards imprisonment, with
lengthy sentences, overcrowding being a serious
problem. Following the recommendations outlined in the
international instruments, the Albanian authorities have
shown commitment towards facilitating an increased use
of the alternatives to imprisonment in order to reduce
the overcrowding in prisons, the costs and negative
effects of unnecessary imprisonment.
On 27 November 2008, the legal framework for the
creation of a Probation Service in Albania was adopted.
The establishment of a Probation Service which can
conduct pre-sentence reports and offer planned
supervision in the community is a step forward in the
reform of the criminal justice system. It is very likely that
the functioning of this new service will encourage judges
to impose more alternative sentences.
Key words: system, electronic surveillance, legal basis,
overpopulation, criminal justice.

Abstrakt
Sistemi i drejtësisë penale në Shqipëri është i bazuar
kryesisht te aplikimi i dënimit me burgim, me një
numër të pakët alternativash të tjera dënimi. Modeli i
dënimeve ka tendencë drejt burgimit, me masa të gjata
të këtij dënimit dhe ku mbipopullimi është një problem
serioz. Duke ndjekur rekomandimet që theksohen në
një sërë instrumentesh ndërkombëtarë, autoritetet
shqiptare kanë treguar angazhimin e tyre drejt krijimit
të mundësive për një zbatim në rritje të alternativave
të dënimit me burgim, me qëllim që të reduktohet
mbipopullimi në burgje, kostot dhe efektet negative të
burgimit të panevojshëm.
Në 27 nëntor 2008 u miratua baza ligjore që mundësoi
krijimin e Shërbimit të Provës në Shqipëri. Krijimi i
Shërbimit të Provës, i cili mund të përgatisë raporte dhe
të ofrojë mbikëqyrje të planifikuar në komunitet, është
një hap përpara në reformën e sistemit të drejtësisë
penale. Ka shumë gjasa që funksionimi i këtij shërbimi të
ri, të inkurajojë gjyqtarët për të dhënë më shumë dënime
alternative.

Fjalë kyçe: sistem, mbikqyrje elektronike, bazë ligjore,
mbipopullim, drejtësi penale.

Çfarë është shërbimi i provës?
Shërbimi i provës ndryshon nga një vend në një tjetër
edhe në lidhje me aktivitetin që kryen. Në disa vende
shërbimet e provës janë të kompletuara, d.m.th., që
mbulojnë të gjitha fushat e “punëve të shërbimit të
provës”. Në vende të tjera ky shërbim ka funksion më
të kufizuar, p.sh., mund të merret me përgatitjen dhe
paraqitjen e raporteve në gjykata. Edhe grupet kryesore
të synuara të shërbimit të provës variojnë. Në Angli
dhe Uells, Irlandë dhe Norvegji shërbimi i provës ka në
fokus autorët e veprave penale të cilët paraqesin shkallë
të lartë rrezikshmërie, në Holandë fokusi vendoset mbi
ata autorë të veprave penale të cilët janë ose mund të
motivohen për të ndryshuar, ndërsa në Skoci dhe Spanjë
fokusi përqendrohet mbi autorët e rinj në moshë. Edhe
niveli i punës me të rinjtë ndryshon nga njëri vend
në tjetrin. Edhe pse zakonisht sistemet e shërbimit të
provës merren me autorët e mitur të veprave penale,
në shumicën e vendeve sistemi i drejtësisë për të mitur
ndryshon shumë nga ai për të rritur dhe ekzistojnë
organizma të veçantë, përgjegjësia kryesore e të cilave
është të punojnë me të dënuarit e mitur (Mehlbye &
Walgrave 1998).

Çfarë është vënia në provë?
Pra, shërbimi i provës ka një rol të veçantë në sistemin
e drejtësisë penale; ai kryen një sërë funksionesh të
specializuara, të domosdoshme për funksionimin e
sistemeve moderne të drejtësisë penale. Megjithatë,
një tipar kryesor i rolit të këtij shërbimi është që kryen
shumicën e aktiviteteve në bashkëpunim të drejtpërdrejtë
me pjesë të tjera të sistemit të drejtësisë penale. Për më
tepër, nëpërmjet këtij bashkëpunimi, shërbimi i provës po
përpiqet të sjellë ndryshim në mënyrën sesi institucionet
e drejtësisë penale marrin vendime në lidhje me shkelës/
autorë të veprave penale.
Shërbimi i provës mund të përkufizohet në bazë të
aktiviteteve që kryen, por edhe në bazë të mënyrës si
i kryen këto funksione, d.m.th., në bazë të vlerave të
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këtij shërbimi. Edhe pse nuk është artikuluar, argumenti
mbi vlerat e shërbimit të provës është që nëse vlerat e
shërbimit janë të rëndësishme atëherë vetë shërbimi
mund të konsiderohet një organizatë me vlerë. Cilado
qofshin meritat e këtij argumenti, është treguar se këto
vlera kanë një cilësi ndërkombëtare dhe janë identifikuar
si:
• Respekt për individët, vlerën bazë të njerëzimit,
integritetin dhe jetën private,
• Drejtësi, sinqeritet dhe përgjegjësi,
• Respekt për dinjitetin njerëzor dhe drejtësinë,
• Parimi i ndërhyrjes minimale – d.m.th., që të mos
përdoret më shumë forcë nga sa është e nevojshme,
• Parimi i normalizimit – që kushtet për të dënuarit
duhet t’i korrespondojnë atyre jashtë sistemit të
drejtësisë penale,
• Parimi i ndërhyrjes në kohë – për të siguruar një
reagim të efektshëm ndaj veprës penale dhe për
të trajtuar një çështje me efikasitet, punonjësi i
shërbimit të provës duhet të ketë akses te të dënuarit
në çdo fazë të procesit të drejtësisë penale.
• Parimi i ndërhyrjes së vazhdueshme,
Gatishmëria për të bashkëpunuar me organizata të tjera
(CEP 2000).
Drejtësia ndëshkuese ka të bëjë me mënyrën sesi shkelësit
ndëshkohen dhe me shpërndarjen e masës së duhur
të ndëshkimit sipas dëmit të shkaktuar nga i dënuari.
Kështu, një shoqëri është e padrejtë nëse ndëshkon
lehtë një të dënuar të rrezikshëm dhe nëse ndëshkon
më rëndë një të dënuar më pak të rrezikshëm, apo nëse
ndëshkon autorë veprash penale me rrezikshmëri të
njëjtë në mënyra të ndryshme. Nga ana tjetër, drejtësia
shpërndarëse ka të bëjë me shpërndarjen më të gjerë
të shpërblimeve në shoqëri. Me fjalë të tjera, mënyra
sesi punët, paraja, të mirat materiale, shtëpitë, mallrat e
konsumit, etj., shpërndahen në shoqëri. Pra, një shoqëri
e drejtë është ajo shoqëri ku këto “shpërblime” ndahen
në mënyrë të barabartë, dhe është e padrejtë nëse vetëm
një pakicë i zotëron këto shpërblime ndërsa shumë të
tjerë kanë pak ose aspak.
Shёrbimi i Provёs ka qenë një organizatë që punonte
me dhe për autorёt e veprave penale, që ndërhynte
në procesin e drejtësisë penale për të ndikuar
vendimmarrjen me qëllim që sistemi të trajtonte
shkelësit duke marrë parasysh faktorët socialë dhe
individualë që kishin ndikuar nё sjelljen kriminale dhe,
kur ishte e përshtatshme, ndëshkimi të lehtësohej me
anë të ndihmës apo asistencёs. Shërbimi i provës nuk ka
qenë gjithmonë i suksesshëm në punën e vet, por nuk
duhet të harrojmë që puna e shërbimit të provës është
ndërlikuar nga dy faktorë kryesorë:
1 – gjithmonë është përpjekur të ndikojë dhe ndryshojë
vendimmarrjen e organizmave të tjera (të cilave iu mbetej
përgjegjësia përfundimtare për veprimet e tyre) dhe
2 – punonte me individë në rrethana sociale komplekse
dhe të ndryshueshme të cilat nuk mund të parashikohen
apo kontrollohen lehtë.
Megjithatë, punonjësit e shërbimit të provës gjatë punës
së tyre përdornin njohuri dhe aftësi të veçanta: njohuri
sesi funksionon sistemi i drejtësisë penale, njohje të
sjelljes individuale dhe sesi kjo sjellje ndikohet dhe

ndryshohet nga rrethanat sociale, aftësi për t’u përfshirë
me organizata dhe agjenci për të sjellë ndryshim, aftësi
për të mbledhur informacion (kryesisht social), aftёsi nё
vlerësim dhe planifikim, aftësi akademike/pёr tё shkruar
dhe ndër-personale dhe aftёsi pёr tё kuptuar (dhe
simpati pёr) gjendjen e personit.
Shërbimi i provës është bërë pjesë e sistemit penal. Është
pjesë e sistemit të drejtësisë penale. Shërbimi i provës
është një nga agjencitë e drejtësisë penale roli i të cilës
në sistemin e drejtësisë penale përcaktohet nga qeveria,
dhe puna e mënyra në të cilën zhvillohet ndikohet edhe
më tepër nga politikat qeveritare (të cilës i referohemi
si politika). Roli i tij përcaktohet më mirë në lidhje me
përfitimin potencial që i sjell komunitetit, veçanërisht në
lidhje me aftësinë për të mbrojtur publikun nëpërmjet
Kevin Haines 43 aktiviteteve që ndëshkojnë dhe
kontrollojnë autorёt e veprave penale. Edhe pse disa
ende mund të diskutojnë nëse këto ndryshime kanë
qenë pozitive, ndikimi i tyre i madh në punën e shërbimit
të provës nuk mund të vihet në dyshim. Një sistem më
i koordinuar dhe planifikuar i drejtësisë penale është
një arritje e mirë. Një theks më i madh mbi mbrojtjen
e publikut dhe për reduktimin e recidivizmit është një
objektiv i lartë. Megjithatë, mënyra sesi këto objektiva
janë artikuluar, duke i ndarë “shkelësit/autorёt e veprave
penale” nga komuniteti, përbën shqetësim. Gjithashtu,
shqetësim përbën edhe mënyra sesi politika e shërbimit
të provës ka kaluar në varësinë e politikës dhe lëkundjeve
të procesit politik. Kjo tendencë dallohet në shumë
vende dhe është arritur në dëm të shërbimit të provës
dhe drejtësisë. Së fundi, mund të thuhen disa fjalë në
lidhje me atë çfarë duhet të jetë shërbimi i provës. Një
deklaratë e tillë do të thotë të kalosh në një territor
debatues, por nëse duam të shpëtojmë shërbimin e
provës nga mbi-kontrolli politik duhet të artikulojmё disa
orientime pёr tё ardhmen. Një e ardhme pozitive do të
thotë që shërbimi i provës:
• Është një organizatë me një strategji të përcaktuar
mirë për të ndërhyrë në të gjitha fazat e procesit
të drejtësisë penale (arresti, garancia/paraburgimi,
gjykata, dënimi, mbikëqyrja e tё dёnuarve).
• Ka një qëllim të qartë dhe pozitiv lidhur me punën me
tё dёnuarit.
• Ka fokus komunitetin, strategjitë dhe praktikat e
normalizimit dhe riintegrimit social.
Në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë ekziston
një kapitull i veçantë me alternative, të cilat jepen ndaj
personit autor të veprës penale, si pjesë e karakterit
human të dënimit. Zakonisht, këto alternativa të
dënimit me burgim jepen kur nga gjykata vlerësohet se
rrezikshmëria shoqërore e autorit dhe e veprës penale
është e vogel, si edhe kur kjo gjykatë mendon se me
zbatimin e masave të tilla i arrihet më së miri qëllimeve të
dënimit. Alternativat e dënimit nuk janë lloje të veçanta
dënimesh por janë një mënyrë e ekzekutimit të tyre.
Në këtë rast gjykata e cakton më parë masën e dënimit
ndaj autorit të veprës penale dhe në qoftë se shikon se
plotësohen kushtet përkatëse, ajo vendos për zbatimin
e një prej alternativave të dënimit. Migena Leskoviku 83
Gjithashtu, për herë të parë u përcaktua me ligj krijimi i një
institucioni të ri shtetëror të quajtur shërbimi i provës. Në
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nenin 31/7 të ligjit nr.10 024, datë 27.11.2008 “Për disa
ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8331, datë 21.4.1998
‘Për ekzekutimin e vendimeve penale’” përcaktohet edhe
funksioni i shërbimit të provës si një organ shtetëror në
varësi të Ministrisë së Drejtësisë i cili i paraqet gjykatës
dhe prokurorit informacione dhe raporte, ndihmon në
ekzekutimin e alternativave të dënimit me burgim si dhe
ndihmon të dënuarin të kapërcejë vështirësitë e ndryshme
për riintegrimin social të tij. (më gjerësisht do të trajtohet
më poshtë). Që prej vitit 1995 kur hyri në fuqi, Kodi Penal
ka ndryshuar vazhdimisht, por në ndryshimet e fundit
të bëra me ligjin nr. 10023, datë 27.11.2008 “Për disa
shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7895, datë 27.1.1995
‘Kodi Penal i Republikëssë Shqipërisë’”, të ndryshuar,
krahas dispozitave të tjera ndryshuan dhe u përmirësuan
dispozitat që lidhen me Kreun VII të këtij kodi me titull
“Alternativat e dënimit me burgim” si dhe në ligjin “Për
ekzekutimin e vendimeve penale”. Ndryshimet e reja
ligjore japin më shumë hapësirë për zbatimin në praktikë
të alternativave të dënimit me burgim. Duhet theksuar
se këto alternativa të dënimit aplikohen ndaj personit
vetëm në rast se gjykata e ka dhënë më parë dënimin
për të, i cili duhet patjetër të jetë me burgim deri në një
masë të caktuar.
Shërbimi i provës është organi shtetëror që paraqet
informacion para autoriteteve gjyqësore, mbikëqyr
ekzekutimin e dënimit alternativ dhe ndihmon personin
e dënuar në kapërcimin e vështirësive për riintegrimin
social. Shërbimi i provës është strukturë e Ministrisë
së Drejtësisë dhe drejtohet nga Drejtori i shërbimit të
provës. Shërbimi i provës organizohet në nivel qendror
dhe vendor. Drejtoria e shërbimit të provës në Ministrinë
e Drejtësisë përbën nivelin qendror ndërsa zyrat vendore
të shërbimit të provës veprojnë pranë gjykatave të
rretheve gjyqësore. Emërimi, lirimi ose shkarkimi i
Drejtorit të Shërbimit të Provës dhe drejtuesve të zyrave
vendore bëhet me urdhër të Ministrit të Drejtësisë.
Shërbimi i provës i paraqet raport prokurorit (me kërkesë
të tij) gjatë fazës së hetimeve paraprake apo gjykatës gjatë
shqyrtimit gjyqësor, para dhënies së vendimit apo para se
të vendosë për dhënien, ndryshimin apo mbarimin e tij.
Në çdo rast ky raport kërkohet për vlerësimin e rrethanave
shoqërore. Legjislacioni bazë mbi shërbimin e provës 94.
Raporti duhet të përmbajë informacion dhe të dhëna
lidhur me personalitetin e shkelësit të ligjit, sjelljen dhe
nivelin arsimor dhe faktorët që influencojnë apo mund
të influencojnë në sjelljen e tij, me qëllim që të ndihmojë
në vlerësimin e duhur të rrezikshmërisë shoqërore dhe
mundësisë së kryerjes së një vepre tjetër penale. Raporti
paraqitet me shkrim dhe mbështet në fakte, duhet të jetë
i panashëm dhe objektiv, si dhe dërgohet brenda kohës së
caktuar nga gjykata. Raporti duhet të identifikojë dënimin
e duhur alternativ si sugjerim/rekomandim për gjykatën,
me qëllim riintegrimin në shoqëri dhe parandalimin e
kryerjes së veprave të tjera penale. Kur gjykata vendos
pezullimin e vendimit me burgim dhe zëvendësimin e tij
me një dënim alternativ, i dërgon menjëherë vendimin
shërbimit përgjegjës të provës për ekzekutimin e dënimit
alternativ. Në qoftë se personi i dënuar është i burgosur,
gjykata dërgon një kopje të vendimit në institucionin e
ekzekutimeve të vendimeve penale ku mbahet i dënuari,

për lirimin e tij.
Përfundimi i periudhës së provës Kur i dënuari kryen
dënimin alternativ apo përmbush detyrimin e dhënë,
shërbimi i provës paraqet përpara gjykatës raportin për
përfundimin e plotë të periudhës së mbikëqyrjes. Gjykata
shpall me vendim kryerjen e dënimit alternativ. Gjykata
mund të vendosë përfundimin e shpejtë të kryerjes së
dënimit alternativ, me propozimin e shërbimit të provës,
në të cilin vërtetohet se i dënuari ka kryer detyrimet
dhe Migena Leskoviku 95 vlerësohet se nuk është më e
nevojshme për t’i zbatuar më tej ato për të arritur qëllimin
e dënimit alternativ. Raporti i shërbimit të provës për
përfundimin e shpejtë përmban të dhëna për precedentët
penalë të të dënuarit, përshkrim të dinamikës së sjelljes
së të dënuarit dhe progresin e arritur gjatë ekzekutimit
të dënimit dhe arsyet e paraqitjes së kërkesës. Raporti
për përfundimin e shpejtë të kryerjes së dënimit
alternativ paraqitet pasi i dënuari ka ekzekutuar më
shumë se gjysmën e periudhës kohore dhe nuk paraqet
rrezikshmëri për kryerjen e ndonjë vepre tjetër penale,
rendin publik apo palët e treta. Kodi i Procedurës Penale
parashikon një kre të veçantë mbi vënien në ekzekutim
të vendimeve penale, duke përcaktuar se mënyra e
ekzekutimit të vendimeve penale rregullohet me ligj
te veçantë. Konkretisht, ekzekutimi i vendimit penal të
formës së prerë bëhet duke iu referuar dispozitave të ligjit
nr. 8331, datë 21.04.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve
penale”, i ndryshuar. Me ekzekutim të vendimit penal
kuptohet zbatimi i urdhërimeve që përmban vendimi
penal i formës së prerë dhe i vendimeve që, sipas Kodit
të Procedurës Penale, kanë ekzekutim të menjëhershëm,
me synimin e riedukimit të të dënuarve, të rivendosjes
së të drejtave të personave të proceduar padrejtësisht
dhe të drejtave të subjekteve juridike të cënuara nga
vepra penale, duke ndikuar në parandalimin e tyre. Kjo
vlen edhe kur gjykata jep një alternativë të dënimit me
burgim sipas përcaktimeve që bën Kodi Penal. Mbi bazën
e vendimit të gjykatës dhe të veprimeve paraprake që
kryen, prokurori nxjerr urdhrin e ekzekutimit. Urdhri
i ekzekutimit është akti proceduror mbi bazën e të cilit
prokurori nis procedurën e ekzekutimit të vendimit penal
të formës së prerë.
Urdhri i ekzekutimit përmban:
• Vendimin penal që vihet në ekzekutim,
• Identitetin e të dënuarit,
• Vendndodhjen e tij,
• Llojin dhe masën e dënimit kryesor që do të vuhet
efektivisht,
• Dënimin plotësues dhe kriteret e zbatimit të tij,
• Detyrimin civil në procesin penal,
• Organet që do të ekzekutojnë ose mbikëqyrin
ekzekutimin e vendimit.
Në çdo rast, vendimet e prokurorit i njoftohen brenda
30 ditëve, mbrojtësit të personit. Për të dënuarit e
mitur organet e ekzekutimit njoftojnë paraprakisht
edhe prindin ose kujdestarin. Ndërsa për të dënuarit
me fëmijë të mitur, bashkëshortin dhe, kur nuk ka
ose nuk dihet ku ndodhet, këshillin e kujdestarisë së
vendbanimit të të dënuarit. Veprimet paraprake dhe
lëshimi i urdhërit të ekzekutimit duhet të bëhen brenda
këtyre afateve: Legjislacioni bazë mbi shërbimin e provës
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96 1. Menjëherë dhe në çdo rast, jo më vonë se 48 orë
nga ardhja e vendimit penal, për dënimet me burgim ose
mjekim të detyrueshëm në institucionet mjekësore, kur
personi është i paraburgosur; 2. Për dënimet me burgim
për të gjykuarit në gjendje të lirë, jo më vonë se 72 orë
nga ardhja e vendimit;
Roli i shërbimit të proves, i referohet administrimit
të shërbimit të provës dhe vendit të tij në sistemin
e drejtësisë, përcakton kompetencën territoriale të
zyrave lokale të shërbimit të provës, si dhe jep misionin
e shërbimit të provës në mbikqyrjen e ekzekutimit të
dënimeve alternative.
Me kompetencë territoriale të shërbimit të provës
kuptojmë zonën (territori i posaçëm gjeografik) në të cilin
ky shërbim ka pushtetin për të ushtruar juridiksionin e tij
apo aktivitetet e tij. Ligji “Për ekzekutimin e vendimeve
penale” parashikon në nenin 31/12 se zyrat lokale të
shërbimit të provës funksionojnë pranë gjykatave të
rretheve gjyqësore. (21 gjykata të tilla funksionojnë
aktualisht). Formulimi aktual në ligj mund të sugjerojë
se kompetenca territoriale e shërbimit të provës
përcaktohet në të, dhe për pasojë është identike me
atë të gjykatës pranë të cilit është vendosur ky shërbim.
Në realitet, kompetenca e tyre ndryshon për arsye që
shpjegohen më poshtë.

Misioni i shërbimit të provës
Misioni i shërbimit të provës në Shqipëri përcaktohet në
këtë Rregullore. Parandalimi i krimit, mbrojtja e publikut
në tërësi dhe rehabilitimi i të dënuarve, janë qëllimet
kryesore të shërbimit të provës në zbatimin e dënimeve
alternative. Misioni dhe roli i shërbimit të provës jepet në
nenin 6 të Rregullores.
Objekt i këtij ligji është përcaktimi i rregullave për
realizimin e mbikëqyrjes elektronike, në funksion të
kontrollit të zbatimit të urdhërimeve që përmban një
vendim gjyqësor, që cakton një nga alternativat e dënimit
me burgim, dënim plotësues, një nga llojet e masave
shtrënguese, apo një urdhër mbrojtjeje ose urdhër të
menjëhershëm mbrojtjeje
Qëllimi i këtij ligji është rritja e sigurisë publike dhe
garantimi i ekzekutimit efektiv të vendimeve gjyqësore.
Ky ligj zbatohet për mbikëqyrjen elektronike të personave,
ndaj të cilëve, me vendim gjyqësor, është: a) vendosur
një nga masat shtrënguese, të parashikuara nga shkronjat
“a”, “c” dhe “d” të nenit 232 të Kodit të Procedurës
Penale; b) vendosur një nga alternativat e dënimit me
burgim, të parashikuara nga nenet 58, 59, 59/a dhe 64
të Kodit Penal; c) vendosur dënimi plotësues i përcaktuar
në paragrafin e shtatë të nenit 30 të Kodit Penal; ç)
lëshuar, me vendim gjyqësor, një urdhër mbrojtjeje ose
një urdhër i menjëhershëm mbrojtjeje, sipas neneve 17
dhe 19 të ligjit nr.9669, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj
dhunës në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar.
Gjykata vendos përdorimin e ME-së, kryesisht ose me
kërkesën e prokurorit, subjektit, mbrojtësit të tij, të
dëmtuarit nga vepra penale, viktimës apo prindërve ose
kujdestarit të të miturit.
1.Gjykata, përpara caktimit të masave shtrënguese,
shpalljes së vendimit përfundimtar të gjykatës,

apo lëshimit të urdhrit të mbrojtjes ose urdhrit të
menjëhershëm të mbrojtjes, pyet subjektin nëse jep
pëlqimin për përdorimin e ME-së dhe i shpjegon atij të
drejtat dhe detyrimet që burojnë nga përdorimi i saj.
2. Përdorimi i ME-së vendoset vetëm me pëlqimin e
subjektit dhe pasi gjykata sigurohet se ai i kupton të
drejtat dhe detyrimet që burojnë nga përdorimi i ME-së,
me përjashtim të rastit të parashikuar në pikën 5 të këtij
neni.
3. Pëlqimi i subjektit për përdorimin e ME-së jepet me
shkrim ose nëpërmjet deklarimit në seancë gjyqësore.
Në rastin e subjekteve të mitura, pëlqimi duhet të jepet
në të njëjtën formë edhe nga prindërit ose kujdestari i
tij ligjor.
4. Nëse subjekti nuk jep pëlqimin, sipas pikës 3 të këtij
neni, gjykata nuk mund të urdhërojë përdorimin e MEsë, por ky fakt mbahet në konsideratë prej saj, së bashku
me rrethanat e tjera të çështjes, në përcaktimin e masës
shtrënguese apo dënimit.
5. Përjashtimisht, gjykata mund të vendosë përdorimin
e ME-së, edhe pa pëlqimin e subjektit, në rastin e
parashikuar në shkronjën “ç” të nenit 4 të këtij ligji, nëse
vlerëson se është e domosdoshme për të garantuar të
drejtat kushtetuese të të tretëve dhe ekziston dyshimi
i arsyeshëm, i bazuar në prova, se subjekti paraqet
rrezikshmëri për cenimin e këtyre të Shërbimi i Provës
1. Shërbimi i Provës është organ përgjegjës për të
kontrolluar mënyrën e realizimit të ME-së.
2. Shërbimi i Provës, në mënyrë periodike, informon
Ministrinë e Drejtësisë për kontrollet e ushtruara për
mënyrën e realizimit të ME-së.
3. Shërbimi i Provës vendos, çdo javë, në dispozicion
të gjykatave të rretheve gjyqësore dhe gjykatave të
apelit, të dhëna të përditësuara për numrin e pajisjeve
në dispozicion për përdorim dhe mundësinë teknike të
realizimit të ME-së.
4. Metodologjia dhe rregullat e ushtrimit të kontrolleve
të Shërbidrejtave. Kundër këtij vendimi mund të bëhet
ankim, vetëm nëpërmjet ankimit të vendimit gjyqësor që
lëshon urdhrin e mbrojtjes ose urdhrin e menjëhershëm
të mbrojtjes, sipas parashikimeve të neOrgani që realizon
ME-në 1. Organi që realizon ME-në është përgjegjës
për vendosjen, heqjen dhe funksionimin e rregullt të
pajisjes. Vendi, koha dhe rregullat për vendosjen dhe
heqjen e pajisjes përcaktohen në urdhrin e ekzekutimit të
vendimit gjyqësor, të nxjerrë nga prokurori ose gjykata,
të cilët ia njoftojnë menjëherë subjektit dhe organit që
realizon ME-në.nit 21 të ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006
“Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, të
ndryshuar.
1.Organi që realizon ME-në 1. Organi që realizon ME-në
është përgjegjës për vendosjen, heqjen dhe funksionimin
e rregullt të pajisjes. Vendi, koha dhe rregullat për
vendosjen dhe heqjen e pajisjes përcaktohen në urdhrin e
ekzekutimit të vendimit gjyqësor, të nxjerrë nga prokurori
ose gjykata, të cilët ia njoftojnë menjëherë subjektit dhe
organit që realizon ME-në.
2.Neni 13 Pajisja për realizimin e ME-së 1. ME-ja realizohet
nëpërmjet vendosjes së një pajisjeje të posaçme në trupin
e subjektit, e cila duhet: a) të ketë përmasa të vogla, në
mënyrë që të mbulohet lehtësisht nga veshjet dhe të mos

141

Kolegji universitar
“REALD”

BULETINI SHKENCOR REALD

Numër 6, 2017, ISSN 2411-5592

shikohet nga të tretët; b) të mos lëshojë tinguj ose dritë; c)
të përbëhet nga materiale të parrezikshme për jetën dhe
shëndetin e subjektit dhe të të tretëve; ç) të vendoset në një
pjesë të trupit që e bën të pamundur shikimin e saj nga të
tretët; d) të lejojë subjektin të kryejë pa vështirësi të gjitha
veprimtaritë e tij të zakonshme. 2. Pajisja duhet të plotësojë
karakteristikat teknike të mëposhtme: a) të jetë në gjendje
të transmetojë sinjal nga çdo pjesë e territorit të Republikës
së Shqipërisë; b) të ketë rezistencë të lartë ndaj elementeve
natyrore, e cila mundëson funksionimin normal edhe gjatë
ekspozimit ndaj tyre; c) të jetë e vështirë për t’u hequr; ç)
të transmetojë sinjal të posaçëm nëse dëmtohet ose hiqet.
3.Neni 14 Salla operative 1. Informacioni i siguruar nga
pajisja i transmetohet drejtpërdrejt sallës operative, e cila
funksionon pa ndërprerje. 2. Salla operative duhet të ketë
aftësinë teknike të marrë në kohë reale informacionin për
vendndodhjen e subjekteve që ndodhen brenda territorit ku
ushtron kompetencën organi që realizon ME-në. 3. Organi
që realizon ME-në siguron funksionimin pa ndërprerje të
sallës operative dhe lidhjen e saj në kohë reale me pajisjen
që përcakton vendndodhjen e subjektit.
4.Subjekti detyrohet: a) të zbatojë kushtet e përcaktuara në
vendimin gjyqësor; b) të vendosë në dispozicion të gjykatës,
prokurorit dhe organit që realizon ME-në adresën e saktë
të banimit dhe të punës, si dhe numra telefonikë kontakti,
të cilët duhet të jenë të disponueshëm në çdo kohë; c) të
kthehet brenda zonës së lejuar të lëvizjes ose të largohet
nga zona e ndaluar, brenda 30 minutave nga çasti kur është
kontaktuar nga salla operative; ç) të mos dëmtojë ose heqë
në asnjë rast pajisjen; d) të njoftojë menjëherë organin që
realizon ME-në për çdo dëmtim aksidental të pajisjes ose
funksionimin në kushte jonormale të saj.\
Shkelja e kushteve të ME-së 1. Policia e Shtetit dhe
Shërbimi i Provës vënë në dijeni prokurorin menjëherë
sapo marrin njoftimin për shkeljen e kushteve të ME-së.
2. Prokurori, kur vlerëson se janë shkelur qëllimisht, ose
në mënyrë të përsëritur, kushtet për përdorimin e ME-së,
harton një raport, të cilin ia paraqet gjykatës brenda 48
orëve nga marrja dijeni për shkeljen e kryer. 3. Raporti i
hartuar në rastet e parashikuara nga pika 2 e këtij neni i
paraqitet së njëjtës gjykatë që ka vendosur përdorimin e
ME-së dhe përmban rekomandimin e Shërbimit të Provës

për vazhdimin ose jo të ME-së ndaj subjektit që ka kryer
shkeljen.
Subjekti ndaj të cilit është vendosur me vendim gjyqësor
përdorimi i mbikëqyrjes elektronike është i detyruar të
qëndrojë brenda zonës së lejuar ose larg zonës së ndaluar,
sipas përcaktimeve të bëra në vendimin gjyqësor, me
përjashtim të rasteve kur ka marrë një autorizim për të
dalë ose për të hyrë në zonën e ndaluar, sipas rregullave të
përcaktuara në këtë udhëzim.
Autorizimi për të dalë nga zona e ndaluar ose për të hyrë në
zonën e ndaluar për subjektet e vendosura nën mbikëqyrje
elektronike, jepet: a) Në rast të sëmundjeve të rënda, të
cilat rrezikojnë jetën e anëtarëve të familjes së subjektit
nën mbikëqyrje elektronike, të vërtetuar me raport
mjekësor; b) Në rast vdekjeje të një anëtari të familjes së
subjektit nën mbikëqyrje elektronike; c) Në rast martese të
tij apo të një anëtari të familjes së subjektit nën mbikëqyrje
elektronike; ose ç) Në rast të lindjes së fëmijës, motrës apo
vëllait të subjektit nën mbikëqyrje elektronike. 3. Në kuptim
të pikës 2 të këtij udhëzimi me: a) anëtarë të familjes së
subjektit nën mbikëqyrje elektronike, nënkuptohen
nëna, babai, fëmijët, motra, vëllai, bashkëshorti/ja. b)
“sëmundje të rëndë” nënkuptohet çdo sëmundje që lidhet
me çrregullime fizike që cenojnë ose vënë në rrezik në
mënyrë të dukshme integritetin fizik ose jetën e anëtarit
të familjes së subjektit, në atë masë që mund të sjellin si
pasojë vdekjen e tij dhe për këtë shkak kërkon përkujdesje
të veçantë mjekësore apo . Autorizimi mund të jepet deri
në 7 ditë dhe, me kërkesë të subjektit nën mbikëqyrje
elektronike, vetëm në rastet e sëmundjeve të rënda, mund
të zgjatet për aq kohë sa e diktojnë Shtojca 5 327 rrethanat.
Në çdo rast, kohëzgjatja e autorizimit, nuk mund të jetë më
shumë se 30 ditë. 5. Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit të
Provës është autoriteti përgjegjës për shqyrtimin e kërkesës
dhe dhënien e autorizimeve për subjektin nën mbikëqyrje
elektronike për të dalë nga zona e lejuar ose për të hyrë në
zonën e ndaluar. 6. Subjekti nën mbikëqyrje elektronike në
rastet kur kërkon autorizimin për të dalë nga zona e lejuar
apo të hyrë në zonën e ndaluar duhet të paraqesë kërkesë
pranë Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit të Provës.
Kjo kërkesë regjistrohet në një regjistër të posaçëm pranë
Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Provës.familjare.
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