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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
Çdo 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

 

1  Figurat, tabelat dhe diçiturat duhet të jenë brenda formatit 23x16 me përmasat më të vogla të mundshme për t’u 
lexuar. 

 INFORMACION
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SEKSIONI I SHKENCAVE MJEKËSORE 

Nivelet e jodizimit të kripës

Dr. Spiro PANAJOTI

Përmbledhje

jodizimi i përgjithshëm i kripës së gjellës është ndërhyrja 
rekomanduese për parandalimin dhe korrigjimin e 
pamjaftueshmërisë së jodit. Për shumë vende, duke 
përfshirë edhe vendin tonë, që vuajnë nga problemet e 
IDD (iodine deficiency disorder) është e domosdoshme 
që programet e jodizimit të kripës të mbështeten edhe 
nga një legjislacion efektiv. Nisur nga këto fakte, si dhe 
nga studimet e kryera nga OBSH, UNICEF dhe Komiteti 
Ndërkombëtar për IDD (ICCIDD) mbi lidhjet midis kripës 
së jodizuar dhe gjendjes së jodit në mjediset e banuara 
vendosen edhe nivelet e jodizimit të kripës. 

Abstract

General iodization of table salt is the recommended 
intervention for preventing and correcting iodine 
deficiency. In many countries, including Albania, where 
people suffer from iodine deficiency disorder, it is 
indispensible that the iodization programmes of table 
salt are also supported by effective legislation. Based on 
these facts, as well as on the studies carried out by WHO, 
UNICEF and the International Committee for Iodine 
Deficiency Disorder (ICCIDD) on the correlation between 
iodized salt and the iodine condition in inhabited areas, 
the levels of the iodization of salt are determined. 

Hyrje

Gusha endemike ose struma, e njohur me emërtimin 
popullor “gusha”, është nga sëmundjet më të përhapura 
në botë dhe e njohur nga njerëzimi që në kohërat e lashta. 
Nga mjekësia e lashtë kineze dhe banorët e Amerikës së 
Jugut është aplikuar me sukses në luftën kundër saj hiri i 
algave të detit, të cilat rezultuan më vonë me përmbajtje 
Jodi. 
Shekulli i XIX shënon fillimin e përpjekjeve serioze të luftës 
ndaj gushës endemike. Bonaparti urdhëron për herë të 
pare studimin sistematik të gushës në shtetasit e tij, se 
një numër i madh rekrutësh ishin të papërshtatshëm për 
shërbim ushtarak, për shkak të shurdhërisë dhe zhvillimit 
të dobët mendor. Më 1811 Kurtua zbuloi se bimët e 
detit përmbajnë sasira të konsiderueshme Jodi, ndërsa 
Koindet në vitin 1820 paraqiti në Shoqatën Zviceriane të 

Shkencave të Natyrës rezultatet e mjekimit të gushës me 
anën e jodit. Në vitin 1907 David Morine konstatoi se në 
kafshët që konsumonin ushqime të varfëra në jod, rritej 
vëllimi i gjendrës tiroide. Që nga ajo kohë u konsiderua 
gusha si një hipertropi e tiroides, e shkaktuar nga deficit 
relativ ose absolut i jodit, i cili me këtë rast rifitoi vlerat e 
tij kuruese, por këtë here në nivel shkencor. 
Von Fellenberg më 1923 shpjegoi shkakun e gushës 
endemike në Zvicër, në atë kohë vendi më gushogjen 
në Evropë dhe bëhet nismëtar kryesor i profilaksisë me 
kripë të jodizuar, ku u shënuan rezultate shumë të larta. 
Vetëm gjatë këtij viti në kantonin e Bernës me mbi 700 
mijë banorë, ishin spitalizuar mbi 700 të sëmurë me 
kretinizëm dhe të paaftë për vetëshërbim. Si rezultat i 
përdorimit me sukses të kripës së jodizuar u minimizua 
frekuenca e gushës, ndërkohë që u mbyllën ose u 
riprofilizuan institucionet e destinuara për personat me 
mangësi në dëgjim dhe zhvillim mendor. 
Studimet shkencore të vitit 1966 vërtetuan se 
pamjaftueshmëria e jodit në periudhën e shtatzanisë 
është shkaku kryesor i kretinizmit. Mbi bazën e këtyre të 
dhënave shkencëtari amerikan Bezil Hetcel formuloi në 
vitin 1981 nocionin “sëmundjet e deficitit të jodit”, që do 
të thotë se pasojat e mungesës së jodit në organizmin 
e njeriut nuk reduktohen vetëm te gusha, por në një 
spektër shumë më të gjerë sëmundjesh. 

Kripa e jodizuar

Është kripa ushqimore në të cilën shtohet një sasi 
shumë e pakët Jodi. Në ndonjë rast krijohet mendimi 
dhe pretendimi nga konsumatorë të veçantë për ta 
parë me ngjyrën e jodit, ndërkohë që ajo ka të njëjtën 
ngjyrë dhe shije sikurse kripa ushqimore e pajodizuar. 
Me termin “jod” në kripën e jodizuar nuk kemi parasysh 
jodin e lire (elementar) dhe avullues, por format e tij të 
qëndrueshme ose më saktë substancat me përmbajtje 
jodi: jodur kaliumi (KI) dhe jodat kaliumi (KIOɜ). I pari 
përfaqëson lëndën tradicionale të kripës, ndërkohë që 
jodati ka filluar të përdoret me sukses kohët e fundit, 
veçanërisht në vendet e zhvilluara. 
Aplikimi në kripën e jodizuar i dozave përkatëse të fluorit 
e kompleton atë edhe me një veti tjetër të dobishme për 
njeriun si ai i parandalimit të dëmtimeve dentare, krahas 
funksionit kryesor si “mbajtëse” e jodit në procesin e 
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mjekimit dhe profilaksisë së IDD. Përdorimi i rregullt dhe 
i vazhdueshëm i kripës së jodizuar përbën sot mënyrën 
më racionale të kontrolluar dhe efektive të mënjanimit 
të mungesave të jodit në organizimin e njeriut. Ajo është 
aplikuar me sukses prej kohësh dhe nga blegatoria, ku 
janë shënuar përfundime të mira në prodhimtarinë e 
mishit dhe qumështit. 
Kostoja e prodhimit të kripës së jodizuar është 2-3 % 
më e lartë se e kripës ushqimore të pajodizuar. Çmimi 
i profilaksisë dhe mjekimit me jod nëpërmjet kripës së 
jodizuar luhatet në intervalin 0. 5-1 USD për person në vit 
dhe paguhet nga vetë konsumatori. Si lëndë e parë për 
prodhimin e kripës së jodizuar shërbejnë kripa e rafinuar 
dhe joduri i kaliumit ose jodati i kaliumit. 

Kriteret e jodizimit

Specifikime të prera mbi përmbajtjen e jodit në kripë nuk 
ka dhe gjatë dozimit të jodit në kushtet e prodhimit është 
e domosdoshme të respektohen kriteret e mëposhtme:

•	 Përmbajtja e jodit në ujin e pijshëm rajonal;
•	 Tradita e të ushqyerit;
•	 Konsumi mesatar ditor i kripës për çdo banor;
•	 Konsumi i proteinave shtazore;
•	 Perimet që preferohen më tepër;
•	 Humbjet e jodit gjatë transportit dhe magazinimit;
•	 Niveli i deficiencës jodike në rajon ;
•	 Veçoritë klimatike rajonale ;
•	 Faktorë të tjerë që ndikojnë në IDD. 
•	
Prandaj edhe jodizimi i kripës nuk standardizohet njësoj në 
të gjitha vendet e botës. Gjithsesi, është e domosdoshme 
të njihemi fillimisht me normat e konsumit ditor të jodit 
në personat e moshave të ndryshme, të propozuara nga 
Organizata Botërore e Shëndetësisë në vitin 1996. 

•	 50ppm për të vegjëlit (12 muajt e parë)
•	 90 ppm për fëmijët (2-6 vjeç)
•	 120 ppm për fëmijët e moshës shkollore (7-12 vjeç)
•	 150 ppm për të rriturit (mbi 12 vjeç)
•	 200 ppm për gratë shtatzanë dhe gjatë periudhës së 

laktacionit. 
•	
organizata Botërore e shëndetësisë, uniCeF-i dhe iCCiDD 
(Komiteti Ndërkombëtar për IDD) kanë përpunuar në 
bashkëpunim rekomandimet e përmbajtjes së jodit në 
kripë për nivelet e ndryshme të konsumit, kushtet e 
magazinimit dhe të mjedisit rrethues. 

Niveli i jodizimit

Në mjaft vende të botës kryhet jodizimi i përgjithshëm i 
kripës ushqimore. Në kushtet e vendit tonë ky problem 
meriton vëmendje të veçantë, se disa sektorë të 
ekonomisë me drejtim ushqimor si : prodhimi i bukës, 
djathit etj. , vazhdojnë të respektojnë traditën e vjetër të 
konsumit të kripës jocilësore (të papërpunuar) të vendit, 
madje kjo ndodh edhe me disa konsumatorë shtëpiakë. 
Prandaj është me interes dozimi i jodit në atë pjesë të 
kripës që konsumohet si kripë tavoline. 

Konkretisht, konsumi mesatar ditor për çdo banor 
rezulton 20 g, por në cilësinë e kripës së tavolinës 
(kripës së rafinuar) për konsum familjar në vendin tonë 
reduktohet normativa mesatare ditore në 6 g/frymë 
dhe është pikërisht kjo e fundit që duhet të merret në 
konsideratë në procesin e dozimit të jodit. 
Pranojmë konsumin mesatar ditor të jodit 150 ppm/
frymë, që do të thotë se niveli i domosdoshëm i jodizimit 
do të jetë:
150:6 = 25 ppm/gram kripë
Duke shtuar sasinë suplementare të jodit në masën 15 
ppm (sipas përvojës) për kompensimin e humbjeve 
eventuale gjatë transportit dhe magazinimit, atëherë 
niveli përkatës i jodizimit do të jetë 40 ppm jod ose
40 x 1. 685 = 67. 4 ppm KIOɜ/g kripë (67. 4 g/ton)
Niveli i jodizimit të kripës luhatet sot nga 34 g KIOɜ/ton 
kripë (në kushtet e cilësisë dhe paketimit të përsosur, si 
dhe nivelit shumë të lartë të përdorimit) deri në 100 g 
KIOɜ/ton kripë (përdorimi i kufizuar dhe cilësia e dobët 
e produktit të gatshëm dhe paketimit). Në tabelën e 
mëposhtme jepen të dhëna mbi jodizimin e kripës në 
disa vende të botës. Dozimi i jodit në kripë mund të 
shoqërohet edhe me pasoja të dëmshme në rast se nuk 
tregohet saktë forma kimike e tij (jod, jodur apo jodat). 
Rekomandohet zakonisht pasqyrimi si jod elementar, çka 
mundëson krahasimin e formave të ndryshme të tij. 

Tabela. Niveli i jodizimit të kripës në disa shtete

Shteti Komponimi i 
joduar

Niveli i 
jodizimit 

(mg jod/kg 
kripë)

australia jodat kaliumi 65
Kameruni jodat kaliumi 50
Kanadaja jodat kaliumi 77
Kina jodat kaliumi 40
ekuadori jodat kaliumi 40
gjermania jodat kaliumi 25
india jodat kaliumi 30
indonezia jodat kaliumi 25
Kenia jodat kaliumi 100
nigeria jodat kaliumi 50
sHBa jodat kaliumi 77
Zimbabve jodat kaliumi 50

Përfundime

Kripa e jodizuar nuk është ilaç edhe pse ka vlera 
me karakter profilaktik e mjekues për sëmundjet e 
pamjaftueshmërisë jodike. Përdoret në vend të kripës së 
zakonshme ushqimore (të pajodizuar) çdo ditë dhe gjatë 
gjithë jetës dhe u rekomandohet pa përjashtim të gjithë 
banorëve të një vendi, veçanërisht atyre që jetojnë në 
zona me deficiencë jodike natyrore, të cilët nuk sigurojnë 
dozën e mjaftueshme ditore të jodit nëpërmjet ujit dhe 
racionit të përditshëm ushqimor. 
Në cilësinë e komponimit me përmbajtje jodi përdoret 
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jodur kaliumi dhe jodat kaliumi që karakterizohen nga 
qëndrueshmëria e kufizuar (më shumë joduri dhe më 
pak jodati), dmth shpërbëhen me kalimin e kohës, 
veçanërisht kur nuk respektohen rregullat përkatëse 
gjatë prodhimit, transportit e magazinimit. Humbjet 
e jodit në kripë kushtëzohen nga disa faktorë, ku më 
kryesorët janë:

•	 Natyra dhe cilësia e komponimit të joduar, kushtet e 
depozitimit dhe transportit të prodhimit të paketuar;

•	 Afati kohor midis prodhimit dhe konsumit ;
•	 Kushtet kalimtare lokale. 
•	
Ministria e Shëndetësisë, veçanërisht institucionet me 
funksione monitoruese e kontrolluese duhet të jenë 
fuqiplotë në veprimtarinë e tyre për të vepruar me 
sukses në të gjitha stadet (prodhim, tregtim, konsum), 
duke aplikuar edhe sanksione për rastet e qarkullimit në 
tregun e vendit të prodhimit jashtë standardit. 
Nga ky këndvështrim mund të rishikohet edhe legjislacioni 
në fuqi për të qenë veprues dhe efektiv në përshtatje me 
kërkesat e kohës e ndoshta mund të ketë vend edhe për 
ristrukturime institucionale. Kripa e jodizuar paketohet 
në qeska polietileni ose polipropileni me densitet të lartë, 
të papërshkueshme nga drita dhe ajri. Në etiketim duhet 
të ekspozohen të dhënat kryesore si: lloji i komponimit të 
joduar aditivi, data e prodhimit dhe skadimit etj. 
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Abstract

Health and promotional care in the prevention of 
cancer in the reproductive system is one of the most 
recommended actions by the WHO. 
Cancer screening programs prevent up to 80% of cases, 
and together with the vaccine significantly reduce the 
levels of cancer in the cervix and the entire reproductive 
system. Statistics show that % of mortality has dropped 
significantly due to performing annual Check-Up 
on prostate cancer. Education related to safe sexual 
practices and early onset of sexual activity, promotion 
and provision of contraceptives, warnings on the use of 
tobacco and alcohol, maintenance of genital hygiene can 
prevent bacterial and viral infections that increase the 
risk of premature exposure of cancer. Promotional days 
in every country in the world, community awareness and 
education, social mobilization, vaccination, screening, 
treatment is the right way to prevent cancer in the 
reproductive system. 

Përmbledhje

Kujdesi shëndetësor dhe promocional në parandalimin e 
kancerit në sistemin riprodhues është një prej veprimeve 
më të rekomanduara nga OBSH. 
Programet e depistimit të kancerit parandalojnë deri në 
80% të rasteve, dhe së bashku me vaksinën reduktojnë 
ndjeshëm nivelet e kancerit në qafën e mitrës dhe 
gjithë sistemin riprodhues. Statistikat tregojnë se % e 
vdekshmërisë është ulur ndjeshëm për shkak të kryerjes 
së Check-Up-it vjetor në kancerin e prostatës. Edukimi 
lidhur me praktikat e sigurta seksuale dhe fillimi jo në 
moshë të re i aktivitetit seksual, promovimi dhe sigurimi 
i kontraceptivëve, paralajmërimet për përdorimin e 
duhanit dhe alkoolit, mirëmbajtja e higjienës së organeve 
gjenitale mund të parandalojnë infektimet bakteriale dhe 
virusale që rrisin rrezikun nga prekja e kancerit. 
Ditët promocionale në çdo vend të botës, sensibilizimi 
dhe edukimi i komunitetit, mobilizimi social, vaksinimi, 
depistimi, trajtimi është rruga e duhur në parandalimin e 
kancerit në sistemin riprodhues. 
Qëllimi i fushatave sensibilizuese:

	 Të reduktohen sëmundjet dhe vdekjet e shkaktuara 

nga kanceri duke rritur ndërgjegjësimin dhe duke 
inkurajuar parandalimin, zbulimin dhe mjekimin e 
tyre. 

	 Promovimi i rritjes së kujdesit shëndetësor në 
parandalimin e kancerit në sistemin riprodhues. 

	 Rekomandim për depistim për çdo grua seksualisht 
aktive nga mosha 30-49 vjeç, të paktën një herë 
në jetë, në mënyrë ideale më shpesh me qëllim 
reduktimin e vdekjeve nga kanceri i qafës së mitrës, 
ovareve, vaginës, vulvës dhe gjirit. 

	 Rekomandim për depistim edhe për çdo mashkull 
me qëllim reduktimin e vdekjeve nga kanceri i gjirit, 
penisit, testikujve dhe gjëndrës së prostatës. 

1.1	 Impakti i kancerit

Impakti i kancerit në organet riprodhuese është mjaft i 
rëndësishëm në aspektin emocional dhe psiko–social si 
për individin edhe për familjen. 
Ka një ndikim në nivelin e sëmundshmërisë së lartë që 
mund të zgjasë për një kohë të gjatë. Shkakton Incidencë 
të lartë dhe vdekshmëri në miliona femra dhe meshkuj, 
paaftësi të lartë e cila mund të cojë deri në humbjen e 
punës dhe kosto të lartë për shërbimin shëndetësor. 
oBsH ka hartuar një sërë strategjish për parandalimin 
e kancerit nëpërmjet:rritjes së njohurive dhe kulturës 
shëndetësore në këto grup-popullata, edukimin 
shëndetësor për rritjen e nivelit të vetkontrollit dhe 
të depistimit të hershëm, politikat shëndetësore për 
sensibilizimin e komunitetit dhe një sërë masash 
promocionale si:ditët promocionale dhe hapja e 
qendrave të planifikimit familjar. 
Një rëndësi të veçantë ka edhe rritja dhe zgjerimi i 
sherbimit obstetrik, onkologjik dhe keshillimoreve për 
shëndetin e gruas, si dhe ligjshmërinë në mbrojtje të 
shëndetit riprodhues. 
Kalendari i promocionit në parandalimin e kancerit 
përmban disa data të rëndësishme. Mund të përmendim:
	“Dita Botërore e Shëndetit“ - 07 Prill
	“Dita Botërore e Parandalimit të Kancerit”- 4 Shkurt
	Java e fundit e janarit për “Parandalimin e Kancerit të 

Qafës së Mitrës”
	Muaji Tetor i ”Ndërgjegjësimit për Kancerin e Gjirit”
	“Movember (moustache + november)”- muaji Nëntor, 

parandalimi i sëmundjeve si: kanceri i prostatës, 

Kujdesi shëndetësor dhe promocional në parandalimin e 
kancerit në sistemin riprodhues

Prof. Asoc. Dr. Vitori HASANI, MSc. Seljana LEKAJ
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kanceri në testikuj apo i sëmundjeve mendore si 
depresioni tek meshkujt. 

Meshkujt u inspiruan nga femrat rreth tyre të cilat 
organizonin evente për kancerin e gjirit, pasi diçka e këtij 
lloji nuk ekzistonte për meshkujt. 
‘Movember, prej vitit 2003 (për herë të parë në Australi) 
është një fushatë ndërkombëtare e muajit nëntor, gjatë 
së cilit meshkujt në formë simbolike rrisin mustaqet me 
qëllim ndërgjegjësimin rreth shëndetit të meshkujve. 
Deri tani, fushata ka mbledhur mbi 550 milionë dollarë 
në 21 shtete dhe është motori i zbulimeve për studime 
shëndetësore. 

1. 2 Shkaktari kryesor i kancerit në sistemin riprodhues:
HPV (Human Papiloma Virus) është infeksioni më i 
zakonshëm viral i traktit riprodhues që transmetohet 
seksualisht dhe nëpërmjet kontaktit gjenital lëkurë me 
lëkurë. 
HPV-ja mund edhe të mbetet e fshehur me vite pa dhënë 
asnjë shenjë sëmundjeje, por personat që e mbartin 
mbeten infektues për partnerët e tyre seksualë. 
Në më shumë se 99% të të gjitha tipeve të kancerit të 
qafës së mitrës, janë gjetur sekuenca të ADN-së së 
HPV. Pothuajse 47% e pacientëve me kancerin e penisit 
gjithashtu kanë një infeksion të HPV-së. 
Njihen më shumë se 200 nëntipe HPV, por deri më sot 
janë sekuencuar rreth 138 shtame HPV me prejardhje 
nga lëkura, mukozat jogjenitale, gjenitale dhe anale. 
Shumica e infeksioneve HPV kalojnë vetë, zhduken 
vetvetiu pa asnjë ndërhyrje brenda pak muajve deri në 2 
vjet mbas infektimit. Kurse llojet me rrezik të lartë, 16 e 
18 të HPV-së, vazhdojnë të qëndrojnë dhe të përparojnë 
në dëmtime parakanceroze dhe më vonë në kancer të 
qafës së mitrës. 
Disa lloje të HPV-së (llojet 6 dhe 11) që nuk shkaktojnë 
kancer, mund të shkaktojnë lythat gjenitale që janë 
shumë të përhapura dhe shumë infektive. 

Figura 1-1: Lezione në fordilomash të dukshme

1. 3 Faktorët ndikues në kancerin e sistemit riprodhues:
•	 Partnerë të shumtë seksualë. 
•	 Mosha e re në marrëdhënien e parë seksuale. (Procesi 

metaplazik është më aktiv gjatë adoleshencës dhe 
shtatzënisë ku ka një stimulim më të madh estrogjenik)

•	 Pacienti ka apo ka patur një infeksion seksualisht të 
transmetueshëm. 

•	 Përdorimi në mënyrë abuzive i duhanit dhe alkoolit. 

(Substancat e pranishme në tymin e cigares 
përqëndrohen në nivelin e mukusit cervikal duke 
reduktuar qelizat e Langerhansit, makrofagë që 
ndërhyjnë në mekanizmin e përgjigjes imune). 

•	 Kryerja e marrëdhënieve seksuale të pambrojtura. 
•	 Përdorimi i disa llojeve të kontraceptivëve oralë dhe 

shtatzëni në moshë te re tek femrat (Ca i qafës së 
mitrës). 

•	 Shtatzënitë në moshë të madhe (Ca i gjirit). 
•	 Pacienti ka imunitet të ulët (p. sh. individë të infektuar 

me Hiv janë në rrezik më të lartë për t’u infektuar me 
HPV, dhe mund të infektohen nga lloje të ndryshme 
të HPV-së). 

•	 Në kancerin e prostatës: mosha (me avancimin e 
moshës rriten shanset e prekjes së individit nga 
kanceri), prezenca e historive familjare me kancer, 
mënyra e jetesës etj. 

Duke ditur faktorët ndikues, mund të parandalojmë duke 
i shmangur disa prej tyre. 

1. 4 Studimet për kancerin në sistemin riprodhues
Janë realizuar një sërë studimesh për kancerin në 
sistemin riprodhues në vende të ndryshme të botës. 
në sHBa:
•	 5. 5 milion njerëz infektohen çdo vit me tipe të 

ndryshme HPV
•	 20 million njerëz janë të infektuar aktualisht me të 

paktën një tip HPV
•	 14 000 raste të reja të kancerit të qafës së mitrës 

diagnostikohen çdo vit
•	 4000-4500 femra vdesin çdo vit nga kanceri i qafës 

së mitrës
•	 Kanceri i penisit prek 1 në 100, 000 meshkuj. 
•	 Kanceri testikular prek 1 në 263 meshkuj
•	 Në Britaninë e Madhe:
•	 Rreth 550 meshkuj diagnostikohen çdo vit me kancer 

kërcënues për jetën 
•	 390 meshkuj diagnostifikohen me kancer të gjirit çdo 

vit. 
•	 Në mbarë botën:
•	 Infeksioni me HPV përfshin 80% të popullatës 

seksualisht aktive
•	 600 000 raste të reja me kancer të qafës së mitrës 

diagnostikohen çdo vit
•	 270 000 femra vdesin çdo vit nga kanceri i qafës së 

mitrës
•	 1 në 6 meshkuj diagnostikohet me kancer të prostatës
Gjithashtu ka disa evidenca që lidhin HPV-në me 
kancerin e cerviksit, vulvës, vaginës, anusit, penisit, dhe 
orofaringut. 
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Figura 1-2: Numri i pacientëve me kancer shkaktuar nga 
HPV (2008-2012 SHBA)

1. 5 HPV në Shqipëri
Nëse do përmendnim tipet qarkulluese të HPV në 
Shqipëri, sipas një studimi të prezantuar në Konferencën 
Ndërkombëtare te Bioteknologjisë, Tiranë 2011, në 
Shqipëri qarkullojnë disa gjenotipe të HPV: 6, 11, 16, 18, 
31, 53, 62, 81, 84. 
Pra vihet re prezenca e gjenotipeve onkogjene 16 dhe 18 
që i konsiderojmë tipe HPV me risk të lartë, të njohura 
për shkaktimin e 70-80% të kancerit të qafës së mitrës. 
Në Shqipëri kanceri i qafës së mitrës zë vendin e dytë 
(7%) ndërmjet tumoreve malinje tek femrat. Zë vendin 
e parë (40% të rasteve) ndërmjet tumoreve gjenitale 
dhe çdo vit diagnostikohen mesatarisht 95 raste të reja. 
Grupmoshat më të prekura janë 45-64 vjeç, vdekshmëria 
është 4-5/100 000
Vihet re se popoullata urbane është 4-5 herë më e prekur 
se ajo rurale (Incidenca urbane 13. 8 dhe incidenca rurale 
2. 8). Tirana ka 30-35% të rasteve. 

Figura 1-3: Stadet e kancerit në qafën e mitrës

1. 6 Depistimi për kanceret e organeve riprodhuese
	Aktualisht janë në dispozicion disa lloje testesh 

depistuese për kanceret e organeve riprodhuese 
femërore:

1. Për kancerin e qafës së mitrës:
	Pap testi (ekzaminim morfologjik histopatologjik)
	Testimi për HPV me rrezik të lartë (analiza e ADN)
	Ekzaminimi klinik kolposkopik (biopsia)
2. Për kancerin e gjirit:
	Mamografia (rekomandohet që femrat mbi 40 vjeç të 

bëjnë një mamografi çdo vit)
• Femra duhet të bëje vetkontrolle të herëpashershme 

të gjirit. Nëse vihet re një ndryshim si psh. kokërr në 
gjoks ose ndryshime në lëkurë, duhet të drejtohen 
menjëherë për konsultë te mjeku specialist mastolog. 

	Ekzaminime të tjera: testet laboratorike, radiografi, 
urografi, citoskopi apo rektoskopi, TAC (Tomografi 
Aksiale e Kompjuterizuar ose Skaneri), RMN 
(Rezonancë Magnetike Nukleare)

Pap-testi (Papanicolaou test)
Merren qeliza nga cerviksi me një furçë të vogël dhe 
materiali ekzaminohet për shenja të natyrës malinje ose 
çrregullime të qelizave. 

Figura 1-4: Pap-test

Pap testi është një test i shpejtë, i thjeshtë, jo i dhimbshëm, 
zgjat vetëm pak minuta dhe kryhet ambulatorisht në një 
klinikë apo spital. 
Materiali i marrë nga cerviksi dërgohet në laborator për 
t’u parë nga mjeku specialist dhe përgjigjja jepet mbas 
rreth 2 javësh. 
Edhe kur rezultati i Pap testit është normal, femra duhet 
të vazhdojë rregullisht bërjen e tij. Për gratë që rezultojnë 
negativ gjatë Pap testit, intervali për ridepistim duhet të 
jetë pas 3-5 vitesh. 

Testimi për HPV (analiza e ADN-së):
•	 Bazohet në zbulimin e ADN-së së llojeve të HPV-së me 

rrezik të lartë. 
•	 Testimi për HPV zbulon karcinogjenezën para se të 

zhvillohen crregullimet në qafën e mitrës. 
•	 Në testimin për HPV, merret një mostër qelizash duke 

futur në vaginë një furçë të vogël dhe pastaj vendoset 
në një enë me solucion ruajtës. Mostra mund të 
mblidhet dhe nga vetë femra duke e udhëzuar 
paraprakisht. 

•	 Megjithëse testimi për HPV është shumë i ndjeshëm në 
zbulimin e HPV-së, një test pozitiv HPV nuk konfirmon 
se gruaja ka parakancer; ai vetëm konfirmon se ka një 
infeksion me HPV. 

Figura 1-5: Analiza e ADN-së së HPV-së

Ekzaminimi klinik kolposkopik (biopsia)
Për një diagnozë më të sigurt të karcinomës invasive, 
është e nevojshme kolposkopia. Biopsia mundëson 
një saktësi diagnostike 85-95% duke vëzhguar zonën e 
transformimit. 
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Figura 1-6: Ekzaminimi klinik kolposkopik (biopsia)

	Depistimi për kanceret e organeve riprodhuese 
mashkullore:

•	 Rekomandohet Check Up Urologjik vjetor i cili 
përfshin: konsultë mjeku urologjik, gjak komplet, 
urinë komplet, PSA-totale, grafi pelvisi, uroflow dhe si 
përfundim biopsia e prostatës. 

•	 Ekzaminimi për nivelin e PSA (antigeni specifik 
prostatik) në gjak si dhe ekzaminimi ekografik 
shërbejnë për të zbuluar prezencën e kancerit në 
prostatë. 

•	 Rekomandohet që analiza e PSA të realizohet çdo vit 
për meshkujt me moshë mbi 50 vjeç me probleme të 
prostatës. 

•	 Mbi moshën 40 vjeç duhet t’i nisin këto ekzaminime 
meshkujt që kanë patur një histori familjare me 
tumor të prostatës. 

•	 Rekomandohet vetëkontrolli i testikujve për ta 
zbuluar kancerin në fazat e para. 

•	 rekomandohet kryerja e rrethprerjes mashkullore 
(cirkumcisioni). 

Biopsia e prostatës:
•	 Kryhet kur analiza e PSA del e rritur ose ka noduse të 

fortë në prostatë që ndjehen gjatë vizitës nga mjeku 
urolog. 

•	 Konsiston në marrjen me një age të disa fragmenteve 
të prostatës, duke e ndjekur me sondë ekografike 
trans-rektale.

Figura 1-7: Biopsia e prostatës

1. 7 Vaksina kundër HPV-së:
•	 Aktualisht në dispozicion janë 2 lloje vaksinash që 

sigurojnë një mbrojtje të lartë kundër dy llojeve të 
HPV-së, 16 dhe 18. 

•	  Vaksina tjetër mbron nga llojet 6 dhe 11 të HPV-së të 
cilat shkaktojnë lythat anogjenitale. 

•	 Të dyja vaksinat janë të sigurta dhe efektive në 
parandalimin e infeksionit me HPV nëse aplikohen 
para ekspozimit të HPV-së, më mire akoma para 
aktivitetit të parë seksual. 

•	 OBSH-ja rekomandon vaksinimin për vajzat e moshës 
9-13 vjeç. 

•	 Disa vende vaksinojnë edhe djemtë si masë 
parandaluese e kancerit gjenital, duke qenë se një 
nga dy vaksinat parandalon edhe lythat gjenitale. 

•	 Vaksinimi kundër HPV-së nuk zëvendëson depistimin 
për kancerin e qafës së mitrës. Prandaj, edhe gratë 
të cilat janë vaksinuar, duhet të vazhdojnë të kryejnë 
rregullisht kontrolle për kancerin e qafës së mitrës. 

Morfologjia e virusit të Papilomës ka disa karakteristika:
•	 Virus pa mbështjellje
•	 ADN rrethore dyfijëzore me madhësi 8Kb
•	 Formë ikosahedrike
•	 Dimension 55 nm
•	 Përbëhet nga 72 kapsomerë
•	 Përmban 2 proteina të kapsidës L1 major dhe L2 

minor 

Figura 1-8: Virusit i Papilomës

Figura 1-9: Vaksina kundër HPV-së:
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1. 8 Trajtimi i kancerit të organeve riprodhuese:
•	 Zgjedhja e trajtimit varet nga mosha e pacientes, 

gjendja e saj dhe stadi i tumorit. 
•	 Në disa raste, pjesët jonormale duhen hequr që të mos 

përparojnë në kancer të qafës së mitrës. Ky trajtim 
nuk ndikon në jetën seksuale apo në mundësinë për 
të patur fëmijë në të ardhmen. 

•	 Mjekimi kirurgjikal konsiston në histerektomi radikale 
(heqja e uterusit, cerviksit, 1/3 e sipërme të vaginës, 
parametrave, ligamenteve utero-sakrale dhe utero-
vezikale)

•	 në stadet e hershme të sëmundjes, kirurgjia dhe 
radioterapia së bashku arrijnë përqindje më të larta 
shërimi

•	 Radioterapia përdoret në të gjitha stadet e karcinomës 
cervikale, me qëllim mjekues. 

•	 Përdoret sëbashku me kirurgjinë për tumore 
voluminoze, apo e shoqëruar me kimioterapi 
(fluorouracil, 5-FU) në rastin e tumoreve më të 
avancuar për të shtuar mbijetesën. 

•	 Nëse kanceri i qafës së mitrës kapet herët, është më 
i lehtë për t’u trajtuar, mbijetesa rritet dhe cilësia e 
jetës së gruas është më e mirë. 

Shumica e infeksioneve nga HPV-ja nuk shkaktojnë shenja 
dhe kalojnë në mënyrë spontane. Kurse HPV 16 dhe 18 
që zgjatin, mund të shkaktojnë lezione parakanceroze, 
dhe nëse nuk trajtohen përparojnë në kancerin e qafës së 
mitrës. Simptomat kanë tendencë të shfaqen kur kanceri 
ka arritur një stad të avancuar. 
Megjithatë disa prej shenjave klinike në kancerin e qafës 
së mitrës janë:
	Gjakderdhje jo të rregullt midis cikleve menstruale, ose 

gjakderdhje jonormale vaginale pas marrëdhënieve 
seksuale

	Dhimbje mesi apo në fund të barkut
	Lodhje, humbje peshe dhe oreksi
	Parehati vaginale ose sekrecione vaginale jonormale
	Dhimbje gjatë kontaktit seksual

Trajtimi në dëmtimet displazike të gradës së ulët: 

	Realizohet heqja e zonës së transformimit deri në 
thellësi 7 mm me këto metoda:

1.	 Krioterapi (me azot të lëngët)
2.	 vaporizim me lazer
3.	 Ansa diatermike (procedurë elektro-kirurgjikale )
	Për lezionet në formë kondilomash të dukshme me 

inspeksion direkt, përdoren disa terapi:
1.	 Teknika kimike (acidi trikloroacetik)
2.	 Krioterapia
3.	 vaporizim me lazer
4.	 Krem me bazë 5-fluorouracilin
5.	 Elektrokauterizim (djegje të lëkurës)
1. 9 Përfundime:
•	 veprimet e rekomanduara nga oBsH përfshijnë: 

sensibilizimin dhe edukimin e komunitetit, 
mobilizimin social, vaksinimin, depistimin, trajtimin. 

•	 Programet e depistimit të kancerit parandalojnë 
deri në 80% të rasteve, dhe së bashku me vaksinën 
reduktojnë ndjeshëm nivelet e kancerit në qafën e 
mitrës. 

•	 Statistika tregojnë se % e vdekshmërisë është ulur 
ndjeshëm për shkak të kryerjes së Check-Up-it vjetor 
në kancerin e prostatës. 

•	 Edukimi lidhur me praktikat e sigurta seksuale dhe 
fillimi jo në moshë të re i aktivitetit seksual. 

•	 Mirëmbajtja e higjienës së organeve gjenitale mund 
të parandalojë infektimet bakteriale dhe virusale që 
rrisin rrezikun nga prekja e kancerit. 

•	 Promovimi dhe sigurimi i kontraceptivëve. 
•	 Paralajmërimet për përdorimin e duhanit dhe alkoolit. 
•	 Te bashkohesh me ditët promocionale në çdo vend të 

botës, do të thotë të ndihmosh meshkujt dhe femrat 
të mos vdesin nga kanceri, të trajtohen e të jetojnë 
sa më gjatë. 
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•	 Regjistri i Kancerit, Shërbimi i Onkologjisë, QSUT
•	 Kanceret e organeve riprodhuese, ISHP
•	 Instituti i Shëndetit Publik, kanceri i qafës së mitrës, 

tiranë
•	 Konferenca Ndërkombëtare e Bioteknologjisë, Tiranë 

2011
•	 Seksualiteti Human; Dr Vitori Hasani, MSc Saemira 

Durmishi
•	 Gjinekologjia Prof. Asc. Afërdita Manaj, Tiranë 2009
•	 https://www. ncbi. nlm. nih. gov/pmc/articles/

PMC3527891/
•	 The structure of HPV. (Adapted from Swiss Institute 

of Bioinformatics, Viral Zone. -Available in http://
viralzone. expasy. org/all_by_species/5. html ) 

•	 Human Papillomavirus: Biology and Pathogenesis, 
josé veríssimo Fernandes1 and thales allyrio araújo 
de Medeiros Fernandes2, 1Federal University of Rio 
Grande do Norte, 2University of Rio Grande do Norte 
state, Brazil

•	 Human Papillomavirus (HPV) Vaccines, Denise A. 
Galloëay, PhD Fred Hutchinson Cancer Research 
Center, Washington State Senate Health Care 
Committee Work Session on HPV, February 6, 2017

•	 Science Magazine (2018) Cervical Cancer Vaccine, 
volume 308



17

Kolegji universitar 
“realD”

Buletini sHKenCor realD
numër 7,  2018, issn 2411-5592 

Abstract

Aerosol therapy is one of the most commonly methods 
that is used to treat lung diseases in children. 
The main purpose is to keep high concentrations of 
active ingredients. In treating respiratory diseases, the 
inhalation way represents the most rational method 
for drug administration, because it allows to send the 
medicament directly to the organ, without having to 
pass the bloodstream. In this way we can achieve the 
same effect at a lower dose than required by parenteral 
administration. The ideal aerosol is the one that allows, 
to deposite most of the drug in the respiratory tract, 
where its presence is needed more and very little or 
nothing in other places. 

Purpose. 
1. Information about aerosol therapy and procedures of 
drug administration. 
2. To enable a better understanding of the procedure 
that allows accurate administration of medications 
through aerosol therapy, also a higher effectiveness of 
this therapy. 

Objectives
1. To be informed about aerosol and drugs administered 
through it. 
2. To emphasise the nurse role in aerosol therapy 
highlighting the main tasks and procedures performed 
by the nurse. 
3. To know the types of aerosol devices and to see the 
advantages and disadvantages of each of them. 
4. To see how the nurse informs and instructs the patient 
to perform aerosol therapy. 
5. To look at the way the aerosol devices is provided to 
Pediatric department at Vlora Regional Hospital. 
6. To make recommendations for the correct application 
of aerosol therapy. 

Materials and Method

The method of this work is a descriptive study that 
involves, the patient treated with aerosol and drugs 
administered by him. The topic includes the types of 
aerosol, advantages and disadvantages, procedure, the 

patient’s instruction and the latest instructions. 
Also in the topic is included a study at Vlora Regional 
Hospital, in pediatric department, where is emphasized 
method of treatment, instructions and side effects of 
aerosol therapy. 
A wide modern literature has served with the latest 
updates and many valuable recommendations. 

Keywords: aerosol device, aerosol therapy, nurse role. 

Abstrakt

aerozoloterapia është një nga mjetet më të përdorura 
për trajtimin e sëmundjeve te mushkërive tek fëmijët, 
duke pasur parasysh se qëllimi kryesor është që të 
mbaj të lartë përqëndrimet lokalet te përbërëseve 
aktiv. Nëtrajtimin esëmundjevetë sistemit të 
frymëmarrjes, rruga inhalatorepërfaqësonmetodën më 
racionalepëradministrimin e barnave, pasi ajolejonpër 
të dërguarmedikamentindirektnë organ, pa pasur 
nevojëpër të kaluar në qarkullimin e gjakut. Në këtë 
mënyrë arrjimë të njëjtin efektme një dozëmë të 
ulëtse sa kërkohetnga administrimiparenteral. Aerosoli 
idealështë ai që lejontë depozitojnë pjesën më të madhe 
tëmedikamentit në traktinrespirator, ku prania e tijështë 
e nevojshmedheshumë pak oseasgjë nëvende të tjera. 
nëpërmjet kësaj rruge mund të administrohen 
medikamentet në formën e: gazit, si anestezikët dhe o2 
dhe likide nëpërmjet inhalacionit dhe aerosolit që kanë 
në përgjithësi efekt lokal. 
Me inhalacion medikamenti ngrohet dhe arrin rrugët e 
para respiratore në formën e avujve. Aersosoli arrihet 
nëpërmjet përdorimit të aparateve elektromjekësore të 
afta të shpërndajnë medikamentin në pjesëza të vogla: 
këto pasi inhalohen mund të arrijnë sipas efektit që 
dëshirohet në bronket si dhe në alveolat pulmonare. 

Fjalët kyce: Aparati i Aerozolit, aerozolterapia, roli i 
infermierit në aplilkimin e Aerozolit. 

QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT
Qellimi: 
-Informimi rreth procedurave se aerozolo terapise dhe 
administrimit te medikamenteve. 

Menaxhimi dhe efektet anësore të aerozoloterapisë në 
pacientët e shtruar në spitalin rajonal Vlorë

                 Msc. Arnold SINANAJ, MND. Denada Selfo
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	 Të mundësohet një njohje më e mirë me procedurën 
që bën të mundur një administrim të saktë të 
medikamenteve nëpërmjet aerozolterapisë si dhe 
një efektivitet më të lartë të kësaj terapie. 

Objektivat:
1.	 të informohemi sa më gjerë rreth aerozolit dhe 

medikamenteve që administrohen nëpërmjet tij. 
2.	 të njihemi dhe të nxjerrim në pah rolin e infermierit 

në terapinë me aerozol, duke evidentuar detyrat dhe 
procedurat kryesore që kryhen nga infermieri. 

3.	 Të njihemi me llojet e aparatëve të aerozolit dhe të 
shihen avantazhet dhe disavantazhet për secilin prej 
tyre duke bërë të mundur një lehtësim në zgjedhjen 
e tyre. 

4.	 të shohim mënyrën sesi infermieri informon dhe 
instrukton pacientin për të kryer aerozolterapinë. 

5.	 Të shohim mënyrën e procedimit të aerozolterapisë 
në Spitalin Rajonal Vlorë dhe kontretishtë në repartin 
e Pediatrisë. 

6.	 Të shohim mënyrën e sigurimit të aparatit të aerozolit 
në repartin e Pediatris në Spitalin Rajonal Vlorë. 

7.	 Të shohim mënyrën e instruktimit të aerozolterapisë 
në repartin e Pediatrisë në Spitalin Rajonal Vlorë. 

8.	 të mundësojmë të sjellim rekomandime për mënyrën 
e saktë të aplikimit të aerozolterapisë. 

Materialet dhe metodologjia

Metodika e kësaj pune është një studim deskriptivë 
që përfshinë pacientin që trajtohet me aerozol dhe 
medikamente që administrohen nëpërmjet tij. Tema 
përfshinë në mënyrë të detajuar llojet e aerozolit, 
avantazhet dhe disavantazhet për secilin, teknikat e 
procedimit, instruktimin e pacientit dhe udhëzimet më 
të fundit. 
në temë është përfshirë edhe një studim i kryer në 
Spitalin Rajonal Vlorë, në repartin e Pediatrisë. Ku 
përfshihet mënyra e sigurimit të aerozolit, mënyra e 
procedimit, mënyra e instruktimit si dhe efektet anësore 
të aerozolterapisë. 
Një literaturë e gjerë bashkëkohore ka shërbyer me të 
rejat e saj më të fundit, me rekomandime të ndryshme 
dhe të vlefshme janë marrë për ti paraqitur në temë, jo 
vetëm literaturë shqipëtare por edhe e huaj, gjithashtu 
studime të ndryshme shkencore, epidemiologjike dhe të 
rejat e fundit mbi mënyrën sesi aplikohet aerozolterapia 
janë përdorur dhe paraqitur në temë. 

I. AEROSOLTERAPIA
	 1. PËRKUFIZIMI 
	 2. TE DHENA TE PERGJITHSHME. 
 Aerosoli është nje terapi e përdorur kryesisht për trajtimin 
ose parandalimin e sëmundjeve dhe inflamacioneve të 
rrugëve të frymëmarrjes. Administrimi i medikamenteve 
ne rruge inhalatore permes aerosolit, mundeson 
efikasitet te larte terapeutik
. https://www. my-personaltrainer. it/salute-benessere/
aerosolterapia. html
Kjo lloj terapie mundeson shperndarjen e medikamenteve 
direkt ne rruget e poshtme te frymemarrjes. 

Terapia ka mundesuar një revolucion në trajtimin e 
disa sëmundjeve të frymëmarrjes, përfshirë sëmundjet 
obstruktive të rrugëve të frymëmarrjes. 
Aerosol Therapy G. C. Khilnani and Amit Banga 
Department of Medicine, All India Institute of Medical 
Sciences, New Delhi, India.
	 Indikacione terapeutike te aerozol -terapis tek 

fëmijët. 
aerozol-terapia është e indikuar në të gjithë ato patologji 
qe prekin funksionet respiratore si: 
•Asthma Bronkiale;
•SPOK;
•Bronkiti akut
• Pneumonia
Aerosol-terapia administron sasi te vogla te 
medikamenteve ne pulmone(alveola). Keto medikamente 
perdoren per te relaksuar muskujt respiratore, per te 
lehtesuar frymemarrjen, ose per te luftuar infeksionet. 
At-Home-Aerosol-Therapy-Helping-you-breathe-easier. 
aspx, 15/05/2013
Midis tyre meriton të theksohet asthma bronkiale, 
sëmundje kronike inflamatore që karakterizohet 
nga hiper-reaktivitet bronkial, ngushtimë reversibël dhe 
inflamacion i rrugeve bronkiale
Kjo është patologji kronike shumë e zakonshme në 
fëmijët, prevalenca është në rritje në mbarë botën dhe 
simptomat shpesh paraqiten në vitet e para të jetës. 
Pediatria, A. Saliaj, 2012
Aerosol terapia nuk përdoret vetëm për problemet 
respiratore në stinën e dimrit por edhe për trajtimin e 
fenomeneve alergjike në stinën e pranverës. 
aerolterapia mundëson:
1. Lagështimin e rrugëve ajrore
2. Administrimin lokal të medikamenteve që avullojnë në 
solucionin fiziologjik
3. Reduktimin e bronkospazmave në lumenin bronkial 
dhe edemën e mukozave të frymemarrjes. 
4. Bën sekrecionet tracheobronkiale më të lëngshme, në 
mënyrë që të lehtësohet eliminimin e tyre. 
nëpërmjet aerosolit trajtohen edhe sëmundje të tjera 
respiratore si: Riniti, Sinuziti, Tonsiliti, Faringiti. 
https://www. my-personaltrainer. it/salute-benessere/
aerosolterapia. html

Medikamentet terapeutike që administrohen nëpërmjet 
aerosolit
1. Kortizonikët
2. Mukolitikët
3. Antiinflamatorët
4. Antialergjikët
5. Antibiotikët
6. Bronkodilatatorët
AVANTAZHET DHE DISAVANTAZHET E AEROZOLTERAPISË
 Avantazhet. 
•	 1. Dozat që jepen me aerozol përgjithësishtë janë 

të përmasave të vogla ne krahasim me trajtimet 
sistemike. 
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•	 2. Medikamentet administrohen direkt ne sistemin e 
frymemarrjes. 

•	 3. Efekti i veprimit te medikamenteve eshte i shpejte. 
•	 4. Efektet anësore sistemike janë më pak të rënda ne 

krahasim me terapine orale ose parenterale
•	 5. Medikamentet e inhaluara nuk shkaktojne dhimbje. 
 Disavantazhet. 
1)	 Pacientët në përgjithësi duhet të jenë të aftë të 

marrin frymë të thellë dhe ne menyre të koordinuar. 
2)	 Veshtiresite ne vleresimin e dozes. 
3)	 Hapësira (depozita) mushkërive për dozën e aerozolit 

është shumë e vogël. 
4)	 Rrezik për irritim trakeobronkial, bronkospazma, 

kontaminim dhe infeksion të rrugëve ajrore. 
5)Njohuri të pamjaftueshme ose përdorim jo i saktë i 

pajisjes së aerozolit nga pacienti ose nga infermieri/
mjeku/terapeutisti i frymëmarrjes. 

6)Një numër i lartë dhe i ndryshëm i pajisjeve të 
aerozolit të cilat mund ta bëjnë konfuz pacientin dhe 
infermierin në përdorimin e tyre. 

Revised by Thomas J Kallstrom RRT, FA A R C, Fairview 
Hospital, Cleveland, Ohio, and approvedby the 2003 CPG 
Steering Committee

Komplikacionet
1. Obstruksion i rrugeve te frymemarrjes. 
2. Bronkospazmat
3. Mbinagarkese me fluide

KUJDESI INFERMIEROR. 
1.	 Larja e duarve
2.	 Përgatiten materialet e nevojshme
- aparat i aerozolit
- Maska të ndryshme sipas grupmoshave
- shiringa 2-5 ml
- Materiale për të respektuar rregullat e asepsisë
- Solucion fiziologjik
- Medikamente si: bronkodilatator(ventolinë), 

kortizonikë (clenil A1, bentelon)
3.	 Identifikohet pacienti
- Kontrollohet emri i tij, numri i shtratit
4.	 Jepen shpjegimet e duhura pacientit
5.	 Pozicionohet pacienti në pozicion të përshtatshëm, 

në Foëler ose ortopnoe
6.	 Hidhet solucioni fiziologjik në rezervuarin e aparatit 

3-5 ml
7.	 Hidhet medikamenti në rezervuar
8.	 Vendoset në rrymë elektrike aparati
9.	 Vendoset maska te fytyra e pacientit, maska duhet të 

përfshijë hundën dhe gojën e tij. 
10.	Observohet pacienti deri sa të ketë përfunduar 

solucioni në rezervuar
11.	rregullohen materialet e përdorura
12.	Regjistrohet procedura në kartelë. 
Principet Bazë Të Infermierisë, E. Kicaj, A. Ramaj, 20

Studimi

Të dhëna të përgjithshme rreth studimit:
Studimi është kryer në repartin e Pediatrisë të spitalit 
Rajonal Vlorë, prej datës 5-25 prill 2015. Në këtë studim u 

përfshijnë 34 pacientë, pra fëmijë të cilët u ishtë indikuar 
përdorimi i aerozolit si pjesë e terapisë së tyre në trajtimin 
e sëmundjeve respiratore. Ky eshte një studim deskriptiv 
satistikor i tipit krahasuesë për një periudhë një vijecare 
në spitalin Rajonal të Vlorës në repartin e pediatrisë për 
vitin 2015. 
Thelbi i studimit qëndronte në patjen apo jo të aparaturës 
së aerozolit nga ana e spitalit, nga ana e vetë familjarëve. 
Nëse infermierët dinin të përdornin pajisjen e aerozolit.  
nëse familjarët dinin të përdornin pajisjen e aerozolit dhe 
gjithashtu me anë të një pyetsori që u shpërnda në këtë 
repart u pyetën të gjithë fëmijët/familjarët për efektet 
anësore që mund të shkaktonte terapia me aerozol. 
Gjithashtu dhe ne evidentimin e semundjeve ku eshte 
perdorur me shume aerozolo terapia. 

Qëllimi
	 Te shohim menyren e procedimit te aerozolo-terapise 

ne Spitalin Rajonal Vlore, konkretisht ne Repartin e 
Pediatrise. 

	 Te evidentohen indikacionet terapeutike te aerozolit 
ne moshat pediatrike ne spitalin rajonal vlore per 
vitin 2015. 

	

Objektivat:
	 Te paraqiten grupmoshat pediatrike ku eshte i 

indikuar me shpesh trajtimi. 
	 Te vleresohet menyra e sigurimit dhe perdorimit te 

aerozolit. 
	 Te vleresohen numri i semundjeve te sistemit 

respirator ku eshte perdorur me shpesh aerozolo 
terapia. 

	 Te pershkruhet profili socio-demografik. 

Rezultatet e studimit
	 Fëmijët e marrë në studim ishin gjithsej 34. 

 Tabela Nr. 1: Fëmijët e marrë në studim

Fëmijët e marrë në studim Numri Në %

Femra 21 61. 67%
Meshkuj 13 38. 33%
Total 34 100 %
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Grafiku Nr. 1: Ndarja e fëmijve të përfshirë në studim sipas gjinisë. 

Nga të dhënat e studimit që është kryer në repartin e 
Pediatrisë në Spitalin Rajonal Vlorë, rezulton se fëmijët e 
përfshirë në studim janë 34, të ndarë sipas gjinisë janë të 
ndarë në 21 femra ose e shprehur ndryshe në përqindje 

kjo shifër do të ishte 61. 7%. Për gjininë mashkullore 
shifrat janë 13 meshkuj ose e shprehur ndryshe në 
përqindje kemi 38. 33% të rasteve. 

Tabela Nr. 2: Ndarja e fëmijve të marrë në studim sipas grupmoshës së tyre. 

Grupmosha

 . . Gjinia 

0-2 vjec 3-6 vjec 7-10 vjec 11-14 vjec Total 

Nr % Nr % Nr % Nr % Nr %

Femra 7 20. 5% 11 32. 3% 4 11. 7% 1 2. 9% 23 67. 6%

Meshkuj 4 11. 7% 5 14. 7% 1 2. 9% 1 2. 9% 11 32. 4%

Total 11 32. 2% 16 37% 5 14. 6% 2 5. 6% 34 100%

Grafiku Nr. 2: Ndarja e fëmijëve të përfshirë në studim 
sipas grupmoshës (pediatrike)

sipas grupmoshës pediatrike këta fëmija janë të 
grupuar në disa grupmosha dhe konktretishtë kemi: për 
grupmoshën 0-2 vjec rezultojn gjithësej 11 fëmijë, ku 7 
fëmij të gjinisë femërore dhe 4 të gjinisë mashkullore. 
Për grupmoshën 3-6 vjec rezultojnë 16 fëmijë ku kemi 
që 11 fëmij janë të gjinisë femërore dhe 5 fëmijë janë të 
gjinisë mashkullore. Për grupmoshën 7-10 vjec rezultojnë 
5 fëmijë ku kemi që 4 fëmij janë të gjinisë femërore dhe 1 
i gjinisë mashkullore. Për grupmoshën 11-14 vjec kemi 2 
fëmijë, ku 1 i përket gjinisë femërore dhe 1 i përket gjinisë 
mashkullore. Pra sic shihet nga të dhënat grupmosha 
më e prekur në sëmundjet e aparatit respirator është 
grupmosha 3-6 vjec me 16 fëmij dhe grupmosha më 
pak e prekur është grupmosha 11-14 vjec vetëm me dy 
fëmijë. 

Tabela Nr. 3: Mënyra e sigurimit të aparatit të aerozolit 
për të kryer terapinë

Aparati i aerozolit Nr %

Nga spitali 0 0 %

Nga pacienti 19 55. 8 %

Nga pacientët e tjerë 13 38. 23%

Grafiku Nr. 3: Mënyra e sigurimit të aparatit te aerozolit 
sipas burimeve siguruese të aerozolit

Përsa i përket mënyrës së sigurimit të aparatit të 
aerozolit rezultatet janë shumë problematike sepse asnjë 
nga fëmijët dhe prindërit nuk ka pohuar se aparatin e 
aerozolit e kanë siguruar nga spitali, e shprehur në shifra 
do të kishim 0 nga spitali ose 0%, shumica e të sëmurve e 
kanë siguruar aparatin e aerozolit vetë dhe konktretishtë 
kemi 19 pacientë(prindër) që e kanë siguruar aerozolin 
vetë, e shprehur në përqindje kjo shifër do të ishte 55, 
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8%, gjithashtu një pjesë tjetër në pamundësi të sigurimit 
vetë të aerozolit e kanë siguruar aerozolin nga pacientët 
e tjerë dhe konktretishtë janë 13 pacient(prindër), e 
shprehur në përqindje kjo shifër do të ishte 38. 23%. Ajo 
që është shqetësuese është fakti që spitali nuk ka mundur 
të ofrojë asnjërit prej pacientëve një pajisje aerozoli. 

Konkluzione

	 aerozolterapia është terapia ku medikamentet 
jepet nëpërmjet inhalacionit dhe shkojnë në 
rrugët respiratore deri në alveola, medikamentet 
lagështohen falë mekanizmave të aerozolit. 

	 Është shumë e rëndësishme administrimi korrekt i 
aerozolterapisë në mënyrë që terapia të ketë sa më 
shumë efektivitet dhe sa më pak efekte anësore

	 Higjenimi i aparaturave është një hallkë tjetër kyce 
që siguron një terapi të shëndetshme duke evituar 
ndotjen bakteriale dhe efekte të rënda anësore nga 
terapia. 

	 Përsa i përket studimit ku përfshihen 34 fëmij, kemi 
që 21 janë femra dhe 13 meshkuj. 

	 Efektet anësore të aerozolterapisë të shfaqura në 
fëmijë janë 10 raste, ku 2 raste janë bronkospazma, 
5 raste mbihidratim, 1 rast dispneje, 1 rast me 
temperaturë, 0 rast me ndotje bakteriale dhe 1 rast 
me efekte të tjera. Kurse pa efekte anësore janë 24 
raste. 

	 Mënyra e sigurimit të aparaturës rezulton se 0 
aparatura janë siguruar nga spitali, 19 janë siguruar 
nga vetë pacientët dhe 13 raste nga pacientët e tjerë. 

	 aplikimi i aerozolterapisë është kryer në 3 raste nga 
mjeku, 17 raste nga infermieri, 12 raste nga prindërit 
dhe 2 raste nga persona të tjerë. 

	 Instruktimi për mënyrën e aplikimit të aerozolterapisë 
është realizuar në 7 raste nga mjeku, 8 raste nga 
infermieri, 7 raste nga shënimet e pajisjes, 9 raste 
pa instruktim dhe 3 raste nga persona apo situata të 
tjera. 
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Abstract

The cancer is already a serious problem in the country, 
responsible for 17% of all deaths, thus becoming an 
increasing burden for the healthcare system (SKSH) in our 
country. 
Cervical cancer is the second most common cancer 
after breast cancer for women aged 15-49 in Albania. 
Every year about 40-50 women die at a relatively young 
age from this cancer. Deaths from cervical cancer are 
considered preventable. With the scientific knowledge 
and existing technology we should not have had death 
from this cancer. Screening programs for this cancer 
are also considered very cost-effective and would have 
measurable benefits for the whole society. The timely 
trends of this cancer in Albania do not show signs of 
decline, on the contrary. The organization and support 
of existing services are insufficient, inadequate and 
ineffective for the prevention of cervical cancer in the 
population. In Albania, only sporadic screening services 
are provided with a very low coverage in the population, 
without guaranteeing the elements of ethics and with 
poor quality control. 

Key words: cancer, reproductive organ, cervix, disease, 
etc. 

Abstrakt

Kanceri tashmë është një problem serioz në vend, 
përgjegjës për 17% të të gjitha vdekjeve, duke u bërë 
kështu një barrë në rritje për sistemin e kujdesit 
shëndetësor (SKSH) në vendin tonë. 
Kanceri i qafës së mitrës është kanceri i dytë më i 
shpeshtë pas kancerit të gjirit për gratë e moshës 15-49 
në Shqipëri. Çdo vit rreth 40- 50 gra vdesin në moshë 
relativisht të re nga ky kancer. Vdekjet nga kanceri i qafës 
së mitrës konsiderohen të parandalueshme. Me njohuritë 
shkencore dhe teknologjinë ekzistuese nuk duhet të 
kishim vdekje nga ky kancer. Programet e depistimit për 
këtë kancer konsiderohen gjithashtu si shumë kosto-
efektive dhe do të kishin përfitime të matshme për gjithë 
shoqërinë. Prirjet në kohë të këtij kanceri në Shqipëri 

Aspekti ligjor në patologjite e kancerit të aparatit riprodhues

Msc. Marjola MUHAJ
Kolegji Universitar “Reald”

E-mail: marjola. muhaj@unireald. edu. al

nuk tregojnë shenja rënie, përkundrazi. Organizimi 
dhe mbështetja e shërbimeve ekzistuese janë të 
pamjaftueshme, të papërshtatshme dhe jo efektive për 
parandalimin e kancerit të qafës së mitrës në popullatë. 
Në Shqipëri ofrohen vetëm shërbime të depistimit 
sporadik me një mbulesë shumë të ulët në popullatë, 
pa garantim të elementeve të etikës dhe me kontroll të 
mangët të cilësisë. 

Fjalë kyçe: kancer, organ riprodhues, qafa e mitrës, 
sëmundje, etj. 

Hyrje

Në Shqipëri, ashtu si në shumë vende të tjera të 
botës, kanceri perben një problem ne rritje, i cili lipset 
të trajtohet me një përqasje të Shëndetit Publik. 
Nderkohe qe rritet numri i viktimave nga kanceri, sistemi 
shendetesor ndeshet me nevojen per te siguruar barnat 
te efektshme dhe paisje të teknologjisë së fundit. 

Nr. Shkaku i Vdekjes
Përqindja 

ndaj totalit të 
vdekshmërisë

1 Sëmundjet kardiovaskulare 50. 2 %

2 Sëmundje tumorale (kancer) 16. 6 %

3 Shkaqe jo të përcaktuara mirë 11. 3 %

4 Aksidentet dhe plagosjet 6. 8 %

 *Burimi: Ministria e Shëndetësisë

Përqindja e regjistruar e kancerit në Shqipëri (rreth 1000 
raste të reja për 100. 000 banorë) është e ulët krahasuar me 
atë të vendeve të tjera Evropiane, gjë që mund të jetë për 
shkak të regjistrimit jotë plotë dhe/ose përqindjes së lartë 
të të rinjve në Shqipëri. Përafërsisht, 73% e Shqiptarëve 
ose gati tre të katërtat e popullsisë janë më pak se 45 vjeç 
dhe mosha mesatare eshte 31 vjeç – më e ulëta në Evropë. 
Por, në vitet e ardhshme, me plakjen e popullsisë, pritet 
një rritje e konsiderueshme e numrit të kancereve në 
vendin tonë. 
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Institucionet kërkimore/akademike/shëndetësore në 
Shqipëri, vitet e fundit kanë prodhuar mjaftueshëm 
informacion që lejon një analizë të përshtatshme të 
kapaciteteve dhe nevojave në nivele të ndryshme të 
sistemit shëndetësor, lidhur me fillimin e një programi 
të depistimit kombëtar. Fillimin e një depistimi të 
organizuar për kancerin e qafës së mitrës në Shqipëri. 
Edhe në kushtet e ekzistencës së një vaksine për 
imunizimin kundër HPV, programi i depistimit ngelet i 
domosdoshëm; sikur një program vaksinimi kundër HPV 
të fillonte tani, efektet e tij në shëndetin e grave do të 
përftoheshin vetëm pas 30 apo 40 vitesh. Që një program 
i tillë të jetë efektiv dhe të ketë pak risqe ai duhet të jetë i 
organizuar dhe të sigurojë një mbulesë të lartë depistimi, 
ndërkohë që siguron një kontroll të cilësisë në të gjitha 
nivelet e sistemit. Një program depistimi për kancerin 
e qafës së mitrës i përfshin të gjithë nivelet e sistemit 
shëndetësor dhe kërkon një organizim të përshtatshëm 
për bashkëpunimin mes tyre në funksion të shërbimeve 
për gruan dhe shëndetin e saj. Që programi i depistimit 
në Shqipëri të ketë një mbulesë të lartë duhet të sigurojë 
ftesën apo informimin e organizuar dhe personal për 
gratë që do të përfshihen në program. Për një mbulesë 
të lartë do të shërbenin masat për uljen e barrierave 
financiare (pa kosto për gratë e përfshira) dhe gjeografike 
(testet depistuese dhe ekzaminimet gjinekologjike sa më 
pranë grave, ndërkohë që leximi i testeve në mënyrë të 
centralizuar). 
Program i depistimit të organizuar duhet të aplikohet 
në mënyrë graduale dhe sigurojnë qëndrueshmërinë 
në kohë përmes masave ligjore dhe mbështetjes së 
Ministrisë së Shëndetësisë. 
Bazuar në informacionin më të mirë shkencor që ekziston 
sot në botë në fushën e kontrollit të kancerit të qafës 
së mitrës, si dhe udhëzuesit më të fundit europianë 
për sigurimin e cilësisë në depistimin për kancerin e 
qafës së mitrës dhe udhëzuesit e Praktikës Bazë për 
kontrollin gjithëpërfshirës të kancerit të qafës së mitrës i 
organizatës Botërore të shëndetësisë, duhen nderrmare 
veprimet e meposhtme:
•	 Për nivelin e zhvillimit të vendit tonë dhe për të 

shmangur në maksimum ndërhyrjet invazive të 
padobishme, në Shqipëri është më e përshtatshme 
strategjia ‘depistim–diagnostikim - zbulim i 
parakohshem’ kundrejt strategjisë ‘depistim-trajtim’; 

•	 Qendrat e kujdesit shëndetësor parësor janë vendi 
më i përshtatshëm për kontaktin e grave të përfshira 
në program me personelin shëndetësor dhe ofrimin 
e shërbimeve të këshillimit dhe marrjes së mostrës 
biologjike për testin e depistimit. Mjekët, mamitë 
dhe infermerirët që punojnë në këto qendra, për 
të përballuar një program depistimi në shkallë të 
gjerë, duhet të mbështeten me trajnim, bazuar në 
udhërrëfyes/protokolle kombëtare;

•	 Nuk duhet lejuar që mangësitë në diagnozë dhe 
trajtim në institucionet shëndetësore publike të 
kërcënojnë besimin e publikut tek programi. Duhen 
bërë përpjekje për minimizimin sistematik të tyre dhe 
sigurimin e të gjithë shërbimeve bazë të diagnozës 
dhe trajtimit në Shqipëri;

•	 Për të rritur kosto-efektivitetin dhe për të kontrolluar 

cilësinë, leximi i testeve të depistimit primar duhet 
centralizuar në Tiranë;

•	 Përveç pap-testit, duhet të merret në kosideratë 
seriozisht përdorimi i testit të HPV me risk të lartë si 
test i depistimit primar për arsye të efektivitetit dhe 
prakticitetit gjatë aplikimit të tij në shkallë të gjerë;

•	 Ministria e Shëndetësisë duhet të udhëheqë procesin 
e ngritjes së programit kombëtar për depistimin e 
kancerit të qafës së mitrës përmes mekanizmave 
ligjore dhe mbështetjes financiare

•	 Spitalet universitare në bashkëpunim me Institutin 
e Shëndetit Publik dhe Qendrën Kombëtare të 
cilësisë dhe sigurisë duhet të përgatisin standardet, 
mekanizmat e përmirësimit të vazhdueshëm të 
cilësisë dhe treguesit e vlerësimit e të monitorimit të 
programit. Bashkëpunimi me ekspertë ndërkombëtarë 
në këtë fushë do të ishte i dobishëm. Një bord me 
përfaqësues nga këto institucione dhe i miratuar nga 
Ministri i Shëndetësisë do të ndihmonte ndjekjen në 
vijimësi të tyre. 

Kujdesi Paliativ dhe Mbështetja e Familjarëve

“Kujdes paliativ” është tërësia e ndërhyrjeve diagnostike, 
terapeutike dhe psikosociale, të orientuara si ndaj 
pacientit, ashtu edhe familjarëve të tij, kur sëmundja dhe 
pacienti, për shkak të evolucionit e prognozës së saj, nuk 
u përgjigjen më pozitivisht ndërhyrjeve të parashikuara 
në trajtimin e saj. 

Parimet e ofrimit të kujdesit paliativ. Kujdesi paliativ 
ofrohet në bazë të parimeve të mëposhtme: 
a. mbrojtja e dinjitetit dhe autonomisë së pacientit pa 
asnjë diskriminim; 
b. mbrojtja dhe promovimi i cilësisë së jetës deri në fund 
të saj; 
c. sigurimi i një jetese pa dhimbje deri në fund të saj;
mbështetja e duhur mjekësore e psikosociale për 
personin e sëmurë dhe familjen e tij; 
e. mosshpejtimi ose mosprovokimi i vdekjes. 

Të drejtat e pacientëve në kujdes paliativ. 

Pacientët, gjatë marrjes së kujdesit paliativ, gëzojnë këto 
të drejta:
a) marrjen e kujdesit paliativ të arritshëm dhe efikas; 
b) marrjen e informacionit për sëmundjen, prognozën 
dhe mënyrën e trajtimit; 
c) njohjen në mënyrë të përshtatshme me diagnozën dhe 
prognozën e vërtetë e të saktë të sëmundjes; 
d) zgjedhjen e mënyrës e të llojit të trajtimit mjekësor ose 
kundërshtimin e tyre; 
e) ruajtjen e konfidencialitetit për gjendjen shëndetësore;
f) marrjen e vendimeve dhe dhënien e pëlqimit për 
trajtimin. 

Shërbimet e kujdesit paliativ ofrohen nga Qendra e 
Shërbimit Onkologjik në Banesë (financim nga buxheti 
i shtetit), shoqata Ryder Albania, shoqata Mary Potter, 
Karitas. aktualisht, mjekët e familjes dhe infermieret 
trajnohen mbi shërbimet e kujdesitpaliativ. Është 
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hartuar një plan për edukimin në vazhdim lidhur me 
çështjet e kujdesit paliativ dhe mbulon pjesën më të 
madhe të vendit. Në të njëjtën kohë, ekziston edhe një 
partneritet me Mbretërinë e Bashkuar për asistencë dhe 
trajnimndërkombëtar. 

Mbështetja sociale:Të sëmurët terminalë përfitojnë një 
pagesë, pavarësisht nga mosha dhe të ardhurat e tjera 
që përfitojnë nga shteti. Masa e pagesës dhe kriteret 
për përfitimin e kësaj pagese përcaktohen me vendim të 
Këshillit të Ministrave. 

Qendrat e Planifikimit Familjar:

•	 Shoqata Shqiptare e Kancerit, Ryder Albania, Qendra 
Shëndetësore për Parandalimin e Kancerit, dhe 
Qendra e Kujdesit në Banesë janë të përfshira në 
edukimin, parandalimin, zbulimin e hershëm të 
kancerit të gjirit, të mitrës dhe të lëkurës, si dhe në 
kujdesinpaliativ. 

•	 Europa Dona Albania ofron mbështetje dhe 
ndërgjegjësim tëpublikut

•	 Europa Dona Albania (një degë e shoqatës 
ndërkombëtare Europa Dona) është një shoqatë e re 
aktive që mbështet të mbijetuarat e kancerit të gjirit, 
si dhe punon për rritjene ndërgjegjësimit të plitikë-
bërësve dhe publikut tëgjerë. 

•	 Ligji “Per Shëndetin Publik” dhe Paketa e shërbimeve 
në Kujdesin Shëndetësor Parësor (2009) adresojne 
çështjet e zbulimit të hershëm tëkancerit. 

•	 Spitalet publike janë institucione me buxhet të 
pavarur, jofitimprurëse dhe e ushtrojnë veprimtarinë 
e tyre në mjediset dhe me pajisjet që janë pronë e 
Ministrisë së Shëndetësisë. 

•	 Ministri i Shëndetësisë përcakton organizimin, 
strukturën dhe rregulloret e funksionimit të spitaleve 
publike. 

Financimi i spitaleve

Spitalet publike financohen nga:
a) Ministria e Shëndetësisë;
b) institucionet e sigurimeve shëndetësore; 
c) pushteti vendor;
d) donatorët vendas e të huaj me burime parash te pastra 

Kostoja e semundjes se kancerit ne teresi eshte e 
kushtueshme ne aspektin emocional dhe financiar. 
Keshtu, nje pacient i semure me kancer i duhet te beje 
si fillim nje: 

1. Mamografi apo PAP Test e cila eshte falas nese behet 
ne spitalin shteteror. 
2. Analiza gjaku te cilat ne shumicen e rasteve mjeku 
onkolog i refenon ne klinika te specializuara private te 
cilat ofrojne cmime realtivisht te larta krahasuar me te 
ardhurat e per fryme. 
3. Eko. 
4. Biopsi. 
5. Kosto e nderhyrjes. 
6. Kimoterapia e cila pavaresisht se eshte falas per te 

semure e diagnostikuar me nje semundje kanceri, shume 
here denoncohen raste te mungeses ne farmacine 
shteterore te spitalit dhe pacienti eshte i detyruar ta 
siguroje ate ne rruge private, shume here edhe ne 
menyre kontrabande te ardhura nga jashte. 
7. Mjekime te tjera plotesusese ketu i referohemi rasteve 
kur pacienti vuan edhe nga semundje te tjera qe kane 
nevoje te trajtohen paralelisht. 
8. Radioterapia apo rrezatimet e ndryshme, kur nuk 
mund ta ofroje spitali pasi aparaturat te cilat mund te 
jene te vjeteruara apo me “difekte” pacienti drejtohet ne 
klinika private. 
9. Kontrollet e vazhdueshme e rrisin koston pasi semundje 
te tilla kane nje domosdoshmeri monitorimi per nje kohe 
te gjate. 

Kosto indirekte

Rastet e diagnostikimit me kancer i hapin rruge nje 
kalvari te tere problematikash, te cilat edhe pse vete 
shteti apo stafi shendetesor vene ne krye te prioriteteve 
shendetin perserinukmund te perjashtojme nevojat e 
tjera ekonomike, sociale, familjare e te mireqenies ne 
teresi. Keshtu, jane disa kosto indirekte te cilat e rrisin 
veshtiresine e rekuperimit nga semundja ne cdo aspekt, e 
duket sikur nuk mund te kene shume lidhje me problemin 
kryesor por qe ne vetvete sherbejne per te shtuar kostot 
financiare ne forme jot e drejtperdrejte. Konkretisht, 
pacienti i diagnostikuar me kancer ka nevoje per:

1. Sherbime per kujdesin e shendetit mendor- kujdesi 
mendor eshte kryesor por ne shume raste nuk kalon pa iu 
referuar nje psikologu apo specialist te shendetit mendor 
qe ofrohen privatisht dhe seancat jane goxha te kripura. 
2. Sherbime ligjore te cilat i referohen domosdoshmerise 
per perpilimet e dokumentacionit plotesuses apo te 
kerkuar nga institucionet. 
3. Humbja e punes- mund te vije si pasoje e mungeses 
per nje kohe te gjate ne pune. 
4. Kujdesi ndaj femijes dhe familjes- nevojitet nje person 
qe te kujdeset per femijen e ne kto raste nese nuk ka nje 
person qe mund ta ndihmoje nga familja detyrohen te 
punesojne dike. 
5. Trajtimi i infertilitetit apo taksat e adoptimit- ne 
kushtet kur gruaja do te konceptoje nje femije ka nevoje 
per trajtime mjekesore apo edhe nderyrje qe shtojne 
koston ne forme indirekte. 
6. Transporti per vizita mjekesore apo marrja e 
medikamenteve- spitalet e specializuara per semundjet 
onkologjiek ndodhen ne kryeqytet dhe pacientet 
detyrohen te udhetojne nga njeri vend ne tjetrin per te 
marre mjekimin. 
7. Humbja e oreve te punes-ben qe te ulet konsiderueshem 
paga ne fund te muajit ne rastin me te mire per sa kohe 
nuk i kane nderprere marredhenien e punes. 
8. Paaftesi ne pune-pershtatja ne pune pasi ka bere 
nje nderyrje eshte e veshtire duke reflektuar mungese 
aftesish. 
9. Blerja e aksesoreve dhe materialeve kozmetike-
shtojne koston e cila konsiston ne marrjen e parukeve 
apo kremrave dhe trajtimet e tjera kozmetike qe ben 
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pacienti per te rigjetur edhe nje here veten pas trajtimit. 

Konkluzione dhe rekomandime

Domosdoshmeria per te patur nje bashkepunim 
nderinstitucional eshte e padiskutueshme ne menyre qe 
asistenca te jete jo vetem mjekesore, por edhe suporti 
per te patur akses ne sherbime te tjera te jetes se 
perditshme. 
sistemi yne shendetesor ka mangesi ne organizimin 
e sherndarjes se sherbimeve, eshte e nevojshme qe 
kjo kategori te marre trajtim me me shume kujdes, ne 
mneyre qe te mos iu veshtiresohen kushtet shendetesore 
edhe me tej. 
Aspekt tjeter eshte mobiliteti, ku shumica e atyre qe jane 
te prekur nga nje semundje kanceri e kane te veshtire 
te levizin nga nje qytet te tjetrin apo nga fshati ne 
qytet, levizja e grave kryesisht eshte me e veshtire dhe 
shendetesia duhet te lehtesoje aksesin ne sherbim. 
Asistenca e shendetit mendor eshte nje hallke e 
rendesishme ku keta persona mund te perjetojne gjendje 
te renda psikologjike, edukimi ne mase per te pranuar 
asistence per shendetin mendor. 
Mundesite per te patur nje trajtim ne kohe me 
medikamente duhet te permiresohen, ne menyre qe 
pacienti te mos vuaje edhe mungesen e medikamenteve 
ne institucionin e sherbimit shendetesor. 
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Abstract

Heart disease is now a leading cause of death in 
developed countries. Several thousand patients need to 
undergo cardiac catheterization or cardiac surgery in just 
one year. The prognosis of patients who have presented 
to the Cardiology Service of the Hospital Center "Mother 
Teresa" and the Hospital of Pneumology "Shefqet 
Ndroqi" with angina pectoris is quite different. Our study 
included 119 patients where 94 of them were diagnosed 
with myocardial infarction and 25 with pulmonary 
thromboembolism. Troponin I, Troponin T, and D-dimer 
analyzes were performed within 8 hours of the onset 
of symptoms in the Intermedica Medical Laboratory. 
Measurement of cardiac troponins I and T was performed 
using the Electrokemiolumineshences (ECL) technique 
in Roche's Cobas 6000 apparatus. Imunoturbidimeric 
technique was used to measure the level of D-dimer. The 
data obtained from the measurements were compared 
with the patient card data. Heart rate and D-dimer values   
were also measured in a group of 100 individuals, which 
we considered healthy and called the control group. 
Patient data were compared with those in the control 
group and tested for sensitivity and specificity. From the 
collection of data and statistical processing we reached a 
number of important conclusions:
The sensitivity and specificity of Troponin I are comparable 
to that of Troponines T. 
The identification value of Troponin I in determining 
minimum myocardial damage is superior compared to 
Troponin T. 
Troponin I is a valuable marker in identifying myocardial 
infarction and pulmonary thromboembolism. 

Përmbledhje

Sëmundjet kardiake përbëjnë sot një shkak të 
vdekshmërisë në vendet e zhvilluara. Disa mijëra 
pacientë kanë nevojë të kryejnë kateterizimin kardiak 
apo kirurgji kardiake vetëm gjatë një viti. Prognoza e 
pacienteve që janë paraqitur në shërbimin e Kardiologjisë 

së Qëndres Spitalore “Nënë Tereza” dhe spitalin e 
Pneumologjisë “Shefqet Ndroqi” me angina pektoris 
është mjaft e ndryshme. Në studimin tonë janë perfshirë 
119 pacientë ku 94 prej tyre u diagnostikuan me infarkt 
të miokardit dhe 25 me tromboembolipulmonare. 
analizat e troponinës i, troponinës t, dhe D-dimerit 
u kryen brenda 8 oresh nga shfaqja e simptomave në 
laboratorin mjeksor “Intermedica”. Matja e troponinave 
kardiake i dhe t u realizua nëpërmjet teknikës së 
Electrokemiolumineshences (ECL) në aparatin Cobas 
6000 të kompanisë Roche. Për matjen e nivelit të 
D-dimerit u përdor teknika Imunoturbidimerike. Të 
dhënat e marra nga matjet u krahasuan me të dhenat e 
kartelave të pacientëve. Vlerat e Troponinave kardiake 
dhe D-dimeri u matën edhe në një grup prej 100 
individësh, të cilin ne e konsideruam të shëndetshëm 
dhe e quajtëm grup kontrrolli. Të dhënat e marra nga 
pacientet u krahasuan me atë te grupit të kontrrolit dhe 
u testuan për ndjeshmë dhe specificitet. Nga grumbullimi 
i të dhënave dhe përpunimeve statistikore arritëm në një 
sërë përfundimesh të rëndësishme:
Ndjeshmëria dhe specificiteti i Troponinës I janë të 
krahasueshme me atë të Troponines T. 
Vlera identifikuese e Troponinës I në përcaktimin e 
dëmtimeve minimale të miokardit është superiore 
krahasuar me Troponinën T. 
Troponina I ështe një shënjues me vlerë në iidentifikimin 
e infraktit të miokardit dhe tromboembolinë pulmonare. 

Hyrje

Në shtator 2000, komiteti i bashkuar i Shoqatës 
europiane të kardiologjisë dhe Kolegji amerikan i 
Kardiologjisë (ECS/ACC) propozuan një përcaktim të ri të 
infarktit të miokardit të bazuar kryesisht në detektimin e 
biomarkerëvë kardiospecifikë troponina T dhe troponina 
I në një situatë klinike të dhënë. (Jeremias A. , Gibson M. 
2005) Përftimi nga përfshirja e matjes së troponinës në 
diagnostikimin bazuar në atë që në nekrozat e miokardit 
pavarësisht nga amplituda e tij, karakterizohet si një 
infarkt miokardik. Matjet bashkëkohore të troponinës 

Ndikimi i troponinës T dhe I në infarktin e miokardit

Msc. Iva MyRTA
Iva. myrta@hotmail. com
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janë mjaftë të ndjeshme dhe mund të detektojnë edhe 
episode shume të vogla të dëmtimit minimal të miokardit 
(<1g). Ky Komitet rekomandon për diagnozën e infarktit 
të miokardit matjen e nivelit të troponinës. Vlera të cilat 
kalojnë 99 përqind të grupit të kontrollit të referencës 
(kontrolli shëndoshë) me një koeficient variacioni mbi 
10% do të konsiderohen tregues i dëmtimit të miokardit 
(Jeremias A. , Gibson M. 2005). Laboratori duhet të 
konfirmoj kufijtë e vlerave të referencës dhe përcaktojë 
vlerat që konsiderohen si rritje sinjifikative e nivelit të 
troponinës. 
Implement i kësaj strategjie të re ne praktiken klinike ka 
çuar në një rritje substanciale në frekuencën e diagnozës 
së infarktit te miokadit. Nga studimet e bëra, diagnoza e 
infarktit të miokardit e bazuar në nivelin e troponinës ka 
rritur ndjeshmërinë në 195% kur krahasohet në diagnozat 
e bëra në baze të nivelit të CK-MB. 

Materiale dhe metoda

Në përputhje me qëllimin u krijua edhe metodika e 
punës që përfshin periudhën 2014-2015. Etapa e parë 
është lidhja e marvëshjes me klinikën e kardiologjisë 
së Qëndres Spitalore Universitare “Nënë Tereza” dhe 
Spitalit Universitar të Pneumologjisë “Shefqet Ndroqi” 
në Tiranë. Në kete studim fillimisht u përfshine 331 
pacientë nga mosha 40-88 vjeç të paraqitur në urgjencë 
me diagnozë fillestare Angina pektoris. Dy grupet tona të 
studimit përbehen nga 94 pacientë të diagnostikuar me 
infarkt të miokardit dhe 25 pacientë me tromboemboli 
pulmonare, rezultater e marra nga analiza e këtyre 
dy grupev u krahasuan me ato të 100 individëve të 
shëndetëshem të marrë në mënyre rastësore. Analizat e 
Troponinës I, Troponiës T dhe D-dimerit u kryen brënda 8 
orësh nga fillimi i simptomave në laboratorin mjeksësore 
“Intermedica” në Tiranë. Mostrat e përdorura në këtë 
studim janë serume, të përftuara prej gjakut venoz. Për 
secilin nga pacientët u realizuar marrja e 5cc gjak në 
tub me xhel dhe 5cc gjak në tub me EDTA, të cilat pas 
centrifugimit për 10 minuta me 5000 rrotullime në minut 
ju nënshtruan analizave të TNI, TNT-hs dhe D-dimerit. 
Aparati ku janë kryer matjet e mostrave është COBAS 
6000. Për matjen e nivelit të TNI dhe TNT-hs u përdor 
teknika electrokemiolumineshences, e cila zbatohet në 
reaksionin midis antigenit dhe antitrupave të pranishme 
në moster. Përqendrimi i antitrupave është në përpjestim 
të drejtë me sasine e dritës së prodhuar nga reaksioni 
kemiolumineshent. Për matjen e nivelit të D-dimerit u 
përdor teknika imunoturbidimetreke e cila bazohet në 
formimin e kompleksit antigje-antitrup. Pas realizimi të 
matjeve analiza indentifikuese e grupit u krahasua me 
nivelin e TNT nëpermjet testit të korelacionit Sperman, 
për të treguar nëse ekziston korrelacion ndërmjet nivelit 
të tni dhe tnt-së, për grupin e parë dhe tni-së dhe 
D-dimerit për grupin e dytë. Pas kryerjes së matjeve 
rezultatet e tyre u sistemuan nëpër tabela dhe me pas 

iu nënshtruan përpunimit satasistikor. Për të krahasuar 
rezultatet e marra nga testimi i pacientëve me diagnozë 
klinike infarkt miokardi dhe tromboembolipolmunare u 
përdor programi SPSS MedCalc dhe EXELSTAT. Nëpërmjet 
progrmit SPSS janë vlerësuar analiza njëfaktoriale e 
varjancës. Analiza e korrelacionit dhe analiza e regresionit 
linear. Më tej rezultatet u përdoren për të llogaritur 
ndjeshmërinë dhe specificitetin për TNI dhe TNT në bazë 
të formules:

ndjeshmeria= Numri i mostrave pozitive____________ 
Numri i mostrave pozitive + Numri i mostrave fals negative

Specificiteti= Numri i mostrave negative____________ 
Numri i mostrave fals pozitive + Numri i mostrave negative

Ndjeshmëri mat përqindjen e mostrave aktuale pozitive 
që janë vërtetuar si të tilla, pra i referohet aftësisë së një 
testi për të identifkuar mostrat pozitive. 
Specificiteti mat mat përqindjen e mostrave aktuale 
negative, që janë vërtetuar si të tilla, pra i referohet 
aftësisë së një testi për të identifkuar mostrat negative. 
Nëpërmjet programit MedCalc janë ndërtuar grafikët 
ROC, të cilat përfaqsojne një metodë shumë efikase 
për vlerësimin e cilësisë së dy testeve diagnostikuese 
TNI dh TNT. Këta grafikë ndërtohen nëpërmjet vlerave 
të ndjeshmërisë në boshtin e ordinatave dhe vlerat e 
specificitetit në boshtin e abshisave, çdo pikë në grafik 
quhet pika operative dhe formohet nëpermjet përdorimit 
të niveleve të ndryshme cutoff për një rezultat pozitiv. 
Grafiku ROC vlerësohet nëpërmjet këtyre pikave dikrete 
dhe për cdo test ndërtohet një shpërndarje e caktuar e 
rezultateve të tijë. Një nga matjet me të rendesishme që 
lidhet me grafikun ROC është koefiçenti AUC. Koefiçenti 
AUC është një matje e kombinuar e ndjeshmërise dhe 
e specificitetit, vlerëson performancen e përgjithshme 
të një testi diagnostifikues dhe vlerat e tij luhaten 
ndërmjet 0 dhe 1. Sa me shumë afër vlerës një të jetë 
koefiçenti AUC aq më e mirë është performanca e një 
testi diagnostikues. Për grupin e dytë që përbëhet nga 
25 pacientë me tromboembolipulmunare u përdor 
testimi i dy parametrave, testi i D-dimerit që përdoret si 
indentifikues i patologjise tromoemboli pulmonare dhe 
testi i Troponinës I. Rezultatet e marra u krahasuan me atë 
të një grupi kontrrolli prej 25 individësh të shëndetshëm. 
Përpunimin e rezultateve e shoqëruam edhe me një 
grafik Box plot të paraqitur në pjesën e rezultateve dhe 
diskutimeve. 
Analizatori Cobas 6000 ralizon reaksionet imunologjike 
nëpërmjet Electrokemiolumineshences
(ECL). Një test ECL përfshin faza të ndryshme pipetimi, një 
perjudhë inkubimi me një fazë përfundimtare të matjes. 
Tre fazat e mësiperme realizohen në epruveta të vogla të 
quajtura kupa të analizave. Secili cikël i pipetimit zhvillohet 
për një kohe të percaktuar prej 42 sekondash. Pas kohës 
së inkubimit, përzierja e reaksionit pipetohet në dhomat 
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e matjes ku zhvillohet proçesi i matjes pas çdo pipetimi, 
gjilpërat e reagentit pastrrohen dhe nëqoftëse ështe e 
nevojshme pastrohet dhe mikseri i mikropjesësave. Pasi 
analizatori ndizet, fillojnë proçeset e fillimit gjatë të cilave 
mekanizmat rivendosen në pozicionet e tyre të punes. 
Selektohen testet e duhura për mostrën e pacienti dhe 
fillon procedura, duke u bazuar në protokollin perkatës të 
çdo testi (MODULARANALYTICS E 170, Elecsys 2010 and 
Cobas analyzers, 2011). Fillimisht aspirohet një reagent 
(R1 ose R2) dhe mostra ose mikrocopezat njëra pas 
tjetrës. Psa çdo aspirimi gjilpërat e aspirimit pastrohen 
mostra dhe reagenti hidhen në një kupe të re analize, 
ndersa gjilpera hidhet në koshin e duhur. Kur vlerat janë 
të larta edhe testi kërkon hollim, diluenti (pretreatment) 
pipetohet së bashku me mostrën në një kupe analize. Më 
pas me sasinë e mostrës së holluar hidhen bashkë me 
reagentin në një kupe të re analize. Për matjen e nivelit të 
Troponinës Ths dhe Troponinës I në aparatin Cobas 6000 
përdoret parimi sandwich i programuar të masë nivelin 
e TNThs dhe TNI në gjak. Kjo plotësohet me shtimin e 
antigeneve të biotiniluar dhe të makuar me ruthenium 
në reagentët për të cilet ka afinitet antitrupi. Reagentët e 
cobas e 601 kanë një bakod dydimensional (2D). Kja lejon 
regjistrimin plotesisht automntetatik dhe menaxhim të 
informacionit për reagentët. Reagentët përbëhen nga tre 
shishe M, R1 dhe R2 ku ndodhen reagentet e nevojshem 
për analizë. 

Rezultate dhe diskutime

Nga 94 pacientë të marre në studim me diagnoze klinike 
infarktin e miokardit 66 prej tyre janë meshkuj dhe 28 
femra të moshes 40-88 vjeç. Pacientet kanë pasur nivel 
të Troponinës T që varjon 
nga 0. 3 pg/ml deri 17500 pg/ml ndërsa vlera të 
Troponinës I nga 0. 02 ng/ml deri në 25 ng/ml. 

Parametri Kontrolli Pacientet

Troponina T pg/ml 0. 3-12 0. 3-17500

Troponina I ng/ml 0. 01-0. 6 0. 02-25
Tabela 1-1: Shpërndarja e vlerave për TNI dhe TNT në 

grupin e kontrollit dhe pacientët me infrakt të miokardit

Me testin TNI nga 94 mostrat pozitive që u testuan 
rezultuan 88 pozitive dhe 6 fals negative, ndërsa nga 100 
mostrat negative që u testuan rezultuan 97 negative dhe 
3 fals pozitive. Me testin TNT rezultuan 89 pozitive dhe 
5 fals negative ndërsa negative rezultuan 95 dhe 5 fals 
pozitive. 

Ndjeshmëria % Specificiteti %

Troponina T 95 95. 5

Troponina I 93. 3 97
Tabela 1-2: Rezultatet e ndjeshmërise dhe specificitetit 

për testin TNI dhe TNT

Të dhënat e përftuar nga analizat e mostrave të 
testuara për tni dhe tnt janë përdorur për të llogaritur 
ndjeshmërinë dhe specificitetin për secilën. Nga tabela 
vihet re se të dy testet karakterizohen nga ndjeshmëria 
dhe specificiteti i përafërt. Si ndihmës për krahasimin e 
rezultateve të punës sonë u përdor programi varjancës, 
analiza e korrelacionit dhe analiza e regresionit linear. 
Analiza e varjancës njëdrejtimëshe (α=0. 05) ështe 
përdorur për tu testuar diferenca midis mesatareve të 
mostrave dhe kombinimin linear të mesatareve. Janë 
hedhur dy hipoteza:
H0: Mesataret e rezultateve tëtestit nuk ndryshojnë midis 
tyre
H1: Mesataret e rezultateve tëtestit janë të ndryshme. 
Nëse p > 0. 05 pranohet hipoteza H0, nëse p < 0. 05 
pranohet hipoteza H1
•	 Anova njëdrejtimëshe (α=0. 05) F0. 05[1, 1] = 149. 

240 (p = 0. 001) ; p < 0. 05

 ANOVA 
NJEDREJTIMESHE

Burimi i Varjacionit Shuma 
kuadratike Shkalla e Lirisë Mesatarja 

kuadratike
Vlera e 

fisherit	[F]
Sinjifikancë

[P]
Midis grupeve 356. 787 1 356. 787 149. 24 0. 0

Brënda grupeve 786. 536  329  2. 391
Totali 1143. 322 330

Tabela 1-3: Rezultatet e analizës së varjancës njëdrejtimëshepër testin TNI dhe TNT

Pranohet hipoteza H1 ka dallim në mesatare midis grupeve 
dhe brenda grupeve. 
Analiza korrelative përcakton nëse dy variabla janë të 
pavarura midis tyre apo bashkëndryshojnë. Në këtë 
studim është llogaritur koefiçienti i korrelacionit të 
produktit të momentit, i nxjerrë nga Sperman. Janë 

hedhur dy hipoteza:
H0: Dy testet nuk korrelojnë midis tyre. 
H1: Dy testet korrelojnë midis tyre. 
Nëse p > 0. 01 pranohet hipoteza H0, nëse p < 0. 01 
pranohet hipoteza H1. 
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Figura 1-1 :S kategrama e testeve TNI & TNT

Vlera e koefiçienti të korrelacionit është r = 0. 861, p = 0 
(p < 0. 01). Kjo nënkupton që TNI dhe TNT karakterizohen 
nga një shoqerim mjaft i kënaqshëm me njëra-tjetrë dhe 
shfaqin korrelacion të lartë dhe pozitiv me pak shmangje, 
që shprehet në skategramën përkatëse. 
Analiza e regresit analizon mardhënjen midis dy variablave 
duke vlerësuar lidhjen e një variabli me anë të një variabli 
tjetër me ndihmëne një funksioni linear. Regresioni do të 
përdoret për të përcaktuar vlerën e variablit TNI në varesi 
të variablit të pavarue TNT. 

 Regresi TNI & TNT

Beta

Troponina I 0. 01

Gjinia -0. 268

Mosha 0. 17

Figura 1-2 :Rezultatet e Regresit nëpermjet variabilitetit 
të varur TNI dhe atij të pavarur TNT 

Në varësi të rezultateve të përftuara themi që:
TNI = β0 + β1TNI + β2 Gjinia + β3 Mosha = (-0. 281 )+ 0. 01 
+ (-0. 268) + 0. 17
Kur TNT rritet me një njësi TNI rritet me 0. 01, TNI ështe 
0. 268 njësi më e ulët për femrat krahasuar me meshkujt, 
kur individi rritet me një vit niveli i TNI rritet me 0. 17 
njësi. 
Realizuam llogaritjen e kurbës ROC për të dy testet TNI 
dhe TNT në të cilen siperfaqja nën kurbë e bazuar në 
ndjeshmëri dhe specificitet tregon saktësine e testit. 

Figura 1-3: Paraqitja e grafikëve ROC të testeve TNI dhe 
TNT të përdorura për përcaktimin e infraktit të miokardit

Grafiku ROC për testet TNI dhe TNT të përcaktuara 
në një grup pacientësh me infrakt të miokardit. Të dy 
testet e përdorur kanë rezultuar me koefiçient AUC > 
0. 5. Testi i Troponinës I ka një vlerë të koefiçient AUC = 
0. 976 e shoqeruar nga testi i Troponinës T me vlerën e 
AUC = 0. 986. Këto rezultate të koefiçient AUC tregojnë 
që ndjeshmeri dhe specificiteti i dy testeve janë të 
krahasueshme dhe të përafërta me njëri-tjetrin. 
Duke marrë në konsideratë nivelin e Troponinës I 
realizuam ndarjen në dy grupe. Në grupin e parë bëjnë 
pjesë ato pacientë që kanë një nivel të Troponinës I 0. 7 < 
2 ng/ml dhe karakterizohen nga infrakt miokardi minimal. 
Në grupin e dytë bëjnë pjesë ato pacientë që kanë një 
nivel të Troponinës I > 2 ng/ml dhe karakterizohen nga 
infrakt miokardi i gjeneralizuar. Frekuencat përkatëse 
për secilin grup janë 60% e pacientëve me infrakt 
miokardi minimal dhe 40% e tyre me infrakt miokardi 
të gjeneralizuar. Në nëngrupin e pacientëve që shfaqin 
infarkt miokardi minimal bazuar në të dhënat e marra 
sipas ndjeshmërisë dhe specificitetit për Troponinën T 
dhe Troponinen I realizuam kurbën ROC në të cilën në 
baze të rezultateve të marra vihet re se koefiçient AUC 
për Troponinen I është më i lartë. 
Të dy testet e përdorur kanë rezultuar me koefiçient AUC 
> 0. 5. Testi i Troponinës I ka një vlerë të koefiçient AUC 
= 0. 943 e shoqeruar nga testi i Troponinës T me vlerën 
e AUC = 0. 838. Këto rezultate të koefiçient AUC tregojnë 
që testi TNT karakterizohet me ndjeshmeri më të ulët në 
përcaktimin e infraktit minimal të miokardti, ndërsa testi 
TNI karakterizohet me ndjeshmeri më të lartë. 
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Figura1-4:Paraqitja e grafikëve ROC të testeve TNI dhe 
TNT të përdorura për përcaktimin e infraktit minimal të 

miokardit 

Rezultatet e matjes së Troponines I, D-dimerit në 
pacientet me tromboemboli pulmonare

Duke lexuar literaturën (Horlander KT and Leeper KV: 
2003) që rekomandon një rritje të nivelit të Troponinës 
I edhe në tromboemboline pulmonare, testuam vlerën 
e këtij shënjuesi TNI krahas atij të shënjuesit bazë të 
tromboembolisë pulmunare D-dimerit. Krahasuam 
vlerat e këtij grupi prej 25 individësh me 25 individë 
të shëndetshëm. Realizuam testin e korrelacionit dhe 
paraqitëm përpunimin e të dhënave në grafikun Box plot.
 

Figura 1-5:Paraqitje e nivelit të D-ID2 në pacientët me 
tromboemboli pulmunare dhe TNI sipas grafikut Box plot 

Kufijtë e kutisë tregojnë percentilet 25 dhe 75, vija 
horizontale në brendësi të kutisë tregon mesoren e të 
dhënave, kufijt e vijës vertikale tregojnë 5-95% të vlerave. 
Në përpunimin statistikor, pacientet me vlera të TNI > 0. 
1 ng/ml treguan përqëndrim të konsiderueshëm të lartë 
edhe të D-dimerit. 
Rezultatet e korrelacionit (α = 0. 01) për D-dimerin dhe 
TNI paraqesin vlerën e koefiçient të korrelacionit r = 0. 
835, p = 0 ( p <0. 01). Nënkupton që TNI dhe D-dimeri 
karakterizohen nga një shoqërim mjaft i kënaqshëm me 
njeri-tjetrin dhe shfaqin korrelacion të lartë pozitiv. Në 
bazë të rezultateve të marra TNI mund te konsiderohet si 
shënjues me vlerë edhe në tromboembolinë pulmunare. 
( Lankeit M, Friesen D, Aschoff J, 2010)

Përfundime
Troponina I është një shënjues me vlerë në identifikimin 
e infarktit të miokardit. 
Ndjeshmëria dhe infarktin e miokardit minimal është 
superiore në krahasim me troponinën T. 
specificiteti janë të krahasueshme me atë të troponines T. 
Vlera identifikues e troponinës I në Troponina I është 
shënjus me vlerë edhe në identifikimin e tromboembolinë 
pulmonare.
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Abstract

The legal concept for the existence of an autonomous 
state in Albania was a political consequence of the 
agreement between Austria-Hungary and Italy, which 
had geopolitical interests in Albania, which should have 
been under their political influence. Austria-Hungary 
and Italydrafted the project of May 8, 1913, which had 
about ten points in its legal content through which the 
form of government in Albania was shaped. This project 
initially conceived of Albania as an autonomous state 
under the suzerainty of “his sultan majesty and that 
suzerainty would be nominal and any other links outside 
these political relations were considered excluded”. So it 
seems that Austria, although interested in establishing an 
autonomous or independent Albania at best, as well as in 
protecting Albania from the wishes of the more powerful 
neighbors surrounding Austria, had decided not to use 
force military intervention. Whereas, from the legal 
point of view, Albania understood that its neutrality was 
guaranteed by the Six Great Powers. The Great Powers 
had the right to participate in the commission, which 
would propose a judicial regime for a period of ten years, 
and adapt to the conditions of Albania, bearing in mind 
the principles adopted by the judicial system established 
in Egypt. 

Key words: power, state, legal, law, policy, autonomous, 
geopolitic. 

Abstrakt

Koncepti juridik për ekzistencën e një shteti autonome 
në Shqipëri ishte një pasojë politike e marrëveshjes 
midis Austro-Hungarisë dhe Italisë, e cila kishte interesa 
gjeopolitike në Shqipëri, e cila duhej të ishte nën ndikimin 
e tyre politik. Austro-Hungaria dhe Italia hartuan 
projektin e 8 majit 1913, i cili kishte rreth dhjetë pikë në 
përmbajtjen e tij ligjore përmes të cilit u formua forma 
e qeverisë në Shqipëri. Ky projekt fillimisht e konceptoi 
Shqipërinë si një shtet autonom nën suzerainty e 
“madhështisë së tij të sulltanit dhe se suzerainty do 
të ishte nominale dhe çdo lidhje tjetër jashtë këtyre 
marrëdhënieve politike konsiderohej e përjashtuar”. Pra, 
duket se austria, edhe pse e interesuar të krijonte një 

Shqipëri autonome ose të pavarur në rastin më të mirë, 
si dhe për të mbrojtur Shqipërinë nga dëshirat e fqinjëve 
më të fuqishëm që rrethonin Austri, kishte vendosur të 
mos përdorë ndërhyrjen ushtarake të forcës. Ndërsa, nga 
pikëpamja juridike, Shqipëria kuptoi që neutraliteti i saj 
ishte i garantuar nga Gjashtë Fuqitë e Mëdha. Fuqitë e 
Mëdha kishin të drejtën të merrnin pjesë në komision, i 
cili do të propozonte një regjim gjyqësor për një periudhë 
prej dhjetë vjetësh, dhe do t’i përshtatej kushteve të 
Shqipërisë, duke pasur parasysh parimet e miratuara nga 
sistemi gjyqësor i vendosur në Egjipt. 

Fjalë kyçe: fuqi, shtet, ligjor, ligj, politikë, autonome, 
gjeopolitike. 

1. Autonomia e Shqipërisë në konceptin politik të 
Italisë dhe Austrisë

Ministri i Jashtëm i Perandorisë Austro - Hungareze 
Bertcholdi i detyruar nga lëvizja shiptare në qytetin 
shqiptar të Ferizajt, e nxitur dhe e organizuar nga krerët 
shqiptarë, të cilët përpunuan planin për një kryengritje 
të përgjithshme1, e cila u finalizua me marrjen e 
qytetit te Shkupit dhe në muajin gusht 1912 kërcënoi 
seriozisht Manastirin, ndërhyri diplomatikisht dhe u 
orvat të përfitonte nga rasti për të fituar dashamirësinë 
e shqiptarëve, duke i mbështetur financiarisht edhe me 
armatime. Në kushtet e një krize të vërtet ballkanike 
Bertcholdi, më 14 gusht 1912 kërkoi nga Fuqitë e 
Mmëdha, per një ndërhyrje të përbashkët në Stamboll, 
të njëjtin veprim diplomatik bëri edhe politika e Italisë, e 
cila ishte e interesuar, për ishujt e Jonit dhe vecanërisht 
për Shqipërinë politike2. Ndërsa qeveria e Tuqve të Rinj 
premtoi se, do t’u “njihte shqiptarëve autonominë 
në katër vilajetet e Shkodrës, Kosovës, Janinës dhe 
Manastirit”3, dhe me idenë që, zyrtarët administratës 
do zgjidheshin nga trevat shqiptare dhe shqipfolësit. 
Politikisht qeveria e Turqve të Rinj premtonte se, do 
të lejonte që të zbatoheshin ligjet, doket dhe zakonet 
kombëtare dhe se, do të hapeshin shkolla shqipe, dhe 
1 - Tre planin e kryengritjes së përgjithshme Ferizaj 1910
2 - Shiko, Syrja Vlora, Kujtime, Tiranë 2013
3 - Albert Mousset, Shqipëria përballë Europës, Tiranë 
2004, f. 11
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shërbimin ushtarak shqiptarët do ta kryenin vetëm në 
viset e tyre”4. Por, për fatin e keq të shqiptarëve luftrat 
ballkanike, të cilat kishin kohë që ishin inspiruar dhe 
organizuar nga shtete fqinje ishin organizuar në atë 
mënyre që, jo vetëm të përjashtoheshin politikisht, por 
edhe nga pikpamaja ushtarake shqiptarët u gjendën të 
papregatitur, kështu kërkesat e shqiptarëve për reforma 
u arritën të zhdukeshin nga skena politike ballkanike. 
Madje Albert Mousset gjykon se, kërkesa e shqiptarëve 
për autonomi duhet të kenë qënë një nga shkaqet e 
shpërthimit të këtyre luftrave. Por, edhe pse Shqipëria 
e shpalli veten nga asnjanjëse, ajo arriti të pushtohet 
tërrësisht, Mali i Zi rrethoi kryeqëndrën e veriut shqiptar 
Shkodrën, ushtria serbe erdhi deri në luginën e bregdetin 
e Adriatikut, duke mbërritur në qytetin e Durrësit, ndërsa 
ushtritë greke pushtuan Shqipërinë e Jugut dhe ishullin 
starategjik të sazanit5. 
Ndërsa Grupi i Kontaktit i krijuar në Konferencën e 
Ambasadorëve Në Londër me përbërjen e gjashtë Fuqive 
të Mëdha, të cilat, nga pikpamja institucionale përbënin 
Direktoratin Europian qe kryesohej nga Eduart Grey, 
u mblodh në 11 dhjetor 1912 I drejtohej politikës së 
Stambollit se, ishte më e leverdishme t`I pranonte faktet 
dhe të mbante qëndrim të arsyeshëm e të moderuar 
lidhur me kushtet e paqes, me shpresën se do të bëhej 
një rregullim paraprak dhe pastaj me kalimin e kohës, do 
të vendoseshin marrëdhënje të shëndetëshme me fqinjët 
ballkanikë. Jo vetëm kaq, por sipas Greyt, nga ana tjetër 
e politikës përfaqësuesit e Alencës Trifishtë6 u kishin 
dhënë këshilla turqve që të mbanin një qëndrim më të 
ashpër dhe të mos pranonin kompromisin7. Madje sipas 
njoftimeve konfidenciale të Greyit, duket se, udhëzimet 
zyrtare të cilat ishin dhënë, për kushtet e kompromisit, 
nga përfaqësuesit e politikës osmanë me siguri do të 
hidhen poshtë nga të plotëfuqishmit e Ballkanit”8. Pra, 
duket se, politika e Turqve të Rinj, e cila kishte premtuar 
reforma dhe lirive politike që, duhej t’u jepej shqipatarve 
ndodhej nën presionin e dyfishtë si nga monarkitë 
ballkanike, të cilat ishin të interesuara që, reformat ndaj 
shqiptarëve në lidhje me cështjen e autonomies së tyre 
politike të mos u jepeshin, ndërsa, nga ana tjetër Turqia 
ishte nën presionin politik të Aleancës Tripalëshe që të 
mos pranonte kompromiset, për cështjen e autonomisë 
politike ndaj Shqipërisë. 
4  - Albert Mousset, Shqipëria përballë Europës, Tiranë 
2004, f. 11
5		-	Burimi	i	Pushtimeve	Ballkanike!
6  - Shiko, Dokumente britanike për cështjen shqiptare në 
konferencën e Londrës 1912-1913, Tiranë 2012, f. 159. 
Alenca	e	trefishte	është	e	përbërë	nga	Aust-Hungaria	dhe	
Gjermania, e cila ishte në fazën e ripërtëritjes fakt, i cili 
reflektohet	 përmes	 përgatitjes	 ushtarake	 që	 ishte	 duke	
bërë, për presjon ndaj Serbisë dhe Malit të Zi. ( Sir G. 
Buchnan	 për	 Sir	 Eduard	 Grey-in,	 Shën	 Petërburg,	 11	
dhketor 1912. F. O 53505/12/44 (Nr. 356)
7		-	Qëndra	e	Studimeve	Albanologjike	Instituti	i	Historisë	
Tiranë, Dokumente Britanike për vështjen shqiptare 
në Konferencën e Ambasadorëve në Londër 1912-193, 
Tiranë 2012, f. 156-157
8		-	Po	aty,	f.	157

Ndërsa më 20 dhjetor 1912, u njoftu se ambasadorët 
iu kishin komunikuar qeverive përkatëse në lidhje me 
njohjen e autonomisë së Shqipërisë9. Nëse nuk do 
të arrihej projekti i një Shqipërie natyrale, njeherash 
mendohej një variant I dytë, cili projeketonte ekzistenën 
e nje Shqipërie më të vogël nga pikpamja e kufijve 
politik, pra, më pak vitale. Pra, rezulton së një Shqipëri 
autonome, qoftë edhe me sipërfaqe minimale dhe me 
jetëgjatësi problematike, tani për tani për Auastrinë, do 
të ishte një zgjidhje relativisht më e pëlqyeshme, sepse 
ajo e shtyn me Italinë dhe mbante derën e hapur për të 
ardhmen”10

Koncepti juridik për ekzistencën e një shteti autonom 
në Shqipërisë ishte rrjedhojë politike marrëveshjes 
midis Austro-Hungarisë dhe Italisë, që kishin interesa 
gjeopolitike në Shqipërinë, e cila, duhej të ishte nën 
influencën e tyre politike. Ato, në shërbim të këtij 
qëllimi hartuan projektin e 8 majit 1913, i cili kishte në 
përmbatjen e tij juridike rreth dhjetë pika përmes të cilave 
merrte formë mënyra e qeverisjes në Shqipëri. Ky projekt 
që në pikën e parë e konceptonte Shqipërinë si shtet 
autonom nën suzerenitetin e “madhërisë së tij sulltanit 
dhe ky suzerenitet do të ishte nominal dhe cdo lidhje 
tjetër jashtë këtyre raporteve politike konsideroheshin 
të përjashtuara”11. Pra, duket se Austria edhe pse ishte 
e interesua për krijimin e një Shqipërie autonome, ose 
të pavarur në rastin me të mirë, si dhe për mbrojtjen 
ndërkomëbëtare të Shqipërisë nga dëshirat e fqinjëve 
më të fuqishëm që e rrethonin Austria kishte vendosur të 
mos përdorte forcën ushtarake për të penguar zgjerimin 
e Serbisë pra mundet ta toleronte Serbine të pushtonte 
Kosovën12

Ndërsa, nga pikpamja juridike Shqipëria konceptohej 
që, neutraliteti i saj ishte i garantuar nga gjashtë Fuqitë 
e Mëdha për më tepër rendi publik do të sigurohej nga 
një xhandarmëri e organizuar në mënrë ndërkombëatre 
dhe ky organizim do t`u besohej oficerëve të huaj13, të 
cilët do të kishin në duartë e tyre komandën eprore dhe 
efektive të xhandarmërisë. Por, edhe pse neutraliteti 
garantohej nga Fuqitë e Mëdha oficerët ishin menduar të 
zgjidheshin nga Belgjika, Hollanda, Suedia, Norvegjia dhe 
Spanja, duke bërë të mundur përjashtimin nga ky pushtet 
i Fuqive të Mëdha dhe ato ballkanike dhe të gjitha ato 
shtete që mund të kishin interesa direkte në Shqipëri. 
Fuqitë e Mëdha kishin të drejtën e pjesmarrjes në 
komision, i cili, do të propozonte regjimin gjyqësor 
për një kohë prej dhjetë vjetësh, dhe do t`u përshtatej 
kushteve të Shqipërisë, duke pasur për frymë parimet e 
adaptuara sipas regjimit gjyqësor të vendosur në Egjipt14. 

9  - Ferdinado Salleo, Shqipëria gjashtë muaj mbretëri, 
Tiranë 2001f. 34
10  - po aty, f. 55 “Mledhja e Ministrave te Jashtëm San 
Xhuliano Bertcholdi”  
11-Arben	 Puto,	 Cështja shqiptare në aktet 
ndërkombëtare të periudhës së imperializmit II, 
Tiranë	1978	(Përmbledhje	dokumentash	me	një	vështrim	
historik) Dok. Nr. 26, Londër, 8 maj 1913, f. 253
12  - fq 34
13		-	Po	aty,	f.	35
14		-	Aneks	i	raportit	të	P.	Kambonit,	dt.	9.	v.	1913,	f.	255
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Organizimi dhe kontrolli i administratës civile dhe i 
finacave të Shqipërisë do ti besohej një komiteti i përbërë 
prej gjashtë Fuqive të Mëdha dhe i qeverisë shqiptare 
dhe kopetencat e këtij komiteti do të propozoheshin nga 
Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit15. 
Projekti, i cili në thelbin e tij është politik dhe ka si 
funksion shtetin autonon të Shqipërisë, kishte arritur 
të parashikonte mundësinë e rinovimit juridik të këtij 
statuti pas një kohe prej dhjetë vjetësh16, por, njëherash 
për të evituar pasojat negative të një kalimi të shpejtë 
nga sistemi i kapitulacioneve në një system të së drejtës 
ndërkombëtare17, arkitektët teknik dhe politik binin në 
marrëveshje, për të mbajtur në këmbë njëherash edhe 
regjimin e kapitulacioneve, 18 me idenë e zhvillimit 
ndërkomëbtar të tregtisë dhe institucioneve tregtare, 
industrisë, lundrimit të drejtës doganore dhe sistemit 
te taksave dhe vjeljes së tyre dhe pa harruar të gjitha 
privilegjet që gëzonin shtetasit e Fuqive të Mëdha në 
fushat përkatëse19. Fuqitë e Mëdha mund të hiqnin dorë, 
nga e drejta e ushtrimit të privilegjeve, në kohën që 
Shqipëria do të ishte në gjëndje të funksiononte politikisht 
pa prezencën e këtyre shteteve, por “pa dëmtuar 
interesat e tyre tregëtare dhe kushteve ekonomike të 
shtetasve të tyre të vendosur në Shqipëri”20. Në kohën 
që ishte e vetkuptuar se koncesionet që qeveria osmane 
u kishte dhënë në Shqipëri sipërmarrësve të huaj, të 
cilët kishin investuar kapitalet e tyer, do të njiheshin si të 
vlefshme nga ana e qeverisë shqiptare. 
Ajo që të bën përshtypje në këtë projekt, është e lidhur me 
të drejtën që shqiptarët të shprehnin dëshirat e tyre, por 
këto dëshira, duhej të ishin në përputhje me dispozitat 
e përgjithëshme të hartuara dhe të sanksionuara nga 
Fuqitë e Mëdha. Derisa regjimi gjyqësor i përcaktuar 
sipas nenit 5 të kësaj marrëveshje, nuk do të ishte 
zbatuar, kapitulacionet mbeteshin në fuqi në tërësinë e 
tyre dhe jo vetëm brenda kufijve të përcaktuar në nenin 
7, i cili parashikonte evitimin e pasojave të dëmshme në 
kushtet e kalimit të shpejtë nga regjimi i kapitulacioneve 
në një regjim i bazuar në të drejtën ndërkombëtare, I 
cili mund të sillte pasoja me interesa përkatëse me vet 
interesat e tregëtisë së huaj. Kurse Princi përcaktohej 
nga vullneti politik i Italisë dhe Austrisë, të cilat kishin 
marrë të drejtën e kujdestarit për formimin e një shteti 
autonom në Shqipëri. 
Autonomia në kujdesin ose suazën e Portës së Lartë do 
të ishte një lëvizje e menduar me kujdes e dplomacisë së 
kohës, për ti paraprirë ndonjë ngjarje, e cila në kontekstin 
e marrëdhënjeve ndërshtetërore do të ishte me fryte 
të hidhura për shtetet ballkanike dhe Europiane, pra, 
mundet të kishte ngjarje të paparashkikueshme. 
Ndërsa, luftrat e vitetve 1913 nuk do të kishin arritur të 
nxirrnin nga projekti ballkanik të shtetit të Turqisë, atherë 

15		-	Cështë	KNK!
16  - Shik, vep. cit. Tomas d`Akuini, 
17  - Grozi, Deti lir,	Tiranë	2000.	‘Parathënie”
18		-	Historia	e	shtetit	dhe	e	se	drejtës	në	Shqipëri,	Tiranë	
2005, f. 89
19		-	Arben	Puto,	Shqipëria politike, Tiranë 2008 “ E 
drejta Ndërkombëtare”
20  - Dok nr. . 26, f. 154

do të ishte shumë e vështirë që Shqipëria të fitonte 
pavarësinë politike. Pra, duke vëzhguar me kujdes luftrat 
ballkanike dhe aleancat midis shteteve, të cilat ideuan, 
organizuan dhe zhvilluan de-facto Luftrat Ballkanike, që, 
nga pikpamka politike do të thotë se u krijua terreni, për 
të ridiskutuar fatin e Shqipërisë politike, por, në një terren 
më të egër se kur, është fjalë, për politiken ortodokse, e 
cila i qëndronte si një re e zezë fateve të shtetit shqiptar. 
Nga ana tjetër, nuk u bë e mundur të shmangei, nga 
përfshirja në diskutimin vendimmarrës edhe Fuqitë e 
Mëdha, të cilat nën qerthullin e një lëvizjeje të ndërlikuar 
diplomatike u përfshin në këtë lojë, por me një disfavor të 
pashpjegueshëm, për shkak se, ato, arsyetonin politikisht 
nëpërmjet ideologjisë së ekujlibrit të forcave, e cila, nuk 
bënte gjë tjetër vecse e vështirësonte formimin dhe 
funksionimin e shtetit shqiptar, në kushtet e një terreni 
politik Ballkanik, të egër dhe I mbushur me nacionalitet. 
Ndërsa një panoramë më e plotë për statusin e Shqipërisë 
e jep pjesa e dytë e dokumentave që mban datën e 
17 dhjetorit 1913, e cila na jep jo vetëm një këmbim 
pikpamjesh, por edhe një përcaktim në disa drejtimeve 
kryesore që do të ndiqte trajtimi i cështjes shqiptare21. 
Ndërsa, në sencën e parë u arrit të përcaktohen tre 
drejtimet kryesore që do të zbërthehej cëshja shqiptare: 
së pari, statusi i Shqipërisë, së dyti, cështja e organizimit 
të Shtetit Shqiptar, së treti, i cili do të rezultonte edhe 
më i vështirë, është i lidhur me cëshjen e kufijve të 
Shqipërisë politike. Ajo që terheq vëmëndjen politike, 
është e lidhur se, duket që ka pasur një përkim idesh dhe 
qëndrimesh, për ta I përket objektit të diskutimit, e cila 
është e argumentuar nëpërmjet kontakteve paraprake 
të diplomacisë Europiane, për të ardhur në përfundimin 
e përmbledhur në tre drejtimet që kanë të bëjnë me 
projektin përfundimtar të Shqipërisë politike. Të gjashtë 
Fuqitë e Mëdha e njihnin juridikisht Shqipërinë përmes 
komunikatës së 20 dhjetorit ”parimin e autonomisë 
shqiptare”22. Por ajo që kishte rëndësi ishte e lidhur me 
faktin që shteti i njohur nga Fuqitë e Mëdha do të ishte nën 
varësinë e Turqisë në marrëdhënjet me jashtë, në kohën 
që koncepti politik i arritur ishte ekujvoke, përderisa 
autonomia konceptohej në një formë alternative “nën 
sovranitetin dhe suzerenitetin e sulltanit”. Kjo ishte e 
përcaktuar si rezultat i dy pikpamjeve: së pari, Rusia 
edhe pse kishte një devijim nga qëndrimi i saj i vjetër 
arrinte të pranonte parimin e autonomisë shqiptare23, 
ndërsa ngulte këmbë për krijimin e një shteti të shqiptar, 
por duke e cilësuar si një provincë autonome “nën 
sovranitetin e Portës së Lartë”24 prania e së cilës në këtë 
provincë do të shprehej jo vetëm me prezencën e një 
Guvernatori, por edhe mbajtja e forcave të armatosura 
turke25. Por, sikurse do ta provonte historia politike, prapa 
këtij projekti zbulohet objektivi i Rusisë ndaj Shqipërisë, 

21		-	Arben	Puto,	Historia e diplomatike e cështjes 
shqiptare, Tiranë 2003, f. 98
22		-	Po	aty,	f.	100
23  - Sazanov, Kujtime, Tiranë 20014, f. 58
24  - Shiko, vep. Cit. Johan Bodin, Sovraniteti, Tiranë 
Koncepto cështe sovraniteti
25	 	 -	A.	Puto,	Historia e diplomacisë shqiptare, Tiranë 
2009, f. 100 :Statusi i Shqipërisë”
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për ta katandisur atë si një pre e saj, në kohën që, do 
të binte pushteti ushtarak dhe politik i Portës së Lartë 
Shqipëria do të vihej në diskutim ekzistenca e saj politike 
me idenë që që kjo “provincë autonome” të trajtohej si 
një rudiment i Perandorisë Osmane në skajin perendimor 
të Ballkanit, të copëtohej midis fuqive ballkanike, të cilat 
kishin ravijëzuar marrëveshjet e tyre, për ridimensionimin 
politik të Ballkanit26. 
Pra, duket se, politika e Turqve të Rinj, e cila ishte 
kishte premtuar reforma dhe liri politike që, duhej tu 
jepte shqipatarve, ndodhej nën presionin e dyfishtë 
nga monarkitë ballkanike, të cilat ishin të interesuara 
që, reformat ndaj shqiptarëve në lidhje me cështjen e 
autonomiesë tyre politike të mos u jepeshin, ndërsa, nga 
ana tjetër Turqia ishte nën presjonin politik të Aleancës 
Tripalëshe, që të mos pranonte kompromiset. 

2. Franca mbi organizimin e një shteti autonom në 
shqipëri

Sipas ambasadorit francez projekti i prezantuar nga 
austro-italia për shtetin shqiptar nuk rezultonte të ishte 
i projektuar me kujdes, sepse të dyja nenet e para që 
përcaktonin suzerenitetin e sulltanit, nuk përkonin me 
pikpamjen e Austrisë dhe Italisë, të cilat ishin kundër 
suzerenitetit. Për më tepër kjo mënyrë qeverisje e shtetit 
shqiptar, nuk ishte e kërkuar, nga shteti Osman, në këto 
kushte këto dy fuqi shtetërore propozonin një shtet 
shqiptar, i cili, duhej të qevrisej nga një princ i pavarur 
nga Turqia. Kurse diplomacia ruse kërkonte ruajtjen e të 
drejtës së pushtetit të sulltanit mbi shtetin e ri shqiptar, 
duke shmangur njëherash edhe mundësinë e rënjes së 
princit nën kontrollin e Vjenës dhe Romës27. 
Ndërsa, nga ana tjetër kemi reagimin e Francës, e cila 
gjykonte në bazë të eksperiencës së Princit të Bullgarisë, 
i cili kishte arritur të shkëputej nga Porta e larë, duke iu 
dhënë mundësia kohore për tu shkëputur nga vasaliteti i 
Turqisë28. Ajo e quante një inisjativë negative emërimin 
e një princi nga një “oborr i vogël”29, për më tepër 
të ishte i nështruar ndaj vullnetit politik gjerman30. 
Madje pikpamja franceze shkonte edhe më tej, duke 
parashikuar se Princi në një terren të ashpër dhe të 
pacivilizuar si Shqipëria e priste një “vdekje me dhunë”31. 
Ndërsa Fuqitë që e kishin në projekt mbështetjen e tij, 
do të detyroheshin të bënin ndërhyrje të kushtueshme 
dhe të rezikshma, duke menduar se, reagimi i shteteve 
fqinje rezultonte i ashpër, për shkak të interesave që 
ato kishin për territore ndaj Shqipërisë32. Jo vetëm kaq, 
por, Franca shkonte edhe më tej duke arsyetuar se, në 
vetvete ky institucion nuk do të rezultonte i frytshëm 

26		-	FQ.	1000	Puto	!!!
27  - Sazanov, Kujtime, Tiranë 2014
28	 	 	 -	 Duhet	 parë	 sa	 kohë	 Princi	 i	 Bllgarisë	 ndejti	 nën	
vasalitetin e Turqisë. Kjo do të na duhet për të bërë 
analogjinë midis Shqipërisë dhe Bullgarisë. 
29		-	A.	Puto,	Fuqitë	e	Mëdha	dhe	Shqipëria	1914,	Tiranë	
1978
30		-	Po	aty,	f.	78
31		-	A.	Puto,	f.	262
32  - Egidio Ivetic, Luftrat ballkanike, Tiranë 2015 

për situatën nëpër të cilën ishte duke kaluar Shqipëria, 
e cila “nuk kishte as qeveri, as organizim, as burime”33. 
Kambon mendonte se, ishte më e udhës të hiqej dorë 
nga suzereniteti i Turqisë dhe nga emërimi i një princi 
sepse, nuk kishte ardhur kohë për një institucion 
definitiv, sepse Europa duhej të kujdesej më shumë për 
organizimin e një qeverie të qëndrueshme dhe kjo qeveri 
do të kishte mundësi të pranohej nga shqiptarët, nëse 
do të respektohej organizimi i vjetër feudal34 i konceptit 
krahinor, të cilat nuk kanë pasur ndonjëherë organizim të 
vërtet shtetëror. Sipas diplomatit francez, do të ishte më e 
udhës që, Shqipëria të administrohej35 nga një kujdestar i 
përkohshëm “për ngritjen e një makine qeverisëse, e cila, 
për tu vënë në funksionim do të merte shumë kohë”36. 
Ky kujdestar mundet të emërohej për tre vjet dhe në 
rastim më të mirë mund të ishte me origjinë shqiptare 
“prej një fisi të mirë, që kishte ende të tillë në shërbim 
të Turqisë”37. Pikpamja franceze vështronte edhe më tej, 
duke menduar se, asgjë, nuk e ndalonte politikën e Fuqive 
të Mëdha për të mundësuar ndarjen e Shqipërisë politike 
në “sektorë”, në mënyrë që secilin prej tyre t’ia besonte 
një oficeri anglez, gjerman, rus, austriak, frnacez dhe 
Italian. Ajo ishte, për formimin e një gjykate konsullore 
për ruajtjen e interesave të huaja dhe sa për zgjidhjen e 
cështjeve gjyqësore midis shqiptarëve, duke e parë me 
vend që të bëheshin përpjekje për të hetuar gjëndjen 
e juridiksioneve lokale që funksiononin në Shqipëri 
për kohën, të cilat funksiononin në zonat malore, me 
karakter të theksuar patriarkal dhe që ushtyroheshin nga 
kryetarët e fiseve, duke iu përmbajtur zakoneve të vjetra, 
të cilat do të ishte e pamundur të prekeshin që tani38. 
Ndërsa Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit në 
marrëveshje me komisarin e lartë, do të kishte detyrën 
e dyfishtë, për marrjen e masave të menjëhershme 
me karakter të përkohëshëm, fillimisht të vepronte në 
territorin bregdetare shqiptar natyrisht, duke u vënë në 
dijeni, në lidhje me funksionimin e së drejtës zakonore dhe 
të institucioneve traditcionale fisnore “të vendit”, duke iu 
përmbajtur atyre për qëllimin e organizimit përfundimtar 
të qeverisjes. Por, nga na tjetër lindi e nevojshme të dihej 
nëse kishte kuvende popullore në Shqipëri dhe nëse 
duhej të sanksionohet funksionimi i tyre39. Në vështrimin 
e diplomacisë francize, shohim se këndvështrimi I saj, 
është në kundërshtim me funksionimin në Shqipëri të një 
Princi, për më tepër që ai të zgjidhej dhe ti besohej vetëm 
Austrisë dhe Italisë. Kjo më duket logjike, duke u nisur 
nga këto arsye: së pari, kemi një Shqipëri me një pozitë 
gjeografikë të rëndësishme nga pikpmaja gjeopolitike; 
së dyti, Shqipëria ishte në fazën e mungese totale të 
institucioneve politike që do të thotë ishte një terren 
politik i zbrazët, I cili kishte nevojë, për një kujsestari më 

33		-	Puto,	Shqipëria	politike,	Tiranë	2008,	f.	111
34  - Koli xoxe, Revolucioni francez, Tiranë 1978. 
“Organizim Feudal”
35		-	Shiko,	vep,	cit.	A.	Puto,	f.	67	
36		-	Po	aty,	f.	263
37		-	A.	Puto,	Cështja shqiptare në aktet 
ndërkombëtare. . II, Tiranë 1976, f. 262
38		-	Po	aty,	f.	264
39		-	Po	aty,	f.	264
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të të gjërë politike e shtrirë përtej Auatrisë dhe Italisë. 
Ndërsa, duke analizuar pikpamjen franceze, në një 
kontekst më të gjërë, duket një Ballkan, i cili ishte i 
organizuar shumë më mirë politikisht se Shqipëria dhe 
midis shteteve ballkanike kishte aleanca dhe marrëveshje, 
të cilat ishin hartuar para kapitullimit të Turqisë, duke 
shtuar edhe ekzistencën e një popullsie kryesisht 
kristiane dhe për më tepër këto shtete kishin kohë që 
gëlonin politikisht dhe frymëzohëshin nga pansllavizmi 
dhe tashmë ishin duke krijuar lidhjen Ballkanike40, një 
term i përdorur vetëm në mënyrë informale, erdhi duke 
u përvijuar aty nga marsi dhe tetori i 1912. Ky term 
politikisht erdhi duke u formalizuar në marrëveshjet, me 
procedurë protokollare, që u nënshkruan midis Serbisë 
dhe Bullgarisë, Greqisë dhe Bullgarisë, Serbisë dhe 
Malit të Zi. Një marrëveshje verbale u lidh midis Malit 
të Zi dhe Bullgarisë dhe me kontakte verbale midis tyre 
pa prodhuar asgjë të shkruar. Bashkëpunimi ndëraleat 
bazohej në një plan politik, të mësymjes kundër Turqisë 
europiane41, kishin filluar të bashkërendoheshin vetëm 
në kohën e duhur, pra kishte lindur një lidhje antiosmane 
e formuar nga populli që e denonconin nënshtrimin e 
dikurshëm ndaj politikës së Stambollit si një tragjedi 
kombëtare. Po ti shohim me kujdes këto marrëveshje 
shteti i dobet shqiptar, nuk ekziston në protokollet e tyre, 
që do të thotë se, Shqipëria ishte në projektet e tyre, në 
fokusin e një “Turqie të Vogël”42

3. Organizimi i shtetit të ri shqiptar në opsionin 
politik të konferencës së Ambasadorëve në Londër 
1913

Europa politike dhe diplomatike e shqetësuar, për 
cështjen e Ballkanit në përgjithësi dhe Shqipërisë 
në vecanti, arriti të mblidhej përmes përfaqësive 
ambasadoriale më datën 29 korrik 1913, e cila ishte e 
mirëmenduar dhe e organizuar me pjekurinë europiane, 
e cila shprehej përmes strukturës së vet mbledhjes. 
Kjo strukturë kishte si përbërës tre pika kryesore, së pari, 
Komunikimi ambasadorial në lidhje me Malin e Zi, i cili, 
duhej të zbrazte plotësishtë territorin shqiptarë. Mbledhja 
ishte e mendimit se duke marrë shënime mbi këtë zbrazje, 
përfaqësueit e Fuqive në Cetinjës, duhej ti arsyetonin 
qeverisë malazeze se Fuqitë e Mëdha do të merrnin në 
konsideratë masat e nevojshme për cështjen e rregullimit 
të kanalizimeve dhe për një përkrahje finaciare”43. 
Ndërsa, nga ana tjetër Sir E. Grey tërhoqi vëmëndjen 
që t`i “kujtohej më këmbëngulje qeverisë serbe”44 
40  - Egidio Ivetic, Luftrat ballkanike, Tiranë 2015, f. 51
41	 	 -	 Shik,	 Botimi	 I	 Drejtorisë	 së	 Arkivave	 të	 RSH.	
Dokumenta e material historike nga lufta e popullit 
shqiptar për liri dhe demokraci 1917-19141, Tiranë 
19147, f. 47
42	 	 -	 A.	 Puto, Shqipëria politike, Tiranë 1912-1939, 
Tiranë 2009, f. 148
43  - Qëndra e Studimeve Albanologjike, Instituti I 
Historisë,	 Tiranë,	 Dokumente	 britanike	 për	 cështjen	
shqiptare në konferencën e Ambasadorëve në Londër 
1912-1913, Tiranë 2012, f. 605
44  - Qëndra e Studimeve Albanologjike, Instituti I 

nëpërmjet përfaqësuesve të Fuqive, duke obliguar për të 
zbrazur pa asnjë vonesë territoret shqiptare dhe për të 
respektuar kufijtë e veriut dhe verilindjes së Shqipërisë, 
ashtu sikundër ishte vendosur prej Fuqive dhe që ishin 
komunikuar në mënyrë publike qeverisë serbe më 15 
prill 191345. Njëherash përfaqësuesit e Fuqive, duhej të 
përsërisnin dhe të konfirmonin më “shkrim angazhimin 
e Fuqiove në lidhje me urdhën dhe daljen ekonomike 
në Adriatik në konformitet të mbledhjes së 1 korrikut 
1913”46. Pra, duket se kemi të bëjmë me në vendim të 
institucionalizuar me kujdesin politik, për të mos prishur 
ekujlibrat midis vendimmarrësve europian. 
Së dyti, Rezolucionin: pasi u ra dakort në lidhje me 
organizimin e Shqipërisë politike dhe më konkretisht në 
lidhje me vendosjen e një komisioni ndërkomëbatar të 
kontrollit u arrit në mendimin, që qeveritë përkatëse 
duhet të procedonin për zgjedhjen e e përfaqësuesve 
përkatës në këtë komision dhe masat për mbështetjen 
e tyre nga pikpamja finaciare. Por, përcaktohej që, 
këto financa, duhej të kishin si burim qeveritë, nga 
emëroheshin anëtarët përkatës, madje ishte arsyetuar 
që, t`i adresohej qeverisë suedeze që të përcaktonte 
edhe numrin e oficerëve që duhej të ngarkoheshin “me 
misionin dhe komandimin e xhandarmërisë”47 madje 
dhe caktimi i një oficeri të lartë i cili në marrëveshje 
dhe bashkpunim me Komisionin e Kontrollit dhe sipas 
interesave dhe nevojave të shërbimit publik në Shqipëri, 
do të ndiqte politikën e kontrollit dhe jot ë ushtrimit 
qeverisës. Ndërsa një pikë e cila tërheq vëmëndjen e 
opinionit publik ballkanas ishte e lidhur më cështjen e 
minoroteteve, të cilat ishin të inkorporuara në territorin 
e shtetit Serb dhe atij të Malit të Zi, të cilat ishin njoftuar 
dhe parapregatitur si cështje në mbledhjet e rradhës, të 
organizuar që në fillim të viti 1913. 
Ndërsa amabsadorët arritën të bjenë dakort edhe në 
lidhje me organizimin e Shqipërisë politike, e cila duhej 
të ishte ndërtuar organizativisht mbi kushtet e vendosjes 
së komisionit ndërkombëtar të kontrollit u arrit në 
mendimin që, qeveritë duhet të procedonin në lidhje 
me zgjedhjen e përfaqësuesve të tyre në këtë komision 
shoqëruar edhe me një mbështetje finaciare, të cilat do 
të dilnin prej qeverive anëtare të komisionin të kontrollit. 
Këto rroga do të siguroheshin prej qeverive përkatëse 
duke iu akorduar secilit prej anëtarëve përkatës, e masat e 
nevojshme per t’iu siguruar këtyrë përfaqësuesve kushte 
të mira punen, në kohën që ambasadorët I’u adresuan 
qeverisë suedeze për të përcaktuar numrin e ofecerëve 
që do të ngarkohen dhe instruksionin e xhandarmërisë. 
Njëherash u pa e nevojshme caktimi i një oficeri të lartë 
në marrëveshje me Komisionin e Kontrollit dhe sipas 
emergjencave të shërbimit do caktohej numri i oficerëve 

Historisë-	 Tiranë,	 Dokumente	 britanike	 për	 cështjen	
shqiptare në konferencën e Ambasadorëve në Londër 
1912-1913, Tiranë 2012, f. 605
45  - Shiko, vendimin në 15 prill 1913
46  - Shik, mbledhjen e 1 korrikut 1913
47- Qëndra e Studimeve Albanologjike, Instituti I 
Historisë-	 Tiranë,	 Dokumente britanike për cështjen 
shqiptare në konferencën e Ambasadorëve në Londër 
1912-1913, Tiranë 2012, f. 606
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që do të emërohej48. Qeverive serbe dhe malazeze do 
t`u përsëritej deklarata e vendosur nga Konfereneca e 
Ambasadorëve më 22 mars 1913, e cila kërkontë marrjen 
e masave të ngutshme për të siguruar mbrojtjen efektive 
të popullsive me besim katolik, myslyman dhe shqiptare 
në teritorin elëshuar Malit të Zi dhe Serbisë. Si interpretim 
do të shtohej se në traktatin e ardhshëm të paqes do të 
konfirmohej se garancitë e parashikuara në artikujt 27, 
30 dhe 39 të Traktatit të Berlinit do të mbeteshin në fuqi. 
Shprehimisht ishte aritur marrëveshja se garancitë do 
të shtriheshin gjithashtu në favor të të shqiptarëve mbi 
përdorimin e lirë të gjuhës shqipe, për mësimin shkollor 
dhe botimin e librave dhe të përkohëshmeve 49. Një 
rëndësi të vecantë ju kushtua konceptimit teorik, në lidhje 
më përdorimin e lirive që, duheshin dhënë minoriteteve 
përmes nënshtrimit të drejtës së përbashkët që, duhej të 
aplikohet prej nënshtetasve serb dhe malazes. 
Ndërsa Organizimi i Shqipërisë ishte përcaktuar prej 
njëmbëdhjetë pikave, të cilat parasëgjithash përcaktonin 
formën e organizimit të shtetit të ri shqiptarë, i cili 
në pikëne parë ishte konceptuar si një principatë 
autonome, sovrane dhe e trashëgueshme sipas rregullit 
të lemjes së parë “primoxgenitur”50, ndërsa Shqipëria 
përjashtohej nga cdo lloj suzereniteti midis Shqipërisë 
dhe Turqisë dhe Shqipëria ishte e neutralizuar dhe ky 
neutralitet garantohej nga gjashtë Fuqitë dhe nga një 
delegate shqiptar. Ky komision ngarkohej të elaboronte 
një projekt organizimi të hollësishëm për të gjitha degët 
e administratës shqiptare, duke I krijuar një kohë prej 
gjashtë muajësh, për t`ju prezantuar Fuqive një raport 
mbi rezultatin e punimeve të veta si dhe konkluzionet e 
tij, në lidhje me strukturimin organizativ të administrates 
shqiptare dhe “cështjet finaciare të vendit”51. Kontrolli 
administrativ dhe finaciar ishte besuar një komisioni 
i përbërë prej gjashtë përfaqësues të Fuqive dhe një 
shqiptar dhe pushteti i këtij komisioni do të ishte i shtrirë 
në një kohë, prej dhjetë vjetësh. Ky kominion do t’u 
parashtronte Fuqive një raport mbi rezultatet lidhur me 
punimet e veta si dhe konkluzionete e tin, në lidhje me 
organizimin administrative dhe financiar të Shqipërisë. 
Pra, Si përfundim mundet të themi se, duket qartas 
se, vendimmarja ishte e institucionalizuar, duke qënë 
e vëmëndëshme dhe shumë e kujdesëshme, për 
t`ju referuar në mënyrë përmanente vendimeve të 
mëparshme, të cilat ishin marrë nga mabasadorët prej 
fillimit të viti 1913 dhe, për ti konkretizuar në mënyrë të 
sistemuar dhe për t`i institucionalizuar, në mbledhjn e e 
Konferencës së Ambasadorëve të Londrës. 

4. Lufta politike per pushtet dhe reagimet publike

Origjina politike e shtetformimit shqiptar lidhet 

48		-	Po	aty,	fq	606
49		-	Po	aty,	f.	606	
50 - Qëndra e Studimeve Albanologjike, Instituti I 
Historisë-	 Tiranë,	 Dokumente britanike për cështjen 
shqiptare në konferencën e Ambasadorëve në Londër 
1912-1913, Tiranë 2012, f. 606
51		-	Po	aty,	f.	608

organikisht me veprimtarinë politike të Ismail Qemalit52 
dhe atyre figurave politike, të cilat qëndronin afër 
qeverisjes, në vitin 1912-1913 e detyruar të gjendej në 
vorbullën e kundërshtive politike dhe “kishte krijuar një 
debat të thellë mes politikës, duke zgjuar instiktet e një 
politike antagoniste53 me qëndrime, ide dhe pikpamje, 
të cilat dukej se ecnin, në disa binarë të frikshëm, për 
zgjidhjen e cështjes së shtetit shqiptar. Ky reaksion politik 
përcillet mes pikpamjes së Myfit Libohovës, i cili shprehej 
se, reforma e Ismail Qemalit ishte e rezikshme, sepse vet 
Ismail Qemali s`kishte prona tokësore, që do të thoshte 
se s`kishte moralin e duhur politik për të kryer reformën 
agrare54. Kritika ishte edhe më e skajshme, kur Ismail 
Qemali konsiderohej si njeri me karakter aventurieri, dhe 
për më tepër nuk kishte lidhje materiale me atdheun, për 
shkak se nuk zotëronte çifliqe si ata55. 
Ndërsa, Esat Pashë Toptani56, nuk rreshti te akuzonte, 
jo vetëm politiken kundër Ismail Qemalit si qeverisës 
despotik dhe arbitrar kritikë, e cila erdhi duke u 
radikalizuar në fillim të shtatorit 1913, kur Esat Pasha 
i drejtonte një ultimatum Ismail Qemalit prej pesë 
kërkesash57: 1. shpërnguljen e selisë së qeverisë nga 
Vlora në Durrës; 2. riformimi i qeverisë në marrëveshje 
me Esat Toptanin; 3. mbledhja sa më parë e senatit; 4. 
interesimi pranë Fuqive të Mëdha për caktimin e princit, 
duke u bazuar në vendimin e Konferencës së Londrës 
më 29 korrik 1913; 5. rishikimi nga qeveria e re e akteve 
të miratuara nga Qeveria e Vlorës mbi koncesionet dhe 
thesarët. 
Ky tension politik vërtetohet edhe përmes një lertre 
dërguar kryetartit të shtetit shqiptar prej kryebashkiakut 
të tiranës58, e cila kërkonte me patrjetër ta vendoste Ismail 
Qemalin përballë krizës politike dhe moralit kombëtar, 
duke iu referuar ngjarjeve më kritike të pushtimit të 
Shqipërisë nga shtetet fqinje i shoqëruar me djegjen e 
shtëpive ku “tymi i zi i shtëpive kapte qiellin”59 dhe kur 
ulurimat shpirtëdërmuese e të pafajshmëve që u therën, 
e gra të veja dhe virgjëreshave që u dhunuan, zgjuan 
ndjenjat e dhëmshurisë të gjithë botës”60. Ndërsa “të 
zotët e pushkës, u përleshën ashtu sic i pëlqeu perëndisë, 

52  -Shiko. Syrj Vlora, Tiranë 2013, f307 (28 nëntor 1912. 
Kryetar	i	Qeverisë	Provizore	Ismail	Qemali)
53  - Eqerem Bej Vlora, Kujtime, Tiranë 2014, f. 307-344 
“Ëndërra e plotësuar”
54  - Qeveria e përkohshme …. dok. 254, f. 176. 
55  - po aty, dok. 342. 
56  - Syrja Vlora, Kujtime, Tiranë 2013. F. 315-317 (Esad 
Pashë	Toptani	Ministër	I	Brendshëm	I	Qeverisë	Provizore)
57- Raport i konsullit austro-hungarez Lejhanec, Vlorë, 12 
shtator 1913. 
58 - Aqsh. F. 245/III/ D 5, F. 106 Letra e kryetarit të 
bashkisë të qyteti të Tiranës dërguar Kryetarit të Shtetit 
Ismail Qemalit
59 - Aqsh. F. 245/III/ D 5, F. 106 Letra e kryetarit të 
bashkisë të qyteti të Tiranës dërguar Kryetarit të Shtetit 
Ismail Qemalit”
60 - Aqsh. F. 245/III/ D 5, F. 106 Letra e kryetarit të 
bashkisë të qyteti të Tiranës dërguar Kryetarit të Shtetit 
Ismail Qemalit
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në mes të gjakut e të zjarrit”61. Kjo situatë kishte krijuar 
mundësinë që, një pjesë djemësh kishin ardhur në Vlorë, 
të cilët u organizuan në një kongres, duke lëshuaar “në 
dorën tuaj Kryesinë e Qeverisë së Përkohshme”. Ndërsa, 
letërshkruesi citon se, në atë kohë ishte formuar edhe një 
kabinet me persona, të cilët dihej që, do të kishte karakter 
të përkohshëm, mbasi më të aftit, nuk kishin arritur të 
merrnin pjesë “mungonin”62. Ky kabinet sipas tij, duhej 
të ndryshonte dhe, për pasojë, duhej të zvëndësohej 
me persona të zotë, të cilët “do të kishin besimin dhe 
nderimin e popullit dhe do të nxitoheshin të viheshin 
në shërbim të atdheut, porsa të hiqej bllokada”63 Por, 
sipas letërshkruesit Kabineti në fjalë, ishte vënë nën 
kontrollin dhe mbikëqyrjen e një parlamenti, të zgjedhur 
nga të gjithë bashkatdhetarët, duke iu lëshuar në dorë 
fati i atdheut. Në kohën që disa, nga deputetet ishin 
vunë këshilltarë ministrash, kur vetë ministrat nuk kishin 
punë me cfarë të merreshin, mbasi pjesa më e madhe e 
atdheut ishte nën pushtimin e shteteve shoviniste fqinje. 
Një pjesë e deputetëve të privuar nga e drejta e kontrollit 
një pjesë tjetër të zëmëruar nga “veprimet e sjelljet tuaja 
arbitrare aq sa i shtërnguat të linin pozitat dhe funksionet 
e tyre”64. Por, në kohën që sqeveria kishte filluar të hidhte 
hapat e para për administrimin e vendit dhe pa u “tharë 
ende boja e procesverbalit të kongresit” theksonte letra, 
“u morën nëpër këmbë vendimet e kësaj mbledhje 
kombëtare, që kishte për qëllim kontrollin, duke i vënë 
në këtë mënyrë një zgjedhë të re këtij kombi martir që 
fitoi pavarësinë dhe u mbush me shpresë se do fitonte të 
drejtat e lirinë65. 
Duket se, dokumenti në fjalë kërkon të vendosë përballë 
dy figurat qëndrore të shtetit shqiptar Ismail Qemalin 
dhe Esad Toptanin “ne të shkretët që u privuam nga e 
drejta legjitime iu drejtuam të shkëlqyeshmit Esad Pashë 
Toptanit, përfaqsuesit tonë të përgjithshëm dhe iu lutëm 
me cdo kusht të merrte në mbrojtje atdheun në këto caste 
kritike që po kalonte dhe ta shpëtonte, nga rreziku që po i 
kanosej. Shkëlqesia e tij, i hipur në një shkëmb madhërie, 
nderi dhe dinjiteti, sic e di tër bota, begatuar me të gjitha 
dhuratat hyjnore dhe i shtyrë nga ndjenja kombëtare, 
pranoi lutjet tona dhe mori mbi vete Ministrinë 
e Brendshme”66. Në kohën që, Esad Toptani sipas 
61 - Aqsh. F. 245/III/ D 5, F. 106 Letra e kryetarit të 
bashkisë të qyteti të Tiranës dërguar Kryetarit të Shtetit 
Ismail Qemalit
62 - Aqsh. F. 245/III/ D 5, F. 106 Letra e kryetarit të 
bashkisë të qyteti të Tiranës dërguar Kryetarit të Shtetit 
Ismail Qemalit
63 - Aqsh. F. 245/III/ D 5, F. 106 Letra e kryetarit të 
bashkisë të qyteti të Tiranës dërguar Kryetarit të Shtetit 
Ismail Qemalit
64 - Aqsh. F. 245/III/ D 5, F. 106 Letra e kryetarit të 
bashkisë të qyteti të Tiranës dërguar Kryetarit të Shtetit 
Ismail Qemalit
65 - Aqsh. F. 245/III/ D 5, F. 106 Letra e kryetarit të 
bashkisë të qyteti të Tiranës dërguar Kryetarit të Shtetit 
Ismail Qemalit
66 - Aqsh. F. 245/III/ D 5, F. 106 Letra e kryetarit të 
bashkisë të qyteti të Tiranës dërguar Kryetarit të Shtetit 
Ismail Qemalit

dokumentit në fjale e kishte marrë detyrën shtetërore, 
në baze të disa kushteve dhe me pëlqimin dhe aprovimin 
e Ismail Qemalit si kryetar i shtetit, ky i fundit akuzohet 
se kishte qëllimin e vetëm forcimin e pozitës së “qeverisë 
së sotme” dhe të siguronte lirinë e veprimeve të tij. Kjo 
akuzë argumentohet me dhënien e koncesioneve, të cilat 
ishin dhënë pa pasur kurrfarë kompetencash, hartimi i 
ligjeve për të disponuar arbitrarisht të hollat e popullit 
dhe për të liruar nga burgu pa dijeninë e gjyqit, fajtorët 
dhe kriminelët, të gjitha këto janë fakte, të cilat tregojnë 
qëllimin tuaj bazohet në interesat tuaja personale67. 
Më poshtë letra kërkonte që, duke parë se, interesat 
kombëtare ishin duke u bërë lëmsh nëpërmjet duarve 
tuaja kapricoze e ambicioze68 në kohën që mbledhja 
e popullit e organizuar në një miting të përgjithshëm 
kërkonte njëzëri zbatimin e menjëhershëm të pesë 
pikave, të cilat ishin konceptuar, në formën urdhëruese. 
Në artikullin e parë kërkohej që qendra e shteti të 
shkëputej, nga qyteti i Vlorës dhe të vendosej në Durrës, 
për të ruajtur kështu dinjitetin e Qeverisë dhe për të 
lehtësuar nevojat e rajonit të malësisë69; Artikulli i dytë, 
ideonte bisedimet me Esad Toptanin dhe të formohej 
menjëherë një kabinet me persona të zotë dhe të kishin 
besimin e popullit70; Kurse në artikullin e tretë, kërkohej 
mblidhja e paralamenti shqiptar, i cili, duhej të formohej 
më përpjestim me nevojat e vendit71, në artikullin e 
katërt, i tërhiqej vëmëndja Fuqive të Mëdha për marrjen 
e inisiativës serioze e të shpejtë për zgjidhjen e cështjes 
së Mbretit të Shqipërisë72. Ndërsa akrtikulli i pestë 
shoqërohej me kërkesën, për formimin e një kabineti 
të ri qeveritar, i cili duhej të merrte përgjegjësi morale 
dhe materiale dhe t`i ngarkohet atij bashkë me aktet 
përkatëse, bilanci i llogarive e veprimeve të periudhës së 
Qeverisë së Përkohshme73

Një analizë e bazuar, në burimet materiale të kohës 
na ndihmonë të kuptojmë se, oferta politike e Esat 
Toptanit nuk është pranuar, gjë e cila kishte shkaktuar 
reagimin diplomatik në Romës dhe Vjenës, të cilat e 

67 - Aqsh. F. 245/III/ D 5, F. 106 Letra e kryetarit të 
bashkisë të qyteti të Tiranës dërguar Kryetarit të Shtetit 
Ismail Qemalit
68 - Aqsh. F. 245/III/ D 5, F. 106 Letra e kryetarit të 
bashkisë të qyteti të Tiranës dërguar Kryetarit të Shtetit 
Ismail Qemalit
69 - Aqsh. F. 245/III/ D 5, F. 106 Letra e kryetarit të 
bashkisë të qyteti të Tiranës dërguar Kryetarit të Shtetit 
Ismail Qemalit
70 - Aqsh. F. 245/III/ D 5, F. 106 Letra e kryetarit të 
bashkisë të qyteti të Tiranës dërguar Kryetarit të Shtetit 
Ismail Qemalit
71 - Aqsh. F. 245/III/ D 5, F. 106 Letra e kryetarit të 
bashkisë të qyteti të Tiranës dërguar Kryetarit të Shtetit 
Ismail Qemalit
72 - Aqsh. F. 245/III/ D 5, F. 106 Letra e kryetarit të 
bashkisë të qyteti të Tiranës dërguar Kryetarit të Shtetit 
Ismail Qemalit
73 - Aqsh. F. 245/III/ D 5, F. 106 Letra e kryetarit të 
bashkisë të qyteti të Tiranës dërguar Kryetarit të Shtetit 
Ismail Qemalit
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kishin përkrahur Esad Pashën, e njëherash kishin reaguar 
politikisht dhe klanet e përfaqësuara prej Syrja bej Vlorës, 
i cili e akuzonte Ismail Qemalin se mendonte vetëm për 
karrierën e tij politike. Në kohën që ky i fundit, në letrën 
e korrikut të 1913 drejtuar Vjenës mbronte pikpamjen 
se, “në qoftëse Qeveria e përkohëshme do të vazhdojë 
të mbështetet te banditët dhe injorantët, do të jemi të 
shtërnguar më në fund t`u drejtohemi Fuqive të Mëdha 
që të na ndihmojnë, qoftë ato edhe armiqtë tanë më të 
mëdhënj”74

Ndërsa, nga Rumania Ahmet Dakli njoftonte Ibrahim 
Temon, më 16 nëntor 1913, pasi i vinte në dijeni për 
situatën politike në Shqipëri shtonte se, të gjitha ata 
njerëz që merreshin me politikë dhe i shkonin pas politikës 
Esad Pashë Toptanit “janë tradhëtar me gjithë kuptimin e 
fjalës75. Ndërkohë paria e Fierit dhe e Beratit deklaronin 
se, nuk e njihnin aspak Qeverinë e Vlorës, ky ishte një 
program, i cili inspirohej nga programi i Syrja Bej Vlorës 
dhe Myfid Bej Libohovës, të cilët kërkonin që Qeveria e 
Vlorës të transferohej në një qytet tjetër mendim, i cili 
përqasej me kërkesat politike të Esad Pashës. Ndërkohë, 
me klanin politik të Esat Toptanit ishin bashkuar Myfid 
Libovova, Azis Pashë Vrioni, Syrja Bej Vlora, Bektash bej 
Cakrani, i cili, sipas Sali Hallkokondit kishte tërhequr 
vëmëndjen politike të shteteve jashtë Shqipërisë76. 
Ndërkohë, më 4 qershor 1913 Ministria e Brendshme e 
Qeverisë së Vlorës i dërgonte një telegram prefekturës 
së Elbasanit, duke vënë në dijeni Ahmet Bej Mati dhe 
disa kryetarë të tjerë, të cilët kishin shkuar në Tiranë 
dhe bënin presion për thirrjen e parisë për mbledhjen 
e një kongresi, me idenë e shqyrtimit të disa cështje 
kombëtare, të cilat kishin mbetur pezull, për shkak të 
situatës kautike që po kalonte Shqipëria. Ajo, që ishte 
shqetësim për këtë formacion politik ishte e lidhur me 
bashkimin më shumë të gegëve me toskët77. Ndërsa më 
tej dokumeti thekson se, në kohën që nuk është caktuar 
forma e qeverisjes78 së Shqipërisë dhe emërimi i mbretit 
të saj, një mbledhje e tillë do te shkaktonte trazira dhe 
përcarje, të cilën qevria e përkohëshme, nuk do të lejojë 
në asnjë mënyrë”79. 
Në rreferencat studimore të Syja Bej Vlorës80 tregohet 
se, në kohën që Ismail Qemali ishte jashtë Shqipërisë 
dhe ende Esad Pasha nuk ishte pjesë e Qeverisë së 
përkohëshme të Vorës Myfid Libohova ishte konsultuar 
me Syrja Bej Vlorën që të ndërmerte hapa politik për 
zbutjen e krizës midis klasës politike shqiptare sidomos, 
për afrimin midis Esad Toptanit me Isamil Qemalin 
takim i cili u realizua81, por gjithnjë me kushtin që kishte 
vendosur Esad Toptani që, në krahinën e Matit të mis 
vendosej administrata e përgjithshe shtetërore, pra, 
në krahinën e Matit të ndërtohej një lloji administrate 

74 - Vep. cir. Shiko. “Qevria e përkohëshme…”, dok. 
342, f. 254
75  - “Qeveria e përkohëshme…. . ” dok, 336, f. 249
76		-	Shiko,	vep.	cit.	S.	Hallkokodi,	vep.	cit.	f.	100-101
77  - Qevria e përkohëshme…, dok. 342, f. 254
78  - Shiko, vep. cit. Eqerem Vlora, Kujtime, Tiranë 2001
79  - Qeveria e përkohëshme…, dok. 336, f. 249
80  - Syrja Bej Vlora, Kujtime, Tiranë 2013
81  - Eqerem Vlora, Kujtime, Tiranë 2000

me karakter autonom që kjo krahinë, nga pikpamja 
e funksionimit administrativ, do të të mbetej jashtë 
pushtetit të centralizuar të Qeverisë së përkohëshme të 
vlorës82. Në kohën që Syrja Vlora mendonte se, duke mos 
u larguar qeveria nga qyteti i Vlorës Isamil Qemali ishte 
më shumë i predispozuar, për interesat e tij personale 
dhe një klani afër tij, dhe sipas tij, kjo kishte shakaktuar 
largimin e Myfid Libohovës prej tij (Ismail Qemalit)83. 
Nga ana tjetër, duhet pranuar se Isamil Qemali, nuk arriti 
të mbështej te klasa politike e bejlerve, të cilët kishin 
ardhur nga eksperienca administrative e shtetit turk84. 
Për ta argumentuar këtë prirje të plakut të Vlorës po i 
referohemi Ruzhdi Bobratit nga Elbasani, i cili thothte se, 
“Easd Toptani ishte një shpirt i poshtër që pasja e tij e 
gatue me gjak shqyptari dhe armik i kombësisë që quhet 
Esad nuk ka gja tjetër ndër mend përvec dëshirës së tij 
për me u ba Princ85. Duket se të gjitha burimet arkivore 
dhe bibligrafike vërtetojnë se, profili politik i Ismail 
Qemali ishte e kundërta e Esad Toptanit, i cili në kohën 
që qytetet e Elbasani dhe Durrësit me gjithë distriktin 
“anë të veta” ranë në tiraninë e “sllavët sovazhë (të egër), 
kur Sazani i bukur ra në dorë të Grëqisë, vetëm një zë 
dëgjoishim, që një plak po si flutura i bardhë pranvere, 
shëtiti qytet më qytet të Europës, dhe thirri që Shqiptarët 
s`mund të bëhen sllavë e grekër, u kthye në Vlorë, ku nuk 
mundi të gjente një grusht njerëzish pas vetes së tij, ngriti 
flamurin historik të Shqipërisë dhe nuk njihej prej shumë 
shqiptarësh. Kur bombat e flotës greke kërcisnin në 
Vlorë, për me rrëzue flamurin e shenjtë tonë, ky plak me 
ata pak njerëz, në vend që të frikësoheshin të vështronin 
flamurin që luante nga tundja e erës prej bombave 
armike, duke kënduar këngën e shenjtë “Valo, valo, të 
paska hije, pas pesqindvjetë trimërie”86. ndërsa më posht 
thekson se, “organizacioni dhe administrimi i Vlorës, nuk 
them se është aq i mirë dhe aq i drejtë, por kundërshtimi 
duhet të jetë i nomshëm, jo me top e dyfek, po të bante 
dorëhekjen. Jo të mblidhen në Tiranë hoxhë e dervishë 
duke thënë që në Vlorë bohen kaurr e na kërkojnë babën 
(Turqinë) e të hapte shkollat e grekut, po të bënte një 
parti të mirë pas nomit e të dëftonte kabinës së Vlorës 
lajthimet87. ndërkohë, esad toptani, për tre ditë mori 25 
mijë napolona nga Mali i Zi, la Shkodrën, duke u gjendur 
brenda në Shkodër 6 mijë topa e 10-12 mijë dhen88. 
Situatë e kundërt reflektonte në qytetin e Vlorës më 
20 shtator 1913 zhvillohej një miting ku Mihal Gameno 
theksonte se, vetëm zemër shqiptari nuk mund të ketë 
klika e Tiranës89 e cila përpiqet të turbullojë Shqipërinë 
për qëllime antipatriotike. Të tillë njerëz janë armiqtë e 
kombit, duke shtuar se, populli është shpresa dhe shtylla 
e një kombi dhe jo dy tre vetë të liq, që me titullin duan 

82		-	AQSH,	Fondi	58,	dosja	11
83		-	QASH.	Fondi	23,	dosja	24
84		-	ASH	RSH.	IH.	Ismail Qemali në lëvizjen kombëtare 
shqiptare, Tiranë 1987, f. 167-186 ‘Rreth ndërtimit 
administrative të Shqipërisë”
85		-	QASH.	Fondi	23,	dosja	24
86		-	QASH.	Fondi	23,	dosja	2
87		-	QASH.	Fondi	23,	dosja	2	
88		-	AQSH.	Fondi	23,	dosja	24	
89  - Koli Xoxe, Ismail Qemali, Tiranë 1978
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të mbrojnë e të turbullojnë qetësinë90. 
Ndërsa Vjena kishte informacionin se në qytete si Elbasan, 
Durrës, Tiranë Kavaje, Shijak kurdiseshin mjaft intriga në 
lidhje me cështjen e kryeqytetitit të shtetit shqiptar, i cili 
duhej të zhvendosej në qytetin e Durrës dhe kjo lëvizje 
ishte nën ndikimin e pushtetit ushtarak dhe politik të Esad 
Pashë Toptanit, për në tepër, në mitingjet e shvilluara, nuk 
mungonte edhe prezenca ndikuese e mitroplotit grek të 
Durrësit. Kjo tregon se Esat Toptani pajtohej me politikën 
greke për derisa ishte fjala për të prishur veprimtarinë e 
qetë të qeverisë së përkohëshme91. 
Ndërsa Kryetari Qeverisë së Përkohshme, duke ndjerë 
reaksionin e fuqishëm ushtarak të ministrit të brendshëm 
Esad Pashë Toptanit, i cili kishte krijuar pushtet dhe 
politik në dy qytetet kryesore të Shqipërisë së Mesme 
si në tiranë dhe Durrës i drejtohet me një telegram 
prefektit të Elbasanit “Esad Pashë Toptani e tregoi 
plotësisht karakterin dhe natyrën e tij. Në kohën që 
Shqipëria ndodhej në një gjëndje të trazuar, të marrë një 
qëndrim të këtillë do të thotë shkatërrim dhe mbytja e 
Shqipërisë. Por Shqipëria me ndihmën e Perëndisë dhe 
me punimet dhe përpjekjet patriotike të atdhetarëve si 
zotëria juaj fisnike, mund t`i bëjë ballë edhe këtij grushti 
të Esad Toptanit. Një ministër i brëndshëm që u tërhoq 
në një prefekturë, vepron si një rebel dhe kërkon të 
verë nën autoritetin e tij personal administrimin legal të 
qeverisë, nuk mund të mbetet në krye të ministrisë dhe 
nuk mund të gjejë vend pranë popullit atdhetar. Tani e 
kemi për nder dhe për detyre të përpiqemi, që mendimet 
kriminale të tij të dështojnë dhe të mbrojmë nderin dhe 
qetësinë e Shqipërisë”92. Pra, në kohën që i gjithë opinioni 
politik shqiptar ishte duke pritur vendimin e Fuqive të 
Mmëdha, në lidhje me fatin politik të Shqipërisë një nga 
anëtarët e qeverisë pikërisht ministri brendshëm i kishte 
shkaktuar krizën më të egër dhe të papritur Qverisë së 
Përkohëshme. Kryetari qeverisë orjenonte prefektin e 
Elbasanit se, nuk duhej humbur asnjë minutë kohë, për 
të përgatitur një fuqi të armatosur, për të dominuar 
ushtarakisht krahun veri lindotr të qytetit të Tiranës 
njëherash përgatitja e në fuqie tjetër të armatosur, për 
përgatitjen e një marshimi ushtark drejtë qytetit të Peqinit 
dhe më pas përgatitja e disa fuqive në drejtim të Beratit. 
Ky ishte plani dhe veprimet e Qeverisë së përkohshme 
por, në të njëjtë kohë këto qytete ishin qëndra politike të 
ministrit të brendshëm Esad Toptanit, i cili kishte zbuar 
përmes një urdhri zyrtar nga qyteti i Durrësit inspektorin 
e policisë dhe komandantin e xhandarmërisë së Qeverisë 
së Përkohshme dhe “kishin marrë hov veprime, të cilat 
dëshironin vdekjen e Shqipërisë veprime, të cilat hyjnë në 
projektin e Esat Toptanit”93. Madje me inspirimin e Esad 
Toptanit ishin ndërmarrë insijativa publike nëpër lokalet 
e Durrësit kishte filluar propaganda kundër kryetarti të 

90  - Qeveria e përkohëshme. . , dok. 262, f. 190-191
91  - Qeveria e përkohëshme. . dok, 262, f. 190-191
92		-	AQSH.	F.	245//III	D	5/	1	f,	422	“Letër	e	kryetarit	të	
shtetit Ismail Qemalit drejtuar prefektit të Elbasanit Aqif 
Elbasanit”
93		-	AQSH.	F.	245//III	D	5/	1	f,	422	“Letër	e	kryetarit	të	
shtetit Ismail Qemalit drejtuar prefektit të Elbasanit Aqif 
Elbasanit”

shtetit shqiptar “Roftë Esat Pashë Toptani, poshtë Ismail 
Qemali”94. Jo vetëm kaq, por nje njësi ushtarake e Esad 
Toptanit e përbërë nga një numër i konsiderueshëm, prej 
150 ushtarësh të aramtosur ishin vendosur në ndërtesën 
qeveritare të qytetit të Durrësit madje priteshin edhe 
200 ushtarë të tjerë dhe linja telegrafike qeveritare 
kontrollohej nga njerëzit e organizuar nga Esad Pashë 
Toptani. Ndërsa në qytetin e tiranë ishin mbledhur rreth 
100 krerë, të cilët vinin prej Malësive dhe nga qyeti i 
Beratit dhe Peqinit. 
Ndersa tërheq vëmëndjen qëndrimi publik i intelektualit 
të shquar nga qyteti i Vlorës Jani Mingës, i cili në fjalën 
publike u përqëndrua në zgjimin e ndërgjegjes politike të 
popullit, i cili, sipas tij ishte lënë i verbër, ty që të kanë 
rrjepur, ty që të kanë lënë të varfër, zgjohu! Zgjohu popull 
nga gjumi se ata njerëz të liq kërkojë edhe pas kësaj 
që të shesin lëkurën në treg dhe më pas bëri thirje të 
shtërngohen rreth Qeverisë së Ismail Qemalit95. Më tej 
në fjalën e tij, i drejtohet publikut me idenë e Bashkimit 
rreth flamurit të shenjtë dhe betohuni se do vdisni për 
këtë flamur, i cili për 500 vjet u ngrit me mundime dhe 
me kaq rreziqe, protestoni kundër atyre tradhëtarëve, të 
cilët, kur dhe në asnjë rast të historisë s`kishin treguar 
se, kishin dhembje, “për atdhe”, por, përkundrazi e kishin 
shkelur me këmbë, në mënyrë të dhunshme. Në kushtet 
e një krize kaq të thellë që ishte duke përjetuar shteti 
shqiptar Zoti Minga bëntë thirrje, për të qënë “gati për 
të dhënë shpirtin tonë e të ndihmojmë Qeverinë për 
shpëtimin e Atdheut96. 

94		-	AQSH.	F.	245//III	D	5/	1	f,	422	“Letër	e	kryetarit	të	
shtetit Ismail Qemalit drejtuar prefektit të Elbasanit Aqif 
Elbasanit
95  - Qeveria e përkohëshme. . dok, 262, f. 190-191
96		-	Po	aty,	dok.	522,	f.	182
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Abstract

At all times the globe is threatened by large-scale 
natural disasters which constitute extraordinary events. 
These extraordinary and emergency events can be 
international, national or regional. They can be caused by 
ecological, technological, natural or human factors. The 
consequences can be great and immediate for people's 
lives and health, for wealth and the environment, 
disrupting the normal life of the community and causing 
catastrophes or critical situations. In order to cope with 
situations and prevent the consequences, as well as 
to solve the problems caused by it, it is necessary that 
the reaction of state structures and not only, in such 
situations be immediate and efficient. 
This paper will address civil emergencies under Albanian 
law, their types, competencies for declaring a state 
of emergency and natural disasters, the limitation of 
the right to movement and economic freedom, and 
the obligation of the state to compensate for the 
consequences caused by these. restrictions. 

Key words:civil emergency, natural disaster, prohibition, 
restriction, right of movement, etc. 

Abstrakt

Në çdo kohë globi është i kërcënuar nga fatkeqësi 
natyrore me përmasa të mëdha të cilat përbëjnë ngjarje 
të jashtëzakonshme. Këto ngjarjet të jashtezakonshme 
dhe emergjente mund të jenë në nivel ndërkombëtar, 
kombetar ose rajonal. Ato mund të shkaktohen nga 
faktorë ekologjik, teknologjik, natyror ose nga veprimet 
e njerëzve. Pasojat e ardhura mund të jenë të mëdha e 
të menjehershme për jetën dhe shendetin e njerëzve, 
për pasurinë dhe ambientin, duke prishur normalitetin 
e jetës të komunitetit si dhe duke shkaktuar katastrofa 
apo situata kritike. Me qëllim përballimin e situatave dhe 
parandalimin e pasojave, si dhe zgjidhjen e problemeve 
te shkaktuara prej saj, nevojitet që reagimi i strukturave 
shtetërore dhe jo vetëm, në të tilla situata të jete i 
menjehershem dhe efikas. 
Në këtë punim do të trajtohen emergjencat civile sipas 
legjislacionit shqiptar, llojet e tyre, kompetencat për 

shpalljen e gjendjes së emergjencës dhe fatkeqësive 
natyrore, kufizi i të drejtës të lëvizjes dhe lirisë ekonomike, 
si dhe detyrimi i shtetit për kompesimin e pasojave të 
shkaktuara nga këto kufizime. 

Fjalë kyçe:emergjencë civile, fatkeqësi natyrore, ndalim, 
kufizim, e drejtë e lëvizjes, etj. 

Emergjencat civile dhe llojet e tyre

“Emergjencë civile” ёshtё situata e papritur me pasoja 
negative për komunitetin dhe që cenon sigurinë e tij, 
e cila shkaktohet nga fatkeqësitë që sjellin dëme të 
menjëhershme e të rënda për jetën e njerëzve, gjënë 
e gjallë, pronën, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin. 
Por, për të përcaktuar llojet e fatkeqësive, nevojitet 
një përkufizim i plotë se çështë fatkeqësia. Për këtë i 
referohemi ligjit nr. 45/2019, “Për mbrojtjen civile”, i 
cili, përcakton se, “Fatkeqësi” ёshtё ndërprerja serioze 
e çfarëdolloj shkalle e funksionimit të një komuniteti 
ose shoqërie për shkak të ngjarjeve të rrezikshme që 
ndërveprojnë me kushtet e ekspozimit, cenueshmërisë 
dhe kapacitetit përballues, duke çuar në humbje të 
mundshme njerëzore, materiale, ekonomike dhe 
mjedisore. Gjithashtu ligji i sipërcituar njeh dy lloje 
fatkeqësie:
a. “Fatkeqësi natyrore”, që janё fatkeqësitë që shkaktohen 

nga dukuri natyrore ekstreme, që lidhen me tërmetet, 
përmbytjet dhe vërshimet e ujit, temperaturat 
ekstreme dhe të tejzgjatura, rrëshqitjet arkitektonike, 
ortekët, erërat e forta në tokë dhe në det, zjarret 
masive në pyje, sëmundjet infektive masive dhe 
dukuri të tjera që ndikojnë në jetën e njerëzve, gjënë 
e gjallë, pronën, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin. 

b. “Fatkeqësi të tjera”, që janё aksidentet teknologjike, 
rrugore, hekurudhore, detare, ajrore, si dhe zjarret, 
rrëzimet e digave, aksidentet bërthamore ekologjike 
ose industriale dhe aksidente të tjera të shkaktuara 
nga veprimi njerëzor, lufta ose gjendja emergjente, 
përdorimi i armëve dhe mjeteve të shkatërrimit në 
masë, sulmet terroriste, si dhe lloje të tjera të dhunës 
masive. 1

1	Ligji	nr.	45/2019,	“Për	mbrojtjen	civile”,	neni	3.	
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Duhet theksuar se, emergjencat civile mund të jenë 
vendore, rajonale apo kombetare ato mund të jenë edhe 
ndërkombëtare si në rastet e pandemive, etj. Emergjencat 
civile vendore mund të vijnë si pasojë e fatkeqësive që 
ndodhin në një bashki dhe mund të përballohen me anë 
të veprimeve të strukturave kompetente të saj, ndërsa 
ato rajonale vijnë si pasojë e fatkeqësive që ndodhin në 
më shumë se një bashki që, për shkak të natyrës, shkallës 
dhe shtrirjes së tyre, kërkojnë ndërhyrjen e koordinuar 
të disa bashkive ose qarqeve. Kurse emergjenca civile 
kombëtare mund të vijnë si pasojë e fatkeqësive që, 
për shkak të intensitetit, të shkallës dhe të shtrirjes së 
tyre, kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme të të gjitha 
institucioneve të mbrojtjes civile, qendrore e vendore, 
edhe me masa të jashtëzakonshme, nëse është e 
nevojshme. 

Legjislacioni shqiptar për emergjencat civile

Shqipëria ka miratuar një serë aktesh ligjore e nënligjore 
që lidhen me fatkeqësitë natyrore, parandalimin dhe 
mbrojtjen e popullatës në raste të tilla, duke fillara nga ligji 
kryesor i shtetit që është Kushtetuta, ligji për parandalimin 
dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive, 
ligjin për mbrojtjen civile, etj. Më poshtë po citojmë 
disa nga parashikimet kryesore që lidhem me liritë dhe 
kufizimet e tyre në raste të emergjencave natyrore. 

a. Kushtetuta e Shqipërisë. lidhur me lirinë ekonomike, 
në nenin 11 të Kushtetutës parashikohet se: “Prona 
private dhe publike mbrohen njëlloj me ligj. Kufizime 
të lirisë së veprimtarisë ekonomike mund të vendosen 
vetëm me ligj dhe vetëm për arsye të rëndësishme 
publike”. Ndërsa në nenin 38, referuar lirisë së lëvizjes, 
Kushtetuta parashikon se: “Kushdo ka të drejtë të zgjedhë 
vendbanimin si dhe të lëvizë lirisht në çdo pjesë të 
territorit të shtetit. Askush nuk mund të pengohet të dalë 
lirisht jashtë shtetit”. Vlen të theksohet se, Kushtetuta në 
nenin 101 të saj i njeh Këshillit të Ministrave të drejtën 
që, në rast nevoje dhe urgjence, përfshi emergjencat 
natyrore apo gjendjen e fatkeqësive natyrore, mund të 
nxjerrë akte normative me fuqinë e ligjit, për marrjen e 
masave të përkohshme. 

b. Ligji nr. 15/2016, “Për parandalimin dhe luftimin e 
infeksioneve dhe mbrojtjen e sëmundeve invektive”. Ky 
ligj ka për qëllim mbrojtjen e popullatës nga infeksionet 
dhe sëmundjet infektive, duke përcaktuar rregullat 
dhe aktivitetet për zbulimin në kohë, evidentimin, 
parandalimin dhe kontrollin e tyre, për eliminimin dhe 
zhdukjen e sëmundshmërisë dhe të vdekshmërisë 
nga këto sëmundje. 2 Ndërsa objekti i tij është që, 
të përcaktojë përgjegjësitë dhe rolin e shërbimeve 
shëndetësore, shërbimeve të shëndetit publik, si 
dhe aktorëve të tjerë të të gjitha niveleve, publike e 
jopublike, në marrjen e masave për parandalimin, 
kontrollin, trajtimin, monitorimin, sigurimin e financimit 
2	 Neni	 1	 i	 Ligjit	 nr.	 15/2016,	 “Për	 parandalimin	 dhe	
luftimin e infeksioneve dhe mbrojtjen e sëmundeve 
invektive”. 

dhe ndarjen e përgjegjësive për sëmundjet infektive dhe 
ngjarjet me rëndësi për shëndetin publik. 

c. Ligji nr. 45/2019, “Për mbrojtjen civile”. Qëllimi i këtij 
ligji është zvogëlimi i riskut nga fatkeqësitë dhe realizimin 
e mbrojtjes civile për të garantuar mbrojtjen e jetës së 
njerëzve, të gjësë së gjallë, të pronës, të trashëgimisë 
kulturore e të mjedisit, nëpërmjet forcimit të sistemit të 
mbrojtjes civile. Ky ligj rregullon funksionimin e sistemit 
të mbrojtjes civile, duke përcaktuar përgjegjësitë e 
institucioneve dhe të strukturave të këtij sistemi, 
bashkëpunimin ndërkombëtar, të drejtat dhe detyrimet e 
shtetasve dhe të subjekteve private, edukimin, trajnimin 
dhe inspektimin. 3

Shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme dhe 
fatkeqësisë natyrore

Kompetencat për shpalljen e emergjencave civile 
dhe gjendjen e fatkeqësisë natyrore parashikohen në 
Kushtetutë dhe në ligjin për emergjencat civile. Në 
referim të nenit 174 të Kushtetutës, dhe të nenit 18 
të Ligjit nr. 45/2019, “Për mbrojtjen civile”, Këshilli i 
Ministrave mund të shpallë gjendjen e emergjencës civile 
për 30 ditë. Përtej afatit 30 ditor, sipas po kësaj reference 
kushtetutese dhe ligjore, shtyrja e afatit bëhet vetëm me 
miratin nga Kuvendi. Sipas Kushtetutës, kompetencën 
për shpallen e gjendjes së jashtëzakonshme e ka Kuvendi. 
në nenin 173 të Kushtetutës parashikohet se:
1.	 në rast rreziku për rendin kushtetues dhe për 

sigurinë publike, Kuvendi, me kërkesë të Këshillit të 
Ministrave, mund të vendosë në një pjesë ose në të 
gjithë territorin e shtetit gjendjen e jashtëzakonshme, 
e cila zgjat për aq kohë sa vazhdon rreziku, por jo më 
shumë se 60 ditë. 

2.	 Me vendosjen e gjendjes së jashtëzakonshme 
ndërhyrja e forcave të armatosura bëhet me vendim 
të Kuvendit dhe vetëm kur forcat e policisë nuk janë 
në gjendje të rivendosin rendin. 

3.	 Zgjatja e afatit të gjendjes së jashtëzakonshme mund 
të bëhet vetëm me pëlqim të Kuvendit çdo 30 ditë, 
për një periudhë jo më shumë se 90 ditë. 

Ndërsa, kompetencën për shpalljen e fatkeqësisë 
natyrore e ka Këshilli i Ministrave. Lidhur me këtë 
kompetencë, Kushtetuta në nenin 174 parashikon se:
4.	 Për parandalimin ose mënjanimin e pasojave të një 

fatkeqësie natyrore ose aksidenti teknologjik, Këshilli 
i Ministrave mund të vendosë, për një periudhë jo më 
të gjatë se 30 ditë, gjendjen e fatkeqësisë natyrore në 
një pjesë ose në të gjithë territorin e shtetit. 

5.	 Zgjatja e gjendjes së fatkeqësisë natyrore mund të 
bëhet vetëm me pëlqimin e Kuvendit. 

Detyra e Këshillit të Ministrave në rastet e fatkeqësisë 
natyrore parashikohen në nenin 18 të ligjit për 
emergjencat civile, në të cilin citohet se ai ka këto 
përgjegjësi:
a. miraton Strategjinë Kombëtare për Zvogëlimin e Riskut 
nga Fatkeqësitë në Republikën e Shqipërisë;
3	Neni	1	I	ligjitnr.	45/2019,	“Për	mbrojtjen	civile”.	
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b. miraton Planin Kombëtar për Emergjencat Civile;
c. miraton dokumentin e vlerësimit të riskut në nivel 
qendror;
d. mund të vendosë për një periudhë jo më të gjatë se 30 
ditë gjendjen e fatkeqësisë natyrore në një pjesë ose në 
të gjithë territorin e vendit;
e. informon Kuvendin e Republikës së Shqipërisë 
nëpërmjet ministrit për situatën e krijuar, rreziqet që 
paraqiten dhe masat e marra për menaxhimin e situatës, 
si dhe kërkon miratimin e Kuvendit për zgjatjen e gjendjes 
së fatkeqësisë përtej 30 ditëve. 
Gjithashtu në nenin 19, parashikohet se, për çdo 
rast të shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore, 
Këshilli i Ministrave krijon Komitetin Ndërministror të 
Emergjencave Civile (KNEC), i cili është organi më i lartë 
për koordinimin dhe bashkërendimin e veprimeve të 
institucioneve shtetërore dhe të subjekteve private, si 
dhe të burimeve materiale e financiare për përballimin e 
fatkeqësisë natyrore. 

Kufizimi i së drejtave dhe e drejta e kompesimit të 
shtetasve

Liria e lëvizjes është një e drejtë e garantuar në aktet 
kombëtare dhe ndërkombëtare. Karta e të Drejtave 
themelore e Bashkimit europian, në nenin 45 te saj, 
lidhur me lirinë e lëvizjes parashikon se: “Çdo shtetas 
i Bashkimit ka të drejtën të lëvizë dhe banojë lirisht 
brenda territorit të Shteteve Anëtare. Liria e lëvizjes dhe e 
vendbanimit mund t’u jepet, në përputhje me Traktatet, 
shtetasve të vendeve të treta me vendbanim të ligjshëm 
në territorin e një Shteti Anëtar”4. Ndërsa, në nenin 38 të 
Kushtetutës së Shqipërisë parashikohet e drejta e lëvizjes 
së lirë, si një nga lirite dhe të drejtat themelore të njeriut. 
Gjithashtu, përpos garancive, Kushtetuta parashikon 
edhe rastet e heqjes apo të kufizimit të këtyre të drejtave. 
Kështu, në pikën 1 të nenit 27 të saj parashikohet se: 
“Askujt nuk mund t’i hiqet liria, përveçse në rastet dhe 
sipas procedurave të parashikuara me ligj”. Ndërsa në 
pikën 2 të këtij neni, parashikohet se: “Liria e personit 
nuk mund të kufizohet, përveçse në rastet e mëposhtme: 
a. kur është dënuar me burgim nga gjykata kompetente; 
b. për moszbatim të urdhrave të ligjshëm të gjykatës ose 
për moszbatim të ndonjë detyrimi të caktuar me ligj; 
c. kur ka dyshime të arsyeshme se ka kryer një vepër 
penale ose për të parandaluar kryerjen prej tij të veprës 
penale ose largimin e tij pas kryerjes së saj; 
d. për mbikëqyrjen e të miturit për qëllime edukimi ose 
për shoqërimin e tij në organin kompetent; 
e. kur personi është përhapës i një sëmundjeje ngjitëse, 
i paaftë mendërisht dhe i rrezikshëm për shoqërinë”, etj. 

Nga sa më lart, kuptohet qartë se, përpeç rasteve që 
lidhen me konsumim të veprave penale të parashkiara në 
Kodin Penal, për të cilat kufizimet vendosen me vendim 
gjyqësor, e drejta e lëvizjes mund të kushtëzohet në 
raste të cilat lidhen me sigurinë dhe shëndetin publik. 
Gjithashtu, kufizimi i të drejtës së lëvizjes parashikohet 
4 Karta e të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian, 
neni 45 - Liria e lëvizjes dhe e vendbanimit. 

edhe në aktet ndërkombëtare, sic është edhe Traktati për 
Funksionimin e Bashkimit Europian, i cili në nenin 21 të 
tij parashikon se: “Çdo qytetar i Bashkimit Europian, ka 
të drejtë të lëvizë dhe jetojë në mënyrë të lirë në të gjitha 
shtetet anëtare, duke marrë në konsideratë përjashtimet 
dhe kufizimet e vendosura nga kjo marrëveshje”5. Mirëpo 
Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut, pranon se kjo 
e drejtë mund të kushtëzohet për shkaqe të cilat lidhen 
me ekzistencën e një rreziku serioz të shëndetit publik. 6

Sikurse e drejta e lëvizjes, edhe të drejtat dhe liritë 
ekonomike të shtetasve janë të garantuara me ligj. 
në pikën 1 të nenit 11 të Kushtetutës, garantohet liria 
ekonomike: “Sistemi ekonomik i Republikës së Shqipërisë 
bazohet në pronën private e publike, si dhe në ekonominë 
e tregut dhe në lirinë e veprimtarisë ekonomike”. Por, 
ato mund të kufizohen vetëm për arsye të rëndësishme 
me interes publik. Referuar pikës 3 të nenit 11 të 
Kushtetutës, citoj se “Kufizime të lirisë së veprimtarisë 
ekonomike mund të vendosen vetëm me ligj dhe vetëm 
për arsye të rëndësishme publike”. 7 Pra, kufizimi i të 
drejtave në tërësi, dhe në veçanti i të drejtës së lëvizjes 
dhe lirisë ekonomike nuk mund të bëhen në asnjë formë 
tjetër, përveçse me ligj. Është e drejta e ekzekutivit që, në 
raste emergjente, të hartoj një draft-ligj të posaçëm apo 
akt normativ me fuqinë e ligjit, i cili të ligjitimohet nga 
legjislativi sa më parë të jetë e mundur, por jo më vonë 
se 45 ditë, siç parashikohet në Kushtetutë. Gjithashtu, 
kufizimet parashikohen edhe në ligjin nr. 15/2016, “Për 
parndalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe mbrojtjen e 
sëmundeve invektive”, në të cilin Këshillit të Ministrave i 
njihen kompetencat për të kufizuar të drejtat kushtetuese 
të qytetarëve, të përcaktuara si masa të veçanta për 
parandalimin e sëmundjeve infektive janë:
a. zbulimi në kohë i burimit të infeksionit dhe rrugëve të 
marrjes e përhapjes së tij;
b. survejanca epidemiologjike dhe njoftimi i hershëm dhe 
i shpejtë;
c. izolimi dhe karantina;
d. transportimi i sigurt;
e. diagnoza e saktë dhe në kohë reale mikrobiologjike;
f. trajtimi dhe shërimi i personave të sëmurë;
g. gjurmimi i kontakteve me persona të infektuar apo të 
sëmurë;
h.aplikimi i detyruar i lëndëve biocide, sipas listës 
së sëmundjeve, të miratuar me urdhër nga ministri 
përgjegjës për shëndetësinë;
i. aplikimi i programeve të kontrollit të vektorëve;
j. mbikëqyrja shëndetësore e personave të punësuar dhe 
personave mbartës të mikrobeve;
k. kontrolli i infeksioneve në institucionet e kujdesit 
shëndetësor;
l. imunoprofilaksia, seroprofilaksia dhe kimioprofilaksia;
m. kontrolli i vektorëve, nëpërmjet produkteve biocide8, 
etj. 
5  Traktati i Bashkimit Europian, neni 21. 
6	Case	C-326/07	Commission	v	Italy	[2009]	ECR	I-2291	
§69, 70. 
7  Kushtetuta e Shqipërisë, neni 11, pika 1 dhe 3. 
8	 Ligji	 nr.	 15/2016,	 “Për	 parndalimin	 dhe	 luftimin	 e	
infeksioneve dhe mbrojtjen e sëmundeve invektive”, neni 
7, pika 1. 
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Ajo që duhet të kuptohet qartë, është ndryshimi i izolimit 
nga karantinimi. Ligji përkufizon qartë këto dy koncepte, 
duke sqaruar dhe subjektet të cilat i nënshtrohen këtyre 
masave kufizuese apo ndaluese. “Izolim” është izolimi i 
personave të dyshuar apo të mundshëm për prekje nga 
infeksione apo sëmundjet infektive, si dhe personave të 
infektuar nga të shëndetshmit, për të penguar përhapjen 
e infeksionit. Ndërsa “karantina” është kufizimi i lëvizjeve 
të njerëzve të shëndetshëm, të cilët kanë qenë në kontakt 
me të sëmurët ose burimin e infeksionit të sëmundjeve 
infektive të rrezikshme dhe qëndrimi i tyre në një mjedis 
të caktuar. Gjithashtu, ligji i sipërcituar parashikon se, 
për të mbrojtur popullatën nga sëmundjet infektive 
që kanë impakt në shëndetin e saj, ministri përgjegjës 
për shëndetësinë miraton, me urdhër, masa të veçanta 
për mbrojtjen nga këto sëmundje, sipas udhëzimeve 
kombëtare, të përgatitura nga Instituti i Shëndetit Publik 
si më poshtë:

a. mbyllja e shkollave;
b. mbyllja e aktiviteteve jopublike apo publike;
c. anulimi i grumbullimeve masive në vende të mbyllura 
apo të hapura;
d. kufizimi apo ndalimi i lëvizjeve me mjetet e transportit 
publik;
e. kufizimi i lëvizjeve brenda vendit”. 9

Ndërkohë që qytetarët dhe bizneset zbatojnë detyrimet 
e vendosura me ligj lidhur me kufizimin e lirisë së lëvizjes 
dhe lirisë ekonomike, qeveria duhet te marrin masa të 
mbrojnë të drejtat e qytetarëve dhe bizneseve. Sipas 
ligjit nr. 45/2019, “Për mbrojtjen civile”, shteti është i 
detyruar të kompensojë të gjitha dëmet e ardhura si 
pasojë e kufizimeve nga gjendja e emergjencës, të tilla si: 
humbjet si pasojë e mbylljes së bizneseve, qerat, pagat e 
punonjësve, siguracionet, etj10. Në përputhje me nenet 
11, 27, 38 dhe 49 të Kushtetutës, si dhe neneve 19, 22 
dhe 41 të Ligjit nr. 45/2019, “Për mbrojtjen civile”, shteti 
ka detyrimin të ofrojë garanci sociale dhe ekonomike për 
shtetasit e vet. Kjo gjë arrihet duke implementuar paketë 
me lehtësira financiare në mbështetje të biznesit dhe 
qytetarëve, duke bërë që, pagesat për të sëmurët, për të 
karantinuarit, tatimet për bizneset, siguracionet, kreditë 
9  Neni 7, pika 4 e ligjit të sipërcituar. 
10	Ligji	nr.	45/2019,	“Për	mbrojtjen	civile”,	neni	41	-	“E	
drejta e kompensimit”. 

bankare, etj. , të mbulohen nga buxheti i shtetit. 

Konkluzione dhe rekomandime:

Interesat jetike të qytetarëve, të tilla si, jeta, shëndeti 
dhe prona e qytetarëve, përbëjnë pjesën më themelore 
të Strategjisë së Sigurisë Kombëtare, të Republikës së 
Shqipërisë. 
Në raste të fatkeqësive natyrore, të shkaktuara nga 
tërmetet, zgjarri, përmbytjet apo epidemitë ose 
pandemitë shëndetësore, qeveria dhe institucionet 
në vartësi të saj, kanë detyrimin ligjor të informimit të 
publikut për shkallën e rrezikut që i paraqitet vendit, masat 
e marra nga strukturat përgjegjëse për parandalimin, 
gjendjen reale të kapaciteteve dhe pajisjeve, për të 
reduktuar rrezikun dhe për t`u përballur me këtë epidemi 
mjekësore. 
Në raste të fatkeqësive natyrore, institucionet shtetërore 
në inventarin e tyre logjistik, duhet të ketë pajisje 
moderne të mjaftueshme për personelin mjekësor, 
për personelin që shërben në të gjitha pikat e kalimit 
kufitar, si dhe ngritjen e kapaciteteve të domosdoshme 
të karantinave, për trajtimin e të infektuarëve, sipas 
udhëzimeve dhe standardeve të Organizatës Botërore të 
Shëndetësisë. 
Në raste të fatkeqësive natyrore, Qeveria duhet të hartojë 
një plan kombëtar, të plotë, të integruar me masa të 
përshkallëzuara sipas shkallës së rrezikut, përfshi shpalljen 
e gjendjes së jashtëzakonshme ose të fatkeqësive natyrore 
nëse situata mund të përshkallëzohet, marrjen e masave 
të menjëhershme lidhur me ndalimin e fluturimeve me 
vendet mbartëse, mbylljen e shkollave, grumbullimeve 
publike, si dhe realizimin e regjimit të karantinës për 
zonat dhe qytetarët që mund të infektohen. Të gjitha sa 
më lart, duhet të jenë në përputhje neneve 173 dhe 174 
të Kushtetutës së Shqipërisë, në rast të kundër nuk kanë 
asnjë efekt ligjor. 
Pas vendosjes së gjendjes së jashtëzakonshme ose 
fatëkeqësive natyrore, me qëllim përballimin e situatës, 
përveç Policisë së Shtetit mund të angazhohet edhe 
Forcat e Armatosura, por ky veprim duhet të realizohet 
vetëm mbi bazën e neneve 173 dhe 174 të Kushtetutës si 
dhe mbi bazën e neneve 22 dhe 23 të ligjit nr. 59/2014, 
“Mbi pushtetet dhe autoritetet e drejtimit të Forcave të 
Armatosura”. 

Referencat:

•	Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. 
•	Traktati i Bashkimit Europian;
•	Karta e të Drejtave Themelore e Bashkimit Europian;
•	Ligji nr. 45/2019, “Për mbrojtjen civile”; 
•	Ligji nr. 59/2014, “Mbi pushtetet dhe autoritetet e drejtimit të Forcave të Armatosura”. 
•	Ligji nr. 15/2016, “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe mbrojtjen e sëmundeve invektive”;
•	Case C-326/07 Commission v Italy [2009] ECR I-2291 §69, 70. 
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 MSc. Albert HABAZAJ

Hyrje

Kur në vështrimin e përgjithshëm, fusha e Historisë së 
Shqipërisë ndahet në tri pjesë të mëdha, siç janë: 1 - 
Historia e Lashtë, 2 - Historia e Mesjetës dhe e Rilindjes dhe 
3 - Historia Bashkëkohore, sipas kriterit kronologjik, Lufta 
e Vlorës klasifikohet në ngjarjet kombëtare që i përkasin 
Historisë Bashkëkokore të popullit shqiptar. Duke vijuar 
nënndarjet, LV i përket periudhës së Pavarësisë, që rrok 
ngjarjet e personalitetet historikë, proceset e ndërlikuara 
të karakterit politik, ekonomiko - shoqëror e kulturor që 
mbart kjo etapë e historisë së popullit shqiptar, e kufizuar 
në segmentin kohor 28 Nëntor 1912 - 7 Prill 1939. Në një 
nëndarje të mëtejshme, edhe për plotësim të studimit 
në funksion të mikrotezës që po paraqesim, LV i përket 
periudhës së Rifitimit të Pavarësisë dhe Mbrojtjes së 
Tërësisë Tokësore dhe përbën Kurorën e Dafinës për këtë 
periudhë, biles i kalon përmasat kohore dhe hapësinore 
për identitetin e kombit shqiptar. Rrjedha e ngjarjeve e 
kërkoi LV, pasi çështja shqiptare u shtrua në Konferencën e 
Paqes1 (Paris, 18 janar 1919) midis pesë Fuqive të Mëdha 
1 KONFERENCA e Paqes në Paris (1919 - 1920). 
Konferencë	 e	 organizuar	 nga	 Fuqitë	 e	 Mëdha	 fituese	
të	 Luftës	 I	 Botërore:	Anglia,	 Franca,	 SHBA,	 Italia	 dhe	
Japonia, veçanërisht nga tri të parat, për të vendosur me 
vendet e mundura kushtet e paqes. U hap zyrtarisht më 18 
janar	1919	në	Paris.	Në	K.	P.	u	përgatitën	dhe	u	nënshkruan	
pesë traktate paqeje: me Gjermaninë, me Austrinë, me 
Hungarinë,	 me	 Bullgarinë	 dhe	 me	 Turqinë.	Megjithëse	
Shqipëria	mbajti	qëndrim	asnjanës	gjatë	konfliktit	botëror	
K.	 P.	 nuk	 i	 përfilli	 kërkesat	 e	 drejta	 të	 delegacionit	
shqiptar për të ruajtur pavarësinë e tërësinë tokësore të 
shtetit	 shqiptar	 dhe	 për	 të	 rishikuar	 kufijtë	 në	 favor	 të	
tij, duke përfshirë brenda tyre ato territore shqiptare që 
ishin shkëputur më 1878 e 1913. Atje u morën parasysh 
pretendimet	ndaj	vendit	tonë	të	tre	shteteve	fqinje	fituese	
të luftës: Italisë, Greqisë dhe Jugosllavisë. Në bisedimet e 
K.	P.	,	si	bazë	për	shqyrtimin	e	problemit	shqiptar	shërbeu	
Traktati i Fshehtë i Londrës i prillit 1915, kurse parimi 
i kombësisë dhe ai i vetëvendosjes së popujve nuk u 
zbatuan.	 Prej	 shkurtit	 1919	 e	 deri	 në	mars	 1920,	 në	K.	
P.	 u	 hartuan	 disa	 projekte	 për	 të	 ardhmen	 politike	 dhe	
territoriale të Shqipërisë. Në to parashikohej ngushtimi 
territorial i Shqipërisë, zhdukja e saj nga harta politike e 
Europës si shtet i pavarur dhe sovran. Vlora dhe krahina e 

fituese të Luftës së Parë Botërore: Anglisë, Francës, 
Italisë, SHBA dhe Japonisë. Në fakt, aty jo vetëm nuk u 
përfill kërkesa e atdhetarëve vatranë në Amerikë “për 
indipendencë mbretërore të plotë2” për Shqipërinë, e cila 
saj do të kalonin nën sovranitetin e plotë të Italisë, ndërsa 
shteti shqiptar do të vihej nën mandatin Italian, Greqia 
do të merrte krahinën e Gjirokastrës, kurse e ardhmja 
e Korçës mbetej ende në diskutim, nëse do t’i kalonte 
Greqisë apo do t’i mbetej Shqipërisë; Jugosllavia do të 
gëzonte të drejtën e një daljeje tregtare në detin Adriatik, 
përmes territorit të shtetit shqiptar. Në janar të vitit 1920, 
në kuadrin e zgjidhjes së Çështjes së Adriatikut*/1) u 
hartua edhe një projekt për t’i kaluar Jugosllavisë qytetin 
e Shkodrës dhe pjesën tjetër të Shqipërisë së veriut, por 
ndeshi	 në	 kundërshtimin	 e	 SHBA.	 Planet	 antishqiptare	
të	 K.	 P.	 u	 hodhën	 poshtë	 nga	 Kongresi i Lushnjës, 
ndërsa	 fitorja	 e	Luftës së Vlorës në verën e vitit 1920, 
hoqi mundësinë e vënies së tyre në jetë. Me protokollin 
e 2 gushtit 1920 Italia njohu pavarësisnë dhe tërësinë 
terriotoriale të shtetit shqiptar. (Fjalor Enciklopedik 
Shqiptar (FESH),	vëll.	II,	bot.	i	ri	i	ASHSH,	QESH:	Muin	
Çami; Tiranë, 2008, f. 1245 - 1246). 
2  ÇËSHTJA e Adriatikut (1919 - 1920). Çështje që lidhet 
me	Konferencën	e	Paqes	në	Paris	(1919	-	1920)	për	ndarjen	
e	disa	territoreve	të	ish	-	Perandorisë	Austro	-	Hungareze	
gjatë bregdetit Adriatik, të pretenduara njëkohësisht nga 
Italia e Jugosllavia. Në luftën diplomatike për zgjidhjen e 
saj morën pjesë përfaqësuesit e dy vendeve të interesuara, 
si	dhe	ata	të	tri	Fuqive	kryesore	fituese	të	Luftës	I	Botërore:	
të	Anglisë,	të	Francës	dhe	sidomos	të	SHBA.	Në	bisedimet	
për zgjidhjen e Ç. A. u përfshi dhe problemi shqiptar. Nën 
preteksin e sigurimit të saj në Adriatik, Italia kërkonte të 
aneksonte një pjesë të Dalmacisë, disa ishuj përgjatë këtij 
bregdeti etj. , sikundër ishte parashikuar në Traktatin e 
Fshehtë të Londrës. Këto pretendime u kundërshtuan nga 
delegacioni	i	Beogradit	dhe	nga	SHBA.	Kërkesa	tjetër	e	
delegacionit Italian për t’i aneksuar Italisë qytetin e Fiumes 
(Rijekën), me popullsi kryesisht italiane, nuk u miratua 
nga përfaqësuesit e Francës dhe të Anglisë, meqë në bazë 
të	Traktatit	qyteti	mbetej	brenda	kufijve	 të	Jugosllavisë.	
Gjatë	diskutimeve	u	paraqitën	projekte	të	ndryshme.	Për	
ta shtyrë Italinë të hiqte dorë nga pretendimi mbi tokat 
jugosllave,	përfaqësuesit	e	SHBA	i	bënë	asaj	lëshime	në	
Shqipëri, duke i njohur mandatin mbi shtetin shqiptar të 
pasluftës dhe sovranitetin mbi krahinën e Vlorës, sikurse 

Lufta kombëtare e Vlorës. Historia në epikën historike
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mbajti qëndrim neutral gjatë asaj lufte përbindëshash, 
por u sanksionuan vendimet e padrejta të Konferencës 
së Ambasadorëve të vitit 1913 dhe u projektua një 
tjetër “copëtim i ri i territoreve të shtetit shqiptar”3. 
Rrjedha e ngjarjeve e bëri evidente LV pasi kërkesat 
e shqiptarëve, jo vetëm ato që u paraqitën më 7 mars 
1919, por gjithë përpjekjet diplomatike të atdhetarëve 
dhe delegatëve shqiptarë në atë konferencë hipokrike, 
qysh nga janari i atij viti deri më janarin e vitit pasardhës, 
nuk patën rezultat dhe doli nevoja e organizimit të një 
qëndrese të brendshme popullore. Rrjedha e ngjarjeve 
e bëri imediate LV pasi themelet për organizimin e kësaj 
qëndrese, që u hodhën në Kongresin e Lushnjës, në një 
kohë që po rritej lëvizja kombëtare jo vetëm me mitingje e 
protesta dhe dilte domosdoshmëri thirrja e një mbledhje 
kombëtare, kur u mblodh Kongresi Kombëtar i Lushnjës 
dhe kur u dukën arritjet e para të qeverisë së Tiranës, 
me Sulejman Delvinën kryeministër. LV shpërtheu kur 
rruga e bisedimeve dështoi përfundimisht dhe kur nuk 
funksionoi zgjidhja e konflikteve me rrugë paqësore, pasi 
kur nuk flet më fjala, flet arma për liri e paqe. 
Dështimi i bisedimeve me italianët për mënjanimin 
e luftës, përgatitjet për luftën e armatosur, zhvillimi i 
luftimeve, fitoret ushtarake, bisedimet diplomatike, 
solidariteti ndërkombëtar, nënshkrimi i Protokollit të 
Tiranës dhe çlirimi i Vlorës, u bënë dëshmia konkrete e 
Pavarësisë së Shqipëris. Në Historinë e popullit shqiptar 
ajo ngjarje e jashtëzakonshme, e kurorëzuar me hyrjen 
fitimtare të forcave të armatosura kryengritëse më 3 
shtator 1920 në Vlorën e çliruar u quajt “Lufta e Vlorës (5 
qershor - 2 gusht 1920)”4. 

Përse zgjodhëm këtë temë? 

Nga tema e madhe e LV, e 1920- ës, që është një temë 
e rrahur e në dukje shteruese, shtrydhëm një temë të 
vogël, të ngushtë, në trajtën e një studimi krahasues për 
Luftën e Vlorës, të jetësimit të saj në epikën historike, 
ndërmarrje e pakryer më parë, aq më tepër e parë në 
një rrafsh të dyfishtë: shqiptaro - italian, akoma më 
gjerë, shumë planësh, siç do të shqyrtohet në material, 

ia kishin njohur Britania e Madhe me Francën në T. F. L. 
Gjithashtu, për t’i marrë Jugosllavisë Fiumen e për t’ia 
kaluar	 atë	 Italisë,	 përfaqësuesit	 e	 Londrës	 dhe	 Parisit,	
në janar 1920 i ofruan Beogradit si shpërblim Shkodrën 
me	Shqipërinë	 e	Veriut,	 por	 përfaqësuesit	 e	 SHBA	nuk	
e pranuan këtë kompromis. Lufta diplomatike për Ç. 
A.	 nuk	 u	 zgjidh	 dot	 nga	 Konferenca	 e	 Paqes,	 por	 nga	
një marrëveshje midis Italisë dhe Jugosllavisë, të cilat 
nënshkruan më 12 nëntor 1920 Traktatin e Rapalos. 
Problemi	shqiptar	 ishte	shkëputur	 tashmë	nga	Ç.	A.	Me	
zhvillimin me sukses të Luftës së Vlorës të verës së vitit 
1920 dhe nënshkrimin e protokollit shqiptaro-italian të 2 
gushtit, Italia u detyrua të tërhiqej nga Vlora dhe të njihte 
pavarësinë dhe tërësinë territoriale të shtetit shqiptar. 
(FESH,	 vëll.	 I,	 bot.	 i	 ri	 i	ASHSH,	QESH:	Muin	Çami;	
Tiranë, 2008, f. 389 - 390). 
3 “HISTORIA e Popullit Shqiptar III, periudha e 
Pavarësisë: 28 Nëntor 1912 - 7 Prill 1939”, Akademia e 
Shkencave e Shqipërisë, Toena, Tiranë, 2007, f. 135. 
4 Po aty, f. 8. 

me një hulumtim të gjerë shterues, nga të gjitha anët 
dhe në thellësi për mikrotezën. Duke parë çfarë është 
bërë, çfarë po bëjmë, çfarë mbetet për të bërë nga ne 
apo nga të tjerët, planifikuam, shkruam, redaktuam 
dhe bëmë shikimin përfundimtar të materialit. Sidomos 
leximi për t’u informuar, leximi kritik dhe aktiv i asaj që 
kemi shkruar, gjithmonë na detyron të heqim, të shtojmë 
apo plotësojmë një ide, për të dhënë një trajtesë që 
ngelet si gjurmë pune racionale. Kemi patur si orientim 
dhe kemi shtytëzuar dy piketa: arkivistikën që qëndron 
në trajtë piramide dhe bazën e të dhënave në Vlorë, 
Labëri, Çamëri, Elbasan, etj. Piramidën e folkorit në 
arkivin e IAKSA, si bazë mbarëkombëtare, si realizim 
madhështor e kemi shfrytëzuar në dobi të mikrotezës, 
ndërsa në terren kemi regjistruar për të krahasuar vargun 
popullor të folklorit që nuk diktohet, por këndohet nga 
bartësit. Në terren kemi verifikuar dhe plotësuar hartën 
etnofolklorike shqiptare për LV. Një gjë ndoshta vlen të 
përmendet që është e kthjellët: si çdo luftë për liri nga 
ana e popullit shqiptar, edhe LV s’mund të mohohet, se 
mohohet historia. Edhe lufta ka rregullat e saj, ka ligjësitë 
e saj edhe lufta, sikurse edhe folkori. Mendojmë se një 
nga kontributet e EHLV është, se na ka kujtuar që: “Një 
komb që s’kujton dëshmorët e tij, heronjtë e tij është i 
destinuar të zhduket”. 
Pra EHLV, me thesaret folklorike që na sjell në kohë është 
kontribut real si pjesë e së tërës historike folklorike. 
Gjithë bota i kujton të rënët e u thur himne trimave. 
“Djemo, ç’ësht’ kështu me ju?/ Vitet tutje, ju tëhu!- janë 
vargjet e një kënge për dëshmorët e lirisë së Atdheut, por 
kjo u shkon për shtat edhe trimave të Njëzetës, viganëve, 
siç i quan populli në këngë. LV s’është dasmë, se edhe 
dasma ka ceremonialin e saj. Rrugët e realizimit kanë 
qenë gjthmonë dy: historia dhe folklori, arkivi dhe terreni, 
subjektet dhe biblioteka, si e kanë shkruar historianët 
shqiptarë dhe vështrimi i LV me syrin e studiuesit të huaj, 
kush e këndon sot këngën e LV, ku, ç’ mosha, ç’gjini, kur, 
sepse vërejmë që grafiku i aplikimit të EHLV shënon rënie, 
por nuk bie në zero dhe ndoshta s’do të bjerë dhe ca kohë, 
sepse të paktën në Vlorë ka dy bastione folkorike të forta 
në Dukat e në Armen. Mund të ketë edhe jetë folkorike 
të mëtejshme apo gjithmonë (kjo kërkon ndjekje në kohë 
të këtij aplikimi në hapësirat e interesuara). 
Kemi mbledhur shumë njësi folkorike në terren, ndërkohë 
është mbledhur e është botuar në periudha të ndryshme 
kohore, duke u plotësuar cikli i EHLV në botimet e 
nivelit akademik të IAKSA, të cilin ne e kemi tërësisht 
në dorë. Materiali folklorik i mbledhur i këtij Instituti, i 
regjistruar, i botuar, studimet me shënime, katalogizimi 
i këtij cikli nga specialistët e këtij Instituti kanë qenë në 
këndvështrimin tonë. Po ashtu, edhe materiali i gjurmuar 
në arkivat personalë të njerëzve të veçantë. Edhe pse 
nuk kanë aplikim masiv këngët e EHLV, se janë reduktuar, 
janë hequr nga qarkullimi prej skenës së praktikimit, 
ato nuk kanë shteruar. Si fillesa individuale folkorike, 
që u pranuan e u kënduan, ato kanë patur përhapje, ku 
ndihej sinkretizimi i folklorit në EHLV, që lindi si shkrirje 
e nevojave praktiko - utilitare me ato estetike. Ishte 
nevoja e çlirimit të Vlorës shqiptare nga pushtuesi italian. 
Frymëzimi i forcave çlirimtare do edhe fuqi shiptërore, 
artistike, estetike që të mobilizojnë e të forcojnë besimin 
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në fitore. Dhe këtë korpusi i EHLV e kreu më së miri. Lufta 
e Vlorës është tematike. Specifika e saj është se LV është 
kombëtare, jo vetëm lokale. Ajo është parë nga historia, 
por vetëm në planin historik. EHLV trajtohet me kriterin 
kronologjik e është vjelë në ato komunitete të trevave, ku 
akti krijues dhe qarkullues i këtij lloj folklori është pranuar 
e është respektuar mbi bazën e kritereve të pashkruara, 
por të domosdoshme në zbatim të normave të traditës. 

Makrostruktura e temës është materiali i sistemuar, i 
ndërtuar sipas gërshetimit të ligjësive historiografike 
dhe folkoristike. Kohezioni që mban lëndën folkorike 
në fokus të fakteve historike për këtë ngjarje qëndron 
tek harmonia midis memories emocionale dhe kujtesës 
koherente të lëndës së bollshme të disponueshme. Kemi 
patur dy këndvështrime për LV dhe EHLV: 1) nga poshtë 
- lart, pra puna në terren, ku në atë mozaik folkorik, 
kemi kontaktuar dhe me subjekte që me kryelartësi 
nxirrnin dhe doza ironie nga vargjet e këngëve epike, të 
cilat i krahasonim; 2) vështrimi nga lart - poshtë: leximi 
i botimeve akademike historiko - folklorike në rrafshin 
krahasimtar, për të perceptuar një të vërtetë sa më pak 
subjektive, sepse siç shprehet një studiuese: “Vetëm e 
vërteta na bën njerëz të lirë”. 5

2. Organigrama strukturore e studimit monografik
Procesi i ndërtimit të këtij studimi shkencor ose 
mikrostruktura e këtij punimi ka kaluar në shtatë faza. 

Faza e parë ka qenë motivimi konceptual për temën 
bosht, përgatitja psikike dhe shpirtërore për ta bërë 
lv, si raport të historisë me eH, pjesë integrale të jetës 
time studimore, për të jetuar me të intensivisht dhe në 
vijueshmëri. 
Faza e dytë e punës ka qenë grumbullimi i çdo lloj 
materiali për lv: historikë dhe folklorikë, të shkruar dhe 
gojor, duke i ndarë e klasifikuar në dy kategori: 1) Botime 
të autorëve shqiptarë dhe 2) Botime të autorëve huaj, të 
cilat përsëri i kemi nëndarë në dy lloje të tjera: 1) Botime 
të nivelit akademik, me tekste profesioniste të studiuesve 
seriozë dhe 2) Botime të tjera diletante të autorëve 
amatorë, të cilët mund të kenë shpirtin atdhetar, 
dëshirën për të dhënë një kontribut, por që nuk e njohin 
aparatin kërkimor – shkencor të njësisë studimore që 
kanë në dorë e jo më pastaj ta klasifikojnë, ta ndërtojnë e 
ta menaxhojnë informacionin në “laboratorin” e tyre, që 
më tej të bëjnë një shërbim të dobishëm ndaj të tjerëve, 
komunitetit. Grumbulluam, sistemuam, seleksionuam, 
përzgjodhëm dhe klasifikuam sipas kritereve kronologjikë 
e mikrotematikë brenda temës bosht, jo vetëm një 
thes me informacion, në se na lejohet të përdorim një 
shprehje të prof. Dibrës, por riformatuam bibliotekën 
personale, aq sa një dhomë e shtëpisë quhet Studioja e 
Njëzetës. 
Faza e tretë është në “studio”, në “laborator” sepse 
aty hapëm, lexuam, rilexuam, studiuam, nënvizuam, 
krahasuam, skeduam mbi 65 libra të autorëve shqiptarë 
dhe 13 të autorëve të huaj; hapëm prapë, kujtuam, 
ballafaquam, me skeda. . . Lupa jonë është fokusuar te 
5	DERVISHI,	Flora	Gjondeda,	“Vetëm e vërteta na bën 
njezër të lirë”,	Teuta	Print,	[Durrës],	2010.	

botimet profesionale dhe magneti ka thithur, ndër to, 
më të domosdoshmet, ato tekste që na kanë shërbyer 
nga tema bosht për ravijëzimin konkret e të ngushtë të 
raportit Histori - EH në LV. Edhe nga botimet diletante 
kemi nxjerrë gjëra të veçanta, interesante, të çuditshme, 
të panjohura më parë, të verifikueshme, që japin 
informacion historik, folklorik, etnografik, etnologjik, që 
mendojmë se pasuron bazën e të dhënave. 
Faza e katërt ka qenë në terren dhe në ato fshatra që 
kemi bërë ekspedita vetiake jemi ndjerë më mirë se sa 
e mendonim, duke vjelur nga bartësit më të zgjedhur 
të mundshëm informacionin që ata mbanin mend, 
që praktikonin, që na duket se ka vlera etnokuturore. 
Mendojmë kështu, se pamë ku rron kënga, ku bën jetë 
foklorike, ku qarkullon, ku ka variante, pamë ku njësitë 
folklorike janë shndërruar në repertor pasiv; vërejtëm në 
ç’raport qëndron historia e shkruar me kujtesën sociale 
dhe memorien emocionale, shpirtërore të komuniteteve, 
në hapësirat e mundshme të teatrit luftarak ku është 
zhvilluar LV dhe sipas hartës folklorike të kësaj epopeje. 
Kjo fazë ka qenë e shtrirë në kohë. 
Faza e pestë ka qenë në “laborator” për ndërtimin 
shkrimor të strukturës “Lufta e Vlorës - Historia në epikën 
historike”, ndarja në kapituj dhe nënkapituj dhe mbushja 
e skeletit me lëndë. 
Faza e gjashtë kishte të bënte me verifikimin saktësor të 
shkrimit me të dhënat e mbledhura nga fusha e historisë 
dhe nga lëmi i folklorit. 
Faza e shtatë, më e vështira, më e përgjegjshmja 
profesionalisht, shkrimi i materalit sipas shtyllës 
verterbrale të lidhjes organike e harmonike të mozaikut të 
çështjeve, sipas logjikës së temës, redaktimi, korrektimi, 
paraqitja e materialit si tekst i shtypur, i cili, duke i parë 
gjërat gjithnjë në kontekst, do të përmirësohet e do të 
plotësohet në të ardhmen. 

3. Burimet e lëndës
Lënda e këtij punimi është mbushur në tre burime: 1) 
në tekste të botuara (libra, revista, gazeta, almanakë 
foklorikë; 2) në materialet e arkivit dhe 3) nga materiali 
i mbledhur në terren, dorëshkrimet që na kanë besuar 
subjektet, sidomos verifikimi i atyre njësive folklorike, 
që ende bëjnë jetë aktive në komunitete dhe hapësira 
të kufizuara. Përparësi i kemi dhënë kriterit kronologjik 
në këtë punim, sepse kriteri kronologjik është bazë 
e epikës historike, ndërsa për hir të unitetit tematik 
mund të pohojmë se kriteri tematik është vetvetiu i 
evidentuar qartë: “Lufta e Vlorës. Historia në Epikën 
Historike”. Megjithatë, e pamë të arsyeshme që të 
bënim një nëndarje edhe në rrafshin tematik, sepse 
“Lufta e Vlorës. . . ” është tema bosht, por brenda saj 
ka nënndarje tematike, si pjesëmarrja në LV jo vetëm e 
Vlorës dhe krahinave të saj të pushtuara, pjesëmarrja e 
gruas në këtë Luftë, mbështetja e Luftës nga Qeveria e 
Tiranës, qëndrimi aktiv i Parisë së Vlorës në Udhëheqje 
të LV, kush mbajti qëndrim negativ, si i trajton Historia, po 
Folklori, mozaiku religjonal si frymë e lv (me myslimanë e 
bektashij, me të krishterë ortodoksë e katolikë), duke na 
ringjallur thënien lapidare të Pashko Vasës, mbështetja 
morale e popullit italian ndaj luftës së drejtë të Vlorës 
dhe, në kuadër të raportit histori - epikë historike, 
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krijimet më të hershme të EHVL (të gjykuara si të tilla), 
kujt i këndonte këngë krijuesi dhe këngëtori popullor aty 
për aty, këngët për heronjtë e rënë në zjarrin e luftës, 
këngët për gratë që luftuan krah për krah me burrat e 
vëllezërit e tyre, Europa në fokusin e EHLV, cilat prej atyre 
këngëve kanë shkuar në arkiv dhe cilat bëjnë ende jetë 
folklorike etj. , etj. 
Edhe në vijimësi mund t’i zhvillojmë më tej debatet 
teorike, punën kërkimore në terren me ekspedita vetiake 
apo në grup, në optikën e raportit midis ngjarjes historike 
të LV dhe epikës historike të kësaj lufte, dallimit midis 
historisë dhe folklorit, ku epika historike i nënshtrohet 
analizës artistike. Në fokusin më tejshëm të punës do 
të kemi gjurmimet me ruajtjen e pikëpamjes historike, 
krahasuar me atë folkorike, nga shestimi i dukurive të 
sotme në zhvillimin e tyre, nga që në ndihmë na vjen dhe 
kjo thënie e profesor Çabejt: “Në punë të metodës, nisja 
bëhet nga faktet, dhe aty nga rrethanat e brendshme të 
kulturës dhe të gjuhës. . . Nga lëmi i kulturës materiale 
e njëkohësisht shoqërore, pikësëpari trinomi: banim, 
ushqim, veshje ”6. 
Për të ardhmen synojmë, që të thellohemi më shumë e 
më ngushtë në temën bosht, duke i shkelur me këmbë 
të gjitha ato krahina shqiptare, që plotësojnë dy harta: 
hartën folkorike me burimin e njësisve folklorike dhe 
hartën historike me vatrat e pjesëmarrësve në Luftën 
Çlirimtare të Vlorës. E ndjejmë detyrim dhe nderim të 
njohim konkretisht ato krahina, qytete e fshatra shqiptare, 
që u bënë vatra të zjarrta lirie, të cilat kanë dërguar 
vullnetarë dhe ndihma për LV. Po ashtu, dëshirojmë 
të shkojmë në të gjitha ato komunitete që na orienton 
harta folklorike e EHVL, jo vetëm në Labëri, për të parë 
me sy e për të dëgjuar me veshë nëse bëjnë më jetë 
folklorike njësitë folklorike të mbledhura, të regjistruara 
dhe të botuara të EHLV, duke bërë interpretimin përkatës 
për secilën mundësi. Me përkushtim, profesionalizëm 
e pasion do të merremi edhe me mbledhjen, botimin e 
studimin e folklorit dhe etnografisë, jo vetëm në planin 
lokal, krahinor, por ndoshta dhe kombëtar (gjithmonë 
duke menduar se dëshira dhe mundësia do të jenë paralel 
në jetën në vazhdimësi). Tendenca e punës mendojmë të 
jetë që nga tema vertikale, për të përzgjedhur një temë 
të ngushtë, që të futemi në thellësi studimi të dobishëm, 
pa u hallakatur në gjerësi të paorientuara, ku gufosesh, 
s’del dot e mbytesh. . . 
Nga ana metodologjike, mendojmë se kemi një përqasje 
të re edhe për studiuesit, sepse në këtë punim trajtohet 
për herë të parë raporti Histori - Epikë Historike në Luftën 
e Vlorës. Mendojmë se ky punim është një kontribut 
modest i profesionit të studiuesit të folkorit dhe pasionit 
për punën vullnetarisht të dëshirueshme për rreth 40 
vjet, sidomos në fshatrat e Lumit të Vlorës e Himarës, 
por edhe në fshatrat e tjerë të Vlorës, Mallakastrës, 
Tepelenës, Gjirokastrës dhe Sarandës, për mbledhjen 
e folklorit të këtyre trevave. Nga ana tipologjike, kemi 
synuar të paraqesim dy lloj realitetesh. Në të njëjtën 
kohë, është dashur të vlerësohet prodhimtaria folklorike 
e krijuesve, e bartësve dhe përdoruesve të EHLV, nga 
6 ÇABEJ, Eqrem, “Disa aspekte të kulturës shqiptare në 
vështrim gjuhësor”, “Konferenca Kombëtare e studimeve 
etnografike: 28 - 30 qershor 1976”, Tiranë, 1977, f. 98. 

të gjitha trevat e mundshme të fiksuara, si dhe vlera e 
kontributit, e aftësisë së pasqyrimit të realitetit në formë 
artistike dhe të nivelit të lartë estetik, etik dhe artistik, 
brenda shtratit tabanor. Pa marrë pozat e atij që do të 
shkruajë ato që gjurmon e kërkon të regjistrojë diçka, 
në sy të subjektit, të cilit prania e fletës dhe e stilolapsit 
i shfaq një perceptim tkurrës e gufosës, jemi munduar 
ta respektojmë e nderojmë dhënësin e informacionit 
kulturor, historik dhe folklorik, si njeriun që i di të gjitha, 
që ai ka të drejtë, që ai meriton vlerësim, sepse ndoshta 
dhe mund të dështosh, në terren, kur në komunikim me 
pleqtë, nuk je i përkorë. Thelbësore për punën tonë në 
terren kemi pasur rastet për gjurmimin e teksteve jo të 
menduar, të krijuara thjesht për shije estetike, në mënyrë 
që të fiksohen bukuri shpirtërore të asaj epike historike, 
peizazhe dramatike, jetësore, ose ato ku protoganistët 
nuk kanë marrë poza, por kanë gurgulluar si ujë i kulluar i 
gurrës popullore, nga ku do të veçonim modelin e Lambro 
Hysit në Kallarat. Metodologji e këtij punimi është edhe 
gërshetimi i trajtesës përshkruese me atë analitike. 
Gjithashtu, përveç shfrytëzimit të literaturës së 
mjafueshme, shumë dokumente arkivore i kemi trajtuar 
në funksion të mikrotezës, duke i dhënë prioritet 
dokumentit historik, por duke vlerësuar dhe dëshmitë 
historike (pa mohuar subjektivitetin e tyre). Jemi 
mbështetur në kujtesën tonë dhe për faktin se trevën 
e lumit të vlorës e njohim mirë, po ashtu kulturën 
materiale, doket, të drejtën zakonore, mënyrën e jetesës 
së banorëve, kodin e tyre moral, kulturën jo materiale 
(shpirtërore), folklorin dhe qysh nga v. 1975 kemi mbajtur 
shënime nga bisedat me pleq e plaka, por sinqerisht pa 
menduar që një ditë do të na vlenin. Nuk është synimi 
ynë të bëjmë dublikata të regjistrimeve të bëra, të cilat 
janë dhe të botuara në vëllimet e EH e ruhen në arkivin e 
IAKSA, por të gjejmë gjallimin e sotëm të asaj ç’ka ngelur 
nga ky cikël, të vëzhgojmë jetën e gjallë të repertorit 
aktiv, në se ka, dhe pse një pjesë e mirë ka kaluar në 
arkiva e ngelet repertor pasiv. Gjithashtu, ta pasurojmë 
më shumë ciklin e EHLV me regjistrime autentike, që 
mendojmë se përbëjnë vlera folklorike, që kanë vlera 
njohëse, edukative dhe artistike, që nuk janë përfshirë 
në botimet e mëparshme, por që gjykojmë se janë 
folklor dhe mund të shërbejnë si gjurmime folklorike. 
Në objektin e punës sonë ka qenë edhe shikimi se si e 
thotë historia e përgjithshme ngjarjen, po historia lokale, 
koherenca e ftohtë që përshkon ato. Po folklori lokal si 
i këndon, emocionet e fuqishme, me forma specifike, 
që të motivojnë në kërkim të artit të bukur, afria dhe 
distancat. Këngën për LV e kanë kënduar së pari ata që 
kanë marrë pjesë në atë luftë me armë e me këngë si 
Xhebro Gjika, Mato Hasani, Nase Beni, Arshi Xhelili, Rrapo 
Meto, Sheme Sadiku, Xhemil Veli Duka, Sinan Mullahu, 
Selim Hasani etj. Vërejmë se, shumica e krijuesve kanë 
qenë pjesëmarrës në ngjarje. Historinë lokale e përgatitin 
apo e shkruajnë studiues të njohur, por që s’kanë qenë 
pjesëmarrës në atë luftë. 

4. Metodologjia e punës në terren dhe në 
“laboratorin” e Epikës Historike të Luftës së Vlorës

Kriterin kronologjik kemi si bazë të trajtimit të temës 
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“Lufta e Vlorës - historia në epikën historike”. Objekti 
i punimit fokuson analizën e tipologjisë së Luftës 
së Vlorës, parë në raportin histori- folklor, që është 
dhe qëllimi i këtij punimi; e historisë si shkencë, që 
studion tërësinë e fakteve, ngjarjeve dhe dukurive, që 
karakterizuan jetën dhe zhvillimin e popullit të Vlorës 
dhe krahinave shqiptare që e mbështetën Vlorën me 
forca, mjete, armatim, ushqime dhe ndihma të tjera për 
të çliruar territoret e pushtuara nga të huajt, dyndur nga 
gjysmëçizmja apenine, si qëndron me këngët historike 
të Njëzetës, si rrëfim popullor në vargje, me rimë e 
melodi, si narracion, si tregim, që nëpërmjet të kënduarit 
shpreh mendim poetik historik për figura të gjalla, reale, 
konkrete. Folklori i Luftës së Vlorës mendojmë se bëhet 
kështu hipotekë e fitores së merituar, kur siç dimë dhe 
nga historia, hasmin deti e përpiu. . . Në shikimin tonë 
kemi nxitjet folklorike dhe pasqyrimin e epikës historike, 
me krijimet e mirëfillta folklorike, që jetojnë nëpërmjet 
varianteve dhe improvizimit, atje në Vreshtat e Mëdha, 
në Qafë të Koçiut, në Kotë, në Tepelenë, në Llogora, 
në Gjormë, në Skelë. Epika historike e Njëzetës rrëfen 
ngjarje të vërteta, personazhe realë, kemi të bëjmë me 
elementë realë, konkretë, historikë, që marrin nga këngët 
më të vjetra historike. Kënga e Luftës së Vlorës nuk 
distancohet në vite. Ky cikël nuk vë në dyshim integritetin 
e epikës historike të Njëzetës, paraqet dhe të mirën 
dhe të keqen; edhe lëkundjet e parisë i vë në dukje. Ky 
cikël është shumë i pasur dhe interesant; nxjerr në pah 
shpirtin shqiptar, që u ngrit kundër Perandorisë së Re: 
“Breshkaman i breshkamanit, / Dil steresë, jo limanit!”. 
Lufta e Vlorës u zhvillua në Vlorë, pjesëmarrësit ishin 
pothuaj nga të gjitha trevat shqiptare, të cilët erdhën 
jo thjesht në shenjë solidariteti, por e ndjenin që po 
u cënoheshin trojet e tyre, vatra amtare, shtëpia e 
madhe. Pra ndërgjegjësimi atdhetar - kombëtar, ardhur 
si stafetë e njohjes së kombit, që nga Rilindasit, sidomos 
nga periudha e Lidhjes së Prizrenit, kur fillon ngjizja 
e realitetit të ndjenjës kombëtare, mori përmasa më 
të gjëra: njohjen e Kombit. Vullnetarët e ardhur nga 
krahinat e tjera në Vlorë, siç na tregon dhe historia apo 
dhe variantet e këngëve të rregjistruara, spikasin me një 
dukuri të re, që u bë traditë ndër hapësirat ku banojnë 
shqiptarë: që trojet shqiptare s’mund t’u falen më të 
tjerëve, që nisur nga shtëpia e vogël e familjes të ruajmë 
e të luftojmë për shtëpinë e madhe kombëtare, se hasmi 
s’ka turp e vjen te dera. . . Edhe ky cikël nuk mund të 
operojë ndryshe nga ç’ka ndodhur në të vërtetë, duke u 
bërë kështu kronikë e ngjarjeve të verës së vitit 1920 në 
Vlorë e rrethina. Këtë e marrim vesh nga toponomastika e 
pasur e këtij folklori, nga emrat që thotë kënga. Mbi këtë 
plan është realizuar rilevimi i njësive folklorike në terren, 
krahasuar me të dhënat nëpërmjet dokumentacionit 
përkatës, përzgjedhur përmes ballafaqimeve të shumta 
tekstore. 

5. Besueshmëria e të dhënave
Analiza e elementeve folklorikë është rezultante e 
përgatitjes së matricave përkatëse, jo vetëm statistikore 
nga historia dhe përveç botimeve folkloristike, edhe 
nëpërmjet gjurmimeve në terren për epikën historike. 
Këto matrica përbëjnë një bankë të dhënash të 

besueshme pasi:
A - Janë rezultate të dala nga përpunimi i të dhënave 
të regjistrimit se ç’është shkruar deri më sot, kush ka 
shkruar, si është trajtuar dhe çfarë ka ngelur jashtë 
kësaj teme, të cilën e marrim me synimin për të parë 
raportin civilitet - traditë, duke i parë italianët në konteks 
si kolonizatorë; ç’informacin na jep historia; po folklori 
ç’informacion na jep; po ashtu, opktikën e këngëve të 
Njëzetës në periudhat historike, që rrokin 93 vjet, kur 
psika e njerëzve të kolltukut sundimtar ka pasur qëllim 
glorifikimin e vetes dhe minimumi lënien në hije të atyre 
që kanë pasur kontribute dikur, diku dhe aqsa, ashtu si e 
kanë lënë gjurmën e respektit në bashkësitë njerëzore ku 
kanë vepruar e janë njohur. 
B - Shumë referenca të këtij punimi mbështeten në 7 
kolanat që ka botuar ISKA (ish – Instituti i Folklorit), të 
cilat kanë nivel të lartë besueshmërie, sepse janë produkt 
i organizmit shtetëror më të specializuar, siç është ky 
institut. 
C- Rilevimi në terren, nëpërmjet pjesëmarrjes së 
vijueshme, fiksimit memorial dhe ekspeditave vetiake ka 
përfshirë mbi 1/3 e verifikimit të asaj që është shkruar, 
ruajtjes fonetike, sipas të folmes lokale dhe gjendjes së 
sotme aplikative të epikës historike të Luftës së Vlorës, 
gjë që mund të konsiderohet e vlefshme. 
Duke shtruar pyetjen: a kemi dëshmi që këngët e 20 - 
ës këndohen edhe sot me atë melodi që është kënduar 
atëherë, duam të shprehim jo atë që dëshirojmë, por atë 
që dimë, që kemi parë e që kemi dëgjuar në realitet. Sot 
kemi një zbehje të qarkullimit folklorik të asaj epopeje. 
Këndohet në Dukat kënga e vjetër që përshkruan një 
ngjarje të asaj lufte, sipas stilit dukatas. Bëhet fjalë për 
këngën “Nga Beuni vjen një kartë/ Dërgon Komision’ 
i lartë”, ku bëhet dhe portreti i kapedan Hodo Zeqirit, 
dukatas dhe komandant i çetës së Dukatit në këtë luftë. 
Kemi dëgjuar në një festë të këndohet dhe në armen për 
Osman Haxhiun, i cili ishte bir i Armenit dhe njëkohësisht 
kyetar i Komitetit “Mbrojtja Kombëtare”, i cili udhëhoqi 
Luftën e Vlorës. Edhe kjo këngë këndohet sipas melodisë 
që këndojnë banorët e Armenit dhe jo të tjerë. Pra 
ato janë shumë lokale, me hapësira të kufizuara, 
brendapërbrenda fshatit. Nuk ka kohë të caktuar se sa do 
të jetojë. Një komunitet i pranon, një tjetër jo, për arsye 
konfliktesh, bindjesh apo preferencash, (p. sh. , këngët 
për Qazim Koculin këndohen dhe pëlqehen në Kocul, por 
jo në Kuç apo në Vranisht). Por nga brezi në brez kënga 
ka qarkulluar dhe ka ardhur deri sot. Në Jug këndohet me 
shumë zëra, pa çifteli, sepse ashtu është tradita. Në Labëri 
këndohet vetëm, me dy vetë, trio e me grup më të madh 
në numër, ku këngëtari i parë është marrësi, i dyti kthyesi, 
i treti hedhësi, të cilët mbushen me ison e të tjerëve, në 
harmoni zërash, që maten me biblilat. Ka këngë që kanë 
zgjerim më të madh, si p. sh. kënga e Selam Musait, 
veçse secili sipas melodisë përkatëse (avazit të tij), por në 
përgjithësi ndihet një praktikim i kufizuar, sepse si duket 
edhe lufta e Njëzetës e ka mbaruar misionin e saj, e ka 
përfunduar ciklin dhe i përket arkivit. Gjithësesi, është 
në kujtesën e vlonjatëve, tepelenasve e komuniteteve 
të tjerë që u sulmuan padrejtësisht gati një shekull më 
parë. Ndërkohë të mos kemi komplekse ndaj italianëve 
të sotëm, që i shërbejnë paqes, përparimit, kulturës dhe 
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jetës së lirë, të cilët nuk mund të ndihen fajtorë për luftën 
e padrejtë, që bënë të parët e tyre si pushtues të vendit 
tonë. Ata nuk ka pse ta ndjejnë kompleksin e fajit, as ne 
të urrejtjes ndaj tyre; ashtu sikurse edhe historinë nuk 
duhet ta harrojmë se s’mund të harrohet gjaku i derdhur 
për ruajtjen dhe mbrojtjen e këtyre trojeve. Kjo lloj kënge 
historike ka peshë të madhe shpirtërore për komunitete 
të caktuara, në hapësirat e aplikimit, pothuaj jugore 
e në kohën e duhur. Ajo pasurohet dhe asnjëherë nuk 
shkëputet nga realiteti ekonomiko - shoqëror, se kënga 
e Njëzetës nuk i shpëton dot konceptimit shoqëror. Edhe 
ajo zbukuron shpirtin, e fisnikëron atë. Për këtë arsye 
këmbëngulim që fjala e humbet vlerën kur vezullojnë 
thesaret e folklorit, sidomos sot, kur jo vetëm në fasadë, 
na shfaqet një shoqëri kozmopolite, kur patriotizmi i 
harruar natyrshëm po evidentohet në tërësinë e sotme 
sociale, me zë tingëllues të vërtetë, në konteks të 
zhvillimeve të kohës. 
Vërehet në tërësi se kënga historike lind e qarkullon, së 
pari e së shumti, në ato hapësira ku zhvillohen ngjarjet, 
ku evidentohen dhe spikasin personazhet historikë. 
Fjala vjen, duke studiuar vëllimin “Këngë popullore 
historike”, botuar nga ish - Instituti i Shkencave, Instituti i 
Historisë dhe i gjuhësisë, tiranë 1956, zgjedhur e pajisur 
me shënime nga Qemal Haxhihasani, nën kujdesin 
e Zihni Sakos, vërejmë se në bllokun folklorik “Lufta 
kundër pushtuesve turq”, cikli “Këngë e legjenda për 
Skënderbeun” vjen nga Mati, Dibra, Bulqiza, Shëngjergji - 
Tiranë, Burreli, Elbasani, Peshkopia, Kosova, Martaneshi, 
Ishmi e rrethinat e qendrave të njohura të këtyre trevave. 
Gjithashtu na vijnë edhe nga arbëreshët e Italisë këngë 
për Skënderbeun, që i gjejmë në vëllimin e De Radës 
“Rapsodie d’ un poema albanese raccolte nelle colonie 
del Napoletano, Firenze, 1866”, që sipas rilindasit janë 
mbledhur ndër kolonitë shqiptare të Kalabrisë dhe 
shpalosen para komunitetit për të rindezur zjarrin e 
atdhedashurisë, duke himnizuar Motin e Madh e bëmat 
e Skënderbeut e të trimave të tij, kombin e simbolet, që i 
dëshironin, por që u mungonin. Edhe e vetmja këngë për 
Gjorg Golemin, siç e quan kënga vjehrrin e Skënderbeut 
- Gjergj Aranit Golem Komnen Topia, Zot i Arbërisë, 
Shpatit, Mokrës dhe Çermenikës, na vjen nga Bërzhita, 
Elbasan. Cikli i këngëve të Bushatllinjve të Shkodrës, 
me 13 njësi folklorike, vjen nga Shkodra, Martaneshi, 
Theth - Shalë e Laç - Kurbin. Cikli i këngëve të periudhës 
së Ali pashë Tepelenës, me 16 njësi folklorike, vjen nga 
Kardhiqi, Labova, Himara, Qeparoi, Dhëmblani, Levan 
- Cirua - Tepelenë, [Sul, Çamëri], [Jug, v. 1878, v. 1908]. 
Këtu kemi një rast të veçantë; dy këngë vijnë nga Shkodra; 
ndoshta nga që në kështjellat e llogoret e Janinës, gjatë 
qëndresës epike të ditëve të fundit të Ali Pashës luftuan 
myslimanë, ortodoksë, katolikë, labër, çamër, kosovarë, 
dibranë, mirditorë, shkodranë. Këngët e periudhës së 
luftrave kundër Tanzimatit kanë shtrirje; gjerësi e gjatësi 
gjeografike jo vetëm në trevat e Jugut, por edhe në 
Shkodër, Dibër, Gjakovë, rrethinat e Krasniqes, Kukësit 
e Çermenikës. Dhe kjo kuptohet sepse Tanzimati, s’qe 
reformë e moderuar, por sipas Sami Frashërit, pushtim i ri 
i Shqipërisë dhe mbarë krahinat nuk u bindën për taksat 
financiare, xhelepet e haraçet; ishin kundër shërbimit 
ushtarak të detyruar për sulltan Abdyl Mexhitin dhe 

luftuan trimërisht kundër dyndjeve të egra osmane. Dhe 
këngët për kryengritësit janë shumë të bukura. Po kështu, 
shumë këngë nizami, kapedanësh, kaçakësh apo këngët 
kundër shfrytëzimit vijnë nga Kosova, Prishtina, Elbasani, 
Puka, Shpati, Mati, Martaneshi, Luma, Lezha, Gjakova, 
Hasi, Curraj Epër - Nikaj, Dibra, Mokra, Shkodra, Prizreni, 
Kolgecaj, Kruja, Tropoja, Gashi, pra nga të gjitha trevat 
shqiptare, jo vetëm nga Himara, Kurveleshi, Mallakastra, 
Kolonja, Korça, Gjirokastra, Labëria etj. , edhe kjo është 
e kuptueshme, sepse nizamllëku ishte jo thjesht plagë 
sociale, po elegji e gjallë për djemtë e nënave që i hëngri 
“Jemeni”. Një mikrocikël me këngët për lirinë e popujve 
të tjerë e sidomos për luftën çlirimtare të Greqisë vjen 
vetëm nga trevat jugore, se prej andej ikën e ndihmuan 
shqiptarët për të çliruar grekun nga Turqia. Kënga e 
Luftës së Kosovës (1389) vjen nga Dërvarë - Vuçitern. 
Edhe për Haxhi Qamilin janë kënduar këngë nga një 
lokalitet i ngushtë njerëzor. Janë pak njësi folklorike 
të mbledhura që na vijnë vetëm nga Ndroqi, Ishmi e 
Shatel-Shijak. Aty veproi, aty si duket dhe pëlqehet. Në 
treva të tjera s’ka bërë përshtypje apo mbahet mend 
për keq, gjë që evidenton kontrastin e prerë, një prej 
veçorive të folklorit. “Jo çdo bashkësi, jo çdo komunitet 
mund të jetë pronar i një njësie folklorike”, tërheq 
vëmendjen në një ligjëratë Prof. Dr. Agron Xhagolli. Për 
Ismail Qemalin këngë të vjetra na vijnë 5 njësi folklorike 
dhe më saktë 3 që i bëjnë jehonë veprës së tij madhore 
për Pavarësisnë e Shqipërisë, vijnë nga Kabash - Gramsh, 
Radhimë - Vlorë dhe Kuç - Kurvelesh, ndërsa dy të tjerat 
përfshihen në ciklin e Luftës së Vlorës dhe emri i Plakut 
të Bardhë përmëndet si imazh simbolik, si shembëlltyrë 
nderimi. (Nuk po flasim për këngët e krijuara më vonë 
që janë aplikuar në vijimësi, duke u pasuruar apo për të 
tjera që e kanë të diskutueshëm “çertifikatën” e njësisë 
folklorike. Dhe gjatë udhëtimit nëpër lëndina e bjeshkët 
folklorike sodisim natyrën epike dhe pimë ujë në gurrën 
gati shekullore prej nga buron epika historike e Luftës së 
Vlorës). 
Duke punuar me vëllimin “Këngë popullore historike”, 
cituar më lart, kemi shënuar 43 njësi folklorike që 
përbëjnë ciklin e Luftës së Vlorës, i cili vjen nga Dhëmblani, 
Turani e Levan Cirua - Tepelenë, Qeparo - Himarë, Tërbaç, 
Vranisht, Shkozë, Ramicë, Dukat, Velçë, Vajzë, Brataj, 
Shalës - Mesaplik, Bolenë, Nivicë e Progonat - Kurvelesh, 
Çorrush e Aranitas-Mallakastër, si dhe nga vetë qyteti 
i Vlorës. Pra është e kufizuar hapësira e përhapjes së 
këngës pothuaj në ato hapësira që prodhuan historinë e 
Luftës së 1920 - s: Vlorë - Tepelenë - Himarë. (Në këtë rast 
diskutojmë vetëm për shembujt që na vijnë nëpërmjet 
këtij botimi të realizuar relativisht herët, pra 57 vjet më 
parë). Botime të tjera sjellin njësi të tjera, variante të 
tjera, që e pasurojnë dhe e zgjerojnë hartën folklorike të 
këngës. Do të shprehim mendimet tona ku kemi vërejtur 
pasaktësira në toponiminë e vendeve, onomastikën 
e personazheve të Njëzetës si dhe respektimin ose jo 
të parimit fonetik në njësitë e mbledhura në terren, të 
rregjistruara dhe të sjella nëpërmjet botimit folklorik). 
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Abstract

The heritage institute is one of the earliest institutes 
for the regulation of human and legal relations, the 
fulfillment of the will and the last will of the testator by 
giving his legal heirs property and legal rights. The need 
for an adjustment for “Mortis Causa” has begun since 
Roman Law, which gave it proper treatment, making it 
one of the most indispensable institutes. 
This paper deals with a parallel and comparative treatment 
of the testamentary inheritance institute, between Law 
no. 10428, dated 02. 06. 2011 “on international private 
law” and the civil code of 1929. 
The civil code of 1929 has always been regarded as one 
of the most accomplished codes that albania has ever 
had. Selected by the most up-to-date legislations such 
as the Italian, French and Swiss Civil Code, it reflected a 
wide range of institutes that made detailed regulation in 
the private sector. 
the purpose of this paper was to make a comparison 
based on the elements of these two laws which belong 
to private discipline. And on the other hand to make an 
application of the Civil Code of 1929, to Law No. 10428, 
dated 02. 06. 2011 “On Private International Law”, to 
note the changes it brings and by making a reflection 
either doctrinal or and practical, if will be necessary in 
the future for a new civil code wich will include some 
of the benefits and guarantees offered by the 1929 Civil 
Code. 
During this treatment it is observed that in the law 
institute of universal testamental succession, the concept 
of the person from the civil code of 1929 even if we regard 
to the circumstances of the time when it was developed 
is still current giving us a complete presentation of the 
concept of the “person” as subject of law. 
referring the categories of persons who are prohibited 
from benefiting from the will, the civil code of 1929 gives 
a stronger protection to this institute by protecting it 
from the abuse of persons because of their position. 
Finally, regarding the legal reserve, the civil code of 1929 
provides a very specialized and detailed treatment by 
offering a broader category benefiting from this institute 
by appearing to us as even more humane legislation in 
Family Law and Heritage Law. 
therefore, in summary, the civil code of 1929 appears 

to us as a law which provides citizens more guarantees 
in terms of domestic law and when its provisions are 
referred to by law no. 10428, dated 02. 06. 2011 `` for 
international private law`, it offers an even greater 
guarantee to albanian citizens and the international 
arena. 

Abstrakt

Instituti i trashëgimisëështë një nga institutet më të 
hershme që ka rregulluar marrdhëniet njerëzore dhe 
juridike, atë të përmbushjes të dëshirës dhe vullnetit të 
fundit të trashëgimlënësit duke “begatuar” me të mira 
pasurore dhe juridike trashëgimtarët e tij. Nevoja për një 
rregullim të marrdhënieve “Mortis Causa”, ka nisur që 
nga e Drejta Romake, e cila i bëri një trajtim të mirëfilltë, 
duke i kthyer atëo rregulla në një nga institutet më të 
domosdoshme. 
Në këtë punim bëhet një trajtim paralel dhe krahasues 
së institutit të trashëgimisë testamentare, midis Ligjit nr. 
10428, datë 02. 06. 2011 ``Për të Drejtën Ndërkombëtare 
Private`` dhe Kodit Civil të 1929. 
Kodi Civil i vitit 1929 është cilësuar gjithmonë si një nga 
kodet më të arrira që ka pasur ndonjëherë Shqipëria. 
Përzgjedhur nga legjislacionet më të arrira të kohës 
si Kodi Civil Italian, Francez dhe Zviceran ai reflektonte 
nje gamë të gjërë institutesh që bënin një rregullim të 
hollësishëm në fushën private. 
Qëllimi i këtij punimi ishte të bëhej një krahasim në bazë 
të elementëvë që paraqesin keto dy ligje që i përkasin 
disiplinës private. Dhe nga ana tjetër të bëhej një aplikim 
i Kodit Civil të 1929, te Ligji nr. 10428, date 02. 06. 2011 
``Për të Drejtën Ndërkombëtare Private``, për të vërejtur 
ndryshimet që ai sjell, duke bërë një reflektim qoftë 
doktrinar, qoftë dhe praktik, nëse do të vinte koha të 
bëhej një kod i ri civil që të përfshinte dhe disa nga të 
mirat dhë garancitë që ofronte Kodi Civil i 1929. 
Gjatë këtij trajtimi vërehet se në institutin juridik të 
Suksedimit Universal Testamentar, koncepti i personit nga 
Kodit Civil i 1929 edhe nëse merren parasysh rrethanat e 
kohës kur u zhvillua ai është akoma aktual duke na bërë 
një prezantim të plotë të konceptit të “personit” subjekt 
të drejtës. 
Për sa i takon kategorive të personave që janë të ndaluar 
për të përfituar nga testamenti, Kodi Civil i 1929 i bën një 

Trashëgimia testamentare. Model krahasues midis Ligjit nr. 
10428, datë 02. 06. 2011 “Për të Drejtën Ndërkombëtare 

Private” dhe Kodit Civil të vitit 1929 
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mbrojtje më të fortë këtij instituti duke e mbrojtur nga 
abuzimet e personave për shkak të pozitës së tyre. 
Së fundmi, për sa i takon rezervës ligjore, Kodit Civil i 1929 
i bën një trajtim shumë të specializuar dhe të hollësishëm 
duke ofruar një kategori më të gjërë që përfitojnë nga ky 
institut duke na u shfaqur si një legjislacion akoma dhe 
më human në të drejtën familjare dhe trashëgimisë. 
Prandaj në mënyrë të përmbledhur Kodit Civil i 1929, na 
shfaqet si një ligj i cili i ofron shtetasve më shumë garanci 
për sa i takon të drejtës së brendshme dhe kur dispozitat 
e tij referohen nga Ligji nr. 10428, date 02. 06. 2011 ``Për 
të Drejtën Ndërkombëtare Private``, ai ofron një garanci 
akoma dhe më të madhe shtetasve shqiptare dhe në 
arenën ndërkombëtare. 

* * *

TRASHËGIMIA TESTAMENTARE

1.1 . Çelja e trashëgimisë testamentare
Në ligjin nr. 10428, date 02. 06. 2011 ``Për të Drejtën 
Ndërkombëtare Private``1, ne Kreun 5, jepen dispozitat 
për “Trashëgimine” duke filluar nga Neni 33-Neni 35. 
Që të jetë i vlefshëm një testament duhet të plotësojë 
disa kushte forme dhe përmbajtje dhe neni 35 i ligjit 
10428/2011, lejon trashëgimlënësin që testamentin e tij 
t’ia nënshtrojë një ligji tjetër sipas rastit të shtetësisë, ose 
ligjit të vendodhjes së secilit prej sendeve të paluajtshme, 
pa pasur të drejtën që të shmangë dispozitat ligjore 
imperative. Kështu ligji i zgjedhur nga testamenti, 
aplikohet në cilësinë e ligjit të trashëgimisë duke pasur 
fushën e aplikimit të parashikuar në nenin 34 të ligjit. 
ndërsa për sa i takon rregullimit të trashëgimisë me 
testament sipas Kodit Civil te vitit 1929, ky kod kishte 
parashikur një numër shumë të madh dispozitash 
duke bërë një rregullim të plotë dhe të gjithanshëm 
trashëgimisë me testament, po të kemi parasysh kohën 
kur u hartua ky ligj. Në Librin e Dytë (Pjesa e Dytë), duke 
filluar nga Neni 454-773 jepen dispozitat që trajtojnë 
Institutin e Trashëgimisë. Duke qenë se në themel të 
trashëgimisë me testament qëndron vetë testamenti 
nga ana e ligjit të kësaj kohe përcaktohej në mënyrë të 
shprehur kuptimi i testamentit duke e përcaktuar atë si 
një akt të revokueshëm me anë tëtë cilit trashëgimlënësi 
dispononte të gjithë ose një pjesë të pasurisë së tij, për 
kohën pas vdekjes, në favor të një ose disa personave. 2

Pra nga përkufizimi që ligji i bënte testamentit mund të 
konkludojmë se ai ishte një veprim juridik i njëanshëm, i 
revokueshëm në çdo kohë, mbi bazën e të cilit testatori 
disponontetë gjithë ose një pjesë të pasurisë së tij pas 
vdekjes, në favor të një ose më shumë personave. 
Edhe këtu duhet të mbajmë parasysh se termi “person” 
përfshinte si personin fizik, ashtu dhe personin juridik 
dhe shtetin, të cilët ishin të aftë të fitonin pasuri me 
testament në përputhje me kushtet ligjore të përcaktuara 
1	 Ligji	 nr.	 10428,	 date	 02.	 06.	 2011	 ``Për	 të	 Drejtën	
Ndërkombëtare	Private``.	
2 Neni 492 i Kodit Civil të vitit 1929 përcaktonte: 
“-Testamenti asht një akt i revokueshëm, me të cilin 
ndokush, sipas rregullave te caktueme prej ligjës, 
disponon për kohën mas vdekjes, të tanë ose nji pjesë të 
pasunisë së vet ne favor te një, ose ma shumë personave”. 

nga ligji. 3

Një karakteristikë tjerër ishte se testatori mund ta 
revokonte testamentin në çdo kohë, deri sa ishte gjallë, 
si dhe fakti që parashikonte shprehimisht se testatori nuk 
ishte i lirë ta dispononte pasurinë e tij me testament në 
çdo mënyre që ai dëshironte, por ishte i kufizuar “simbas 
rregullave te caktueme prej ligjes”, pra njësoj si te ligji 
Nr. 10248, date 02. 06. 2011, ku në Nenin 35 përcaktohet 
se nuk mund ti shmangesh dispozitave imperative të 
ligjit që do përzgjidhet. 

1.2 . Kushtet ligjore të testamentit
Testamenti duhet të plotësojë disa kërkesa ligjore, për të 
qenë i përpiluar në mënyrë të vlefshme:
a) Aftësia /zotësia për të disponuar me testament. 
Nga këndvështrimi i të drejtës ndërkombëtare private, 

ato duhet të jenë të parashikuara në ligjin personal 
të personit, pasi kanë lidhje edhe me trashëgiminë. 
Prandaj në të njëjtën masë do të aplikohet edhe ligji 
i trashëgimisë. 

Kërkesat ligjore në lidhje me konceptimin e përfituesit, 
janë një element i trashëgimisë ndaj dhe i nënshtrohen 
ligjit të trashëgimisë. Paaftësitë specifike të zotësisë 
juridike për të pranuar një testament mund të jenë 
absolute ose relative. Ato absolute kanë të bëjnë 
me persona të pangjizur dhe me persona juridikë. 
Kësisoj personat e pangjizur në momentin e hapjes së 
testamentit nuk mund të përfitojnë prej tij. Nuk mund të 
përfitojnë nga testamenti as personat juridikë, nëse nuk 
ka lidhje me objektin e tyre juridik të përcaktuar me ligj, 
aktin themelues ose me statut. 4

Janë të paaftë të pranojnë me anë të testamentit 
(paaftësi relative) kujdestari nga i mituri i cili ndodhet 
nën kujdestarinë e tij, mjekët dhe farmacistët nga të 
sëmurët e tyre për të cilët përkujdesen, priftërinjtë nga 
personat që asistojnë, ushtarakët e marines nga personat 
që ndodhen në bordin e një udhëtimi detar. 
Paaftësi relative për të pranuar testamentin, janë në të 
njëjtën kohë edhe paaftësi për të disponuar me anë të 
këtij akti. 5 Me anë të këtyre paaftësie kërkohet të arrihet 
mbrojtja e testament-lënësit, përkundrejt përfituesit 
para të cilit ka një lloj ndërvarësie, por që përgjithësisht 
ruan ekuilibrat e trashëgimisë. Prandaj dhe në këtë rast 
edhe këto, i nënshtrohen ligjit të trashëgimisë6. 
Ndërsa për sa i përket Kodit Civil të 1929, ai ka 
parashikuar edhe çështjen e zotësisë për të disponuar 
me testament, sipas të cilit mund të dispononte me 
testament çdo person që është i aftë për të vepruar sipas 
ligjës, duke përcaktuar edhe rastet kur një person nuk 

3	 E	 Drejta	 Civile	 lll	 (TRASHËGIMIA),	 Tiranë	 2010	 –	
Prof.	Dr.	Ardian	Nuni	&	Luan	Hasneziri	(Master),	fq	356.	
4	 Neni	 34	 Ligji	 nr.	 10428,	 date	 02.	 06.	 2011	 ``Për	 të	
Drejtën	Ndërkombëtare	Private``.	
5	 E	 Drejta	 Ndërkombëtare	 Private,	 Tiranë	 2016	 -	 Prof.	
Asoc. Dr. Maks Qoku, fq 400. 
6	Prezumimi	i	mbivendosjes	së	personave	të	parashikuar	
në dispozitat e kodit civil i nënshtrohet po ashtu ligjit të 
trashëgimisë. Sipas këtij ligji konsiderohen të tillë nëna 
dhe babai, fëmijët dhe pasardhësit dhe bashkëshorti i 
individit të paaftë. 
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mund të dispononte me testament. 
Dhe ishin tre kategori personash që nuk mund të 
dispononin me testament:
•	 Personat nën 18 vjeç. 
 Personat të cilëve u është hequr plotësisht zotësia për 

të vepruar për shkak të metave mendore. 
•	 Përsonat të cilët pavarësisht se nuk iu është hequr 

zotësia për të vepruar, provohej se kishin qenë të 
paaftë mendërisht në kohën e bërjes së testamentit. 

Në dispozitat e këtij kodi parashikohej edhe zotësia për të 
fituar me testament ku përcaktohej se janë të pa zotë 
për të fituar me testament ata që janë të pazotë për 
të trashëguar mje ligj. 

Në disa dispozita Kodi Civil i vitit 1929 parashikonte 
ndalime për këtë kategori personash të cilët nuk 
mund të fitonin pasuri me testament, ku përfshihen:

	Fëmijët e testatorit të lindur jashtë martese, aftësia e 
të cilëve nuk ishte njohur ligjërisht mund të përfitonin 
vetëm të drejtën për ushqim. 

	Fëmijët natyralë të legjitimuar, kur testori kishte lënë 
kishte lënë të paslindur ose dhe të paralindur, te cilët 
nuk mund të përfitonin me testament më tepër se u 
takonte nga trashëgimia ligjore. 

	Kujdestari i testatorit, i cili nuk mund të përfitonte 
me testament pasuri të lëna atij nga personi nën 
kujdestari, para miratimit të llogarive përfundimtare, 
me përjashtim të rastit kur ai ishte i paralindur, 
i paslindur, vëlla, motër ose bashkëshort i 
trashëgimlënësit. 

	Noteri ose nënpunësi civil, ushtarak, detar ose 
konsullor apo dëshmitarët testamentarë që kishin 
marrë testamentin nga testatori. 

Në dispozitat e këtij ligji ishte përcaktuar se në rast 
se disponimi me testament ishte bërë në favor 
të personave të mësipërm, ai ishte i pavlefshëm 
(pavlefshmëri absolute) edhe sikur të ishte fshehur në 
formën e një kontrate me shpërblim ose të ishte bërë 
në një personi të ndërvarur. Me person të ndërvarur 
ky ligj nënkuptonte babain, nënën, të paslindurit 
dhe bashkëshortin dhe përsonin e pazotë, të cilit 
edhe në rastet kur testament ishte bërë në favor të 
këtyre personave, në një nga rastet e mësipërme ai 
do të konsiderohej i pavlefshëm dhe për pasurinë 
trashëgimore do të celej trashëgimia ligjore. 

b) Objekti. 
Përmbajtja kryesore e testamentit është lënia e 
trashëgimisë. Vullneti për të lënë testament, duhet 
të shfaqet personalisht nga testamentlënësi, me anë 
të një akti që quhet testament. Ligji i trashëgimisë 
rregullon edhe marrdhëniet e rezervës testamentaresi 
dhe përcakton pjesët takuese(të disponueshme), 
përcakton gjithashtu edhe kompetencat e ekzekutuesit 
të testamentit dhe të gjitha këto do ti nënshtrohen po 
ashtu ligjit të trashëgimisë. Për sa i përket njoftimit 
të ekzekutuesittë testamentit, do të aplikohet Lex Rei 
Sitae. Neni 33 pika 4 i ligjit 10428/2011 parashikon, që 
ushtrimi i posedimit mbi sendet e ngelura nga i vdekuri, 
i nënshtrohet ligji të trashëgimisë. Regjimi juridik i 
posedimit nuk mund ti nënshtrohet asnjë ligji tjetër, 
përveçse ligjit të vendodhjes së sendit (lex rei sitae). 
Ligji i trashëgimisë rregullon edhe shkaqet e mungesës 

së vlerës së testamenteve ( revokimi me vendim gjykate, 
pavlefshmëria). 
Gjithashtu edhe interpretimi itestamentit, është 
rregulluar nga ligji që aplikohet ndaj testamentit. 

Ndërsa Kodit Civil i vitit 1929, në disa dispozitarregullonte 
rezervën ligjore duke e përcaktuar atë si një të drejtë 
të të paslindurve legjitimë, të të paralindurve dhe të 
vëllezërve dhe motrave të de cujusi-it që të përfitonin 
pjesët e tyre në pasurinë trashëgimore, pjesë të cilat de 
cujus-i nuk mund t’i dispononteme testament dhe as tu 
ngarkonte atyre ndonjë barrë apo kusht. 7. Sipas Kodit 
Civil të 1929 gëzonin rezervën ligjore fëmijët legjitimë 
të de cujus-it, të paslindurit e tij, të paralindurit e tij si 
dhe vëllezërit dhe motrat e trashëgimlënësit, një trajtim 
më i madh mbrojtës se Kodi Civil aktual në të cilin 
referon ligji ynë“Për të Drejtën Ndërkombëtare Private”, 
i cili mbron me rezervë ligjore vetëm fëmijët e mitur e 
trashëgimlënësit dhe trashëgimtarët e tjerë të mitur 
të cilët trashëgojnë me zëvendësim, si dhe personat e 
tjerë të paaftë për punë në ngarkim të trashëgimlënësit, 
nëqoftëse thirrennë trashëgim. 

c) Shkaku i nënshtrohet ligjit të trashëgimisë. 8

Përsa i përket kushteve të formës së testamentit9 aplikohet 
neni 35 i ligjit 10428/2011. Sipas këtij ligji përpilimi, 
modifikimi ose revokimi i testamentit konsiderohen të 
vlefshme nëse akti respekton kushtet e formës, si në 
kohën e përpilimit, modifikimit apo revokimit, ashtu edhe 
në kohën e vdekjes së testamentlënësit, në përputhje me 
një nga ligjet e mëposhtme:
•	 Ligji i shtetit, në të cilin trashëgimlënësi ka bërë 

testamentin ;
•	 Ligji i shtetit, shtetësinë e të cilit ka trashëgimlënësi 

në kohën e bërjes së testamentuit ose në kohën e 
vdekjes së tij;

•	 Ligjit të shtetit, në të cilin trashëgimlënësi, në kohën 
e bërjes së testamentit ose në kohën e vdekjes së tij, 
ka pasur vendqëndrimin e zakonshëm;

•	 Ligji i shtetit, në të cilin ndodhet pasuria e paluajtshme 
e disponuar në testament. 

Ligji i gjykatës ose organit që plotëson proçedurate 
kalimit të sendeve të trashëguara. 

Ky rregullim ligjor është në favor të testamentit (in 
favorem testamenti). Nga ana tjetër neni 35 i ligjit 
10428/2011 i modifikuar indirekt edhe në përputhje me 
nenet 403-413 të Kodit Civil Shqiptar. 
7 Neni 536i Kodit Civil të vitit 1929 përcaktonte: “ 
Rezerva ligjore asht pjesë trashëgimi dhe mbi të fëmijët, 
të paslindurit, të parëlindurit, vëllaznit dhe motrat kanë të 
drejtë zotnimi të plotë, dhe testatori nuk mund mundet mi 
vue kësaj pjese as ndonjë barre ose konditë”. 
8 Testamentet dhe dhurimet mes të gjallëve dhe sendeve të 
ardhshme duhet të shihen së bashku në tërësi nga e drejta 
ndërkombëtare private. 
9	 	 Praktika	 e	 mëparshme	 gjyqësore	 është	 shprehur	 në	
kuptimin qëështë një përjashtim nga rregulli i përgjithshëm 
lucus regit actum dhe nuk mund të shtrihet përveçse në 
rastin për të cilin është parashikuar. 
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Ndërsa po tëzbatohej Kodi Civil i vitit 1929vëmëndje 
të vecantë do ti kushtonte formës së hartimit të 
testamentit, ku e konsideronte atë si një veprim juridik 
formal solemn, i cili duhet të bëhej në formën e kërkuar 
nga ligji, sepse në të kundërt ai ishte i pavlefshëm. Po 
ashtu ky ligj trajtonte me hollësi llojet e testamentëve të 
cilët i ndante në testament të zakonshme ose ordinarë 
dhe testament të posacëm. 
Sipas dispozitave të këtij ligji njihen dy forma të testamentit 
të zakonshëm, testament ollograf dhe testament me 
akt notarial. Testamenti ollograf në mënyrë që tëishte i 
vlefshëm duhej të shkruhej tërësisht dhe të nënshkruhej 
nga testatori, si dhe tëpërmbante datën, muajin dhe vitin 
e hartimit, ndërsa testament me akt notarial mund të 
ishte publik ose i fshehtë. 
Testamenti notarial publik hartohej nga noteri në prani të 
katër dëshmitarëve dhe ose në prani të dy noterëve dhe 
të dy dëshmitarëve dhe duhej të shkruhej nga testatori, 
noteri ose noterët si dhe dëshmitarët e pranishëm. 
testament notarial i fshehtë mund të shkrihej nga 
vetë testatori ose nga një person tjetër dhe duhej të 
nënshkruhej kurdoherë nga testatori dhe të dorëzohej i 
mbështjellë në mënyrë të sigurtë, i vulosur tek noteri, në 
prani në katër të dëshmitarëve. 
Kodi parashikonte norma të vecanta për mënyrën sesi 
mund të hartonte testament shurdhi, memeci apo 
shrdhmemeci, si dhe për cilësitë që duhet të gëzonin 
dëshmitarët e testamenteve të cilët duhet të ishin 
madhorë, me zotësi të plotë për të vepruar, shtetas 
shqiptare ose të huaj, të cilët duhet të mos ishin të 
interesuar në testament, si dhe parashikohej një kategori 
personash të cilët nuk mund të ishin si dëshmitarë 
në testament, si për shembull të verbërit, shurdhët, 
memecët, bashkëshorti, gjinia e krushqia e noterit ose e 
testatorit si dhe trashëgimtarët në vijë të drejtë në çdo 
shkallë dhe në vijë të tërthortë deri në shkallën e tretë. 

KONKLUZIONE
Kodi Civil i vitit 1929 është cilësuar gjithmonë si një nga 
kodet më të arrira që ka pasur ndonjëherë Shqipëria. 

Përzgjedhur nga legjislacionet më të arrira të kohës 
si Kodi Civil Italian, Francez dhe Zviceran ai reflektonte 
nje gamë të gjërë institutesh që bënin një rregullim të 
hollësishëm në fushën private. 
Por instalimi i sistemit të diktaturës moniste solli fundin e 
një të ardhmeje premtuese në fuhsën e të drejtës private, 
duke sjellë humbjen dhe suprimimin e shumë institutive 
dhe ato që mbetën u ndrydhën aq shumë sa e humbën 
identitetin dhe qëllimin për të cilin lindën dhe u krijuan. 
Qëllimi i këtij punimi ishte të bëhej një krahasim në bazë 
të elementëvë që paraqesin keto dy ligje që i përkasin 
disiplinës private. Dhe nga ana tjetër të bëhej një aplikim 
i Kodit Civil të 1929, te Ligji nr. 10428, date 02. 06. 2011 
``Për të Drejtën Ndërkombëtare Private``, për të vërejtur 
ndryshimet që ai sjell, duke bërë një reflektim qoftë 
doktrinar, qoftë dhe praktik, nëse do të vinte koha të 
bëhej një kod i ri civil që të përfshinte dhe disa nga të 
mirat dhë garancitë që ofronte Kodi Civil i 1929. 
Gjatë këtij trajtimi vërehet se në institutin juridik të 
Suksedimit Universal Testamentar, koncepti i personit nga 
Kodit Civil i 1929 edhe nëse merren parasysh rrethanat e 
kohës kur u zhvillua ai është akoma aktual duke na bërë 
një prezantim të plotë të konceptit të “personit” subjekt 
të drejtës. 
Për sa i takon kategorive të personave që janë të ndaluar 
për të përfituar nga testamenti, Kodi Civil i 1929 i bën një 
mbrojtje më të fortë këtij instituti duke e mbrojtur nga 
abuzimet e personave për shkak të pozitës së tyre. 
Së fundmi për sa i takon rezervës ligjore, Kodit Civil i 1929 
i bën një trajtim shumë të specializuar dhe të hollësishëm 
duke ofruar një kategori më të gjërë që përfitojnë nga ky 
institut duke na u shfaqur si një legjislacion akoma dhe 
më human në të drejtën familjare dhe trashëgimisë. 
Prandaj në mënyrë të përmbledhur Kodit Civil i 1929, na 
shfaqet si një ligj i cili i ofron shtetasve më shumë garanci 
për sa i takon të drejtës së brendshme dhe kur dispozitat 
e tij referohen nga Ligji nr. 10428, date 02. 06. 2011 ``Për 
të Drejtën Ndërkombëtare Private``, ai ofron një garanci 
akoma dhe më të madhe shtetasve shqiptare dhe në 
arenën ndërkombëtare. 
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Abstrakt

Statistika është shkenca që studion marrjen, organizimin, 
analizimin dhe interpretimin e të dhënave të ndryshme, 
të cilat mund të jenë cilësore apo sasiore apo edhe 
klasifikime të tjera mund t’i bëjmë të dhënave. Me anë 
të statistikës ne mund të arrijmë në përfundime për 
fenomene apo për situata të ndryshme që mund të 
ndodhin në një popullatë të caktuar të cilën e marrim në 
shqyrtim
Konkretisht, në këtë punim kemi marrë në studim një numër 
studentësh të Universitetit të Vlorës “Ismail Qemali”, të 
cilët janë intervistuar me pyetësorin i cili vijon më poshtë 
https://docs. google. com/forms/d/e/1FAIpQLScF7My_
jt12ni5C4JBqzPoëT7YjiImcëUUfjJNvo_tT4e79kë/
vieëform1në formatin Google Form, i titulluar “Të rinjtë 
në Vlorë”, i cili në fokus ka të rinjtë e Vlorës në aspektin 
e edukimit, përditshmërisë, punësimit dhe mënyrës se si 
ata menaxhojnë kohën e tyre. 
Në studim janë të përfshira mbi 140 pyetje të ndara në 
9 seksione të ndryshme, të cilat na japin një panoramë 
pothuajse të plotë të gjendjes së studentëve në çdo 
aspekt siç u përmend më sipër. 
Mbledhja e të dhënave është shtrirë në një numër prej 60 
studentësh nga të tre fakultetet e Universitetit të Vlorës 
me një shpërndarje pothuajse të barabartë gjinore dhe 
midis fakulteteve, kurse analizimi i të dhënave është bërë 
me programin aplikativ statistikor SPSS. 
Shpresojmë që me këtë punim të arrijmë të japim një 
rezultat të gjendjes aktuale të studentëve të Universitetit 
të Vlorës “Ismail Qemali” dhe pse jo ky studim të shërbejë 
si një shkëndijë tek organet kopetente për të zgjidhur çdo 
problem apo shqetësim që do të dalë në përfundim nga 
ky studim. 

Fjalë kyçe: studim, të rinjtë, SPSS, analizë deskriptive, 
grafik, tabelë, student, etj. 

1 Mbështetur në pyetësorin e zhvilluar nga Shoqata 
Ardhmëria në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave 
Sociale UT, Shtator 2018. https://docs. google. com/
forms/d/e/1FAIpQLSeToZzcNsvkGf97Domb1BLt2TYC
mn8CcBwadhvdUo1e9LaSCw/viewform?fbclid=IwAR2
mNLslVMTQpSSDPs5-mqCeaaVF54dbLDLe6WrSJFG
roNF8ZmuenMCakP0

Abstract

Statistics is the science that studies the acquisition, 
organization, analysis and interpretation of various data, 
which can be qualitative or quantitative or even other 
classifications we can make to the data. Through statistics 
we can come to conclusions about phenomena or 
different situations that may occur in a given population 
which we consider. 
Specifically, in this paper we have studied a number of 
students from the University of Vlora “Ismail Qemali” 
who were interviewed with the questionnaire below in 
https://docs. google. com/forms/d/e/1FAIpQLScF7My_
jt12ni5C4JBqzPoëT7YjiImcwUUfjJNvo_tT4e79kë/
viewform2, entitled “Youth in Vlora”, which focuses on 
young people in Vlora in terms of education, daily living, 
employment and how they manage their time. 
The study includes over 140 questions divided into 9 
different sections, which give us an almost complete 
overview of the student situation in every aspect as 
mentioned above. 
The data collection was extended to a total of 60 students 
from all three faculties of the University of Vlora with an 
almost equal gender distribution among the faculties, 
and the data analysis was done with the SPSS statistical 
program. 
We hope that with this paper we will be able to give an 
account of the current state of students of the University 
of Vlora “Ismail Qemali” and why not this study will serve 
as a spark to the competent authorities to resolve any 
problems or concerns that will arise from this study. 

Key words: study, youth, SPSS, descriptve analysis, 
graphic, chart, student, etc. 

Metodologjia e përdorur 

2 Mbështetur në pyetësorin e zhvilluar nga Shoqata 
Ardhmëria në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave 
Sociale UT, Shtator 2018. https://docs. google. com/
forms/d/e/1FAIpQLSeToZzcNsvkGf97Domb1BLt2TYC
mn8CcBwadhvdUo1e9LaSCw/viewform?fbclid=IwAR2
mNLslVMTQpSSDPs5-mqCeaaVF54dbLDLe6WrSJFG
roNF8ZmuenMCakP0
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në këtë studim janë marrë në pyetje 60 studentë nga 
Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” me anë të pyetësorit 
të referuar më lart. Të dhënat janë mbledhur online me 
anë të emailit në formatin Google Form, ku studentit i 
dërgohej pyetësori dhe e plotëson pa praninë fizike të 
pyetësit. Kjo mënyrë shmang edhe ndikimin që mund 
të shkaktojë prania e intervistuesit përgjatë intervistës, 
ku i pyeturi mund të japë përgjigje jo tamam siç i ndjen 
nëse do të ketë përballë intervistuesin. Më pas të dhënat 
e erdhura në tabelë Excel janë analizuar me programin 
aplikativ SPSS nga ku kemi marrë përgjigjet të cilat do i 
referojmë më poshtë. 

Studimi i të dhënave të paraqitura

Në njëshpërndarje pothuajse të barabartë gjinore, ku 
kishim 55% femra të pyetura dhe 45% meshkuj, me një 
shpërndarje pothuajse të barabartë midis fakulteteve, 
kemi marrë përgjigjet dhe kemi krijuar panoramën e 
përgjigjeve të pyetësorit si vijon më poshtë: 

a. Formimi intelektual i studentëve
Në lidhje me formimin intelektual të studentëve, 
pyetësori kishte disa pyetje të cilat i dedikoheshin kurseve 
që frekuentonin studentët, dega në të cilën studiojnë 
etj. Nga pyetësori na rezulton se 70% e studentëve 
nuk frekuentojnë asnjë kurs professional, as nuk kanë 

mbaruar ndonjë të tillë, kurse 30% e tyre pohuan se 
kanë përfunduar të paktën një kurs professional. Siç 
duket qartë dhe nga tabela e mëposhtme referuese. Kjo 
nuk rezulton të jetë një tregues pozitiv, pasi ka të bëjë 
drejtpërtdrejt me të ardhmen e jetës së studentëve, të 
cilët do të jenë familjarët e së nersërmes, dhe të cilët 
mbarojnë një fakultet dhe e vetmja gjë që dinë të bëjnë 
është ajo çka kanë mësuar në shkollë, edhe pse garancia 
për të filluar punë pikërisht në atë drejtim ngel për të 
vlerësuar sipas rasteve dhe sipas profileve të caktuara. 
Gjithasthtu ndër pyetjet e tjera që u janë bërë studentëve 
kanë qënë dhe pyetjet në lidhje me kurset shkollore 
që mund të ndjekin studentët. Dhe tek kjo pyetje kemi 
një përgjigje jo fort të dëshirueshme sepse rezulton se 
studentët nuk ndjekin në përgjithësi kurse të tilla. Duke 
ju referuar të dhënave, 61. 7% e studentëve pohuan 
se nuk frekuentojnë fare kurs për gjuhë të huaja, 73. 
3% e studentëve pohuan se nuk frekuentojnë fare kurs 
kompjuteri, 78. 3% pohuan se nuk frekuentojnë fare 
kurse të shkencave ekzakte si matematikë, fizikë etj, 
dhe siç e pohuam edhe më sipër 75% e studentëve nuk 
frekuentojnë as kurse të formimit të tyre profesional. Pra 
të dhëna të frikshme përsa i përket edukimit të të rinjve, 
kun ë periudhën e internetit dhe të virtualitetit studentët 
e vetmja gjë me të cilën meren, përveç studimeve 
akademike është navigimi në një smartphone nëpër 
rrjete sociale.

A keni përfunduar kurse të formimit profesional?

Frequency Percent Valid	Percent Cumulative	Percent

Valid
Jo 42 70. 0 70. 0 70. 0
Po 18 30. 0 30. 0 100. 0

Total 60 100. 0 100. 0

Sa herë në javë ndiqni kurse që lidhen me formimin tuaj? 
[Gjuhë të huaja]

Frequency Percent Valid	Percent Cumulative	Percent

Valid

1 herë në javë 12 20. 0 20. 0 20. 0
2 herë në javë 11 18. 3 18. 3 38. 3

Nuk i frekuentoj fare 37 61. 7 61. 7 100. 0
Total 60 100. 0 100. 0

Sa herë në javë ndiqni kurse që lidhen me formimin tuaj? [Kompjuter]

Frequency Percent Valid	Percent Cumulative	Percent

Valid

1 herë në javë 11 18. 3 18. 3 18. 3
2 herë në javë 3 5. 0 5. 0 23. 3

Më shumë se 2 herë në javë 2 3. 3 3. 3 26. 7
Nuk i frekuentoj fare 44 73. 3 73. 3 100. 0

Total 60 100. 0 100. 0
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Sa herë në javë ndiqni kurse që lidhen me formimin tuaj? [Kurse të shkencave ekzakte 
(matematikë, fizikë, etj)]

Frequency Percent Valid	Percent
Cumulative 
Percent

Valid

1 herë në javë 11 18. 3 18. 3 18. 3
Më shumë se 2 herë në javë 2 3. 3 3. 3 21. 7

Nuk i frekuentoj fare 47 78. 3 78. 3 100. 0
Total 60 100. 0 100. 0

4. 1. Sa herë në javë ndiqni kurse që lidhen me formimin tuaj? [Kurse formimi profesional 
(estetikë, parukeri, hidraulik, mekanik, elektroauto, etj)]

Frequency Percent Valid	Percent
Cumulative 
Percent

Valid

1 herë në javë 10 16. 7 16. 7 16. 7
2 herë në javë 4 6. 7 6. 7 23. 3

Më shumë se 2 herë në javë 1 1. 7 1. 7 25. 0
Nuk i frekuentoj fare 45 75. 0 75. 0 100. 0

Total 60 100. 0 100. 0

b. Qasja që kanë në lidhje me kushtet e universitetit 
të Vlorës

një seksion tjetër ku studentët u pyetën ishte dhe seksioni 
i kushteve të Universitetit, ku pyetësori konsistonte 
tek mjediset fizike, ambientet sportive, laboratorët, 
bibliotekat, kushtet e ngrohje – ftohjes dhe cilësia e 
teksteve shkollore. Në lidhje me këto pyetje, studentët 
dhanë përgjigjet vijuese. 
Përsa i përket mjediseve fizike, duke ju referuar vlerësimit 
të përshkallëzuar nga 1 në 10, kanë vlerësuar me vlerësim 
nga 1 deri në 4 (domethënë cilësi e dobët) 73. 3% e 
studentëve, pra vlerësimet 1, 2, 3 dhe 4 kanë marrë në 
total 73. 3% të opinionit të studentëve. 

Në lidhje me ambientet sportive, vlerësim të dobët kanë 
dhënë rreth 80% e studentëve. 
Një element tepër karakterizues i një universiteti është 
dhe laboratory shkencor. Në lidhje me këtë pyetje, 80% 
e studentëve kanë dhënë vlerësimet 1, 2 dhe 3 përsa i 
përket cilësisë së laboratorëve të Universitetit. 
Për cilësinë e bibliotekave, 74% e studentëve kanë dhënë 
vlerësim të dobët përsëri. E kështu me radhë, ku shohim 
se mbizotëron opinion jo i mirë në lidhje me elementet 
karakterizues dhe shkencor të Universitetit të Vlorës ku 
studentët studiojnë. Natyrisht çdo studim ka intervalin e 
vet të gabimit, dhe shpresojmë që këto të dhëna të mara 
pikërisht nga studetët të mos jenë të gjitha pasqyruese të 
gjendes aktuale të Universitetit. 

Sa të kënaqur jeni me infrastrukturën në shkollën/universitetin që ndiqni, në 
një shkallë nga 1 në 10? [Mjediset fizike]

Frequency Percent Valid	Percent Cumulative	Percent

Valid

1 13 21. 7 21. 7 21. 7
2 22 36. 7 36. 7 58. 3
3 4 6. 7 6. 7 65. 0
4 5 8. 3 8. 3 73. 3
5 6 10. 0 10. 0 83. 3
6 1 1. 7 1. 7 85. 0
7 4 6. 7 6. 7 91. 7
8 1 1. 7 1. 7 93. 3
9 1 1. 7 1. 7 95. 0
10 3 5. 0 5. 0 100. 0

Total 60 100. 0 100. 0
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Sa të kënaqur jeni me infrastrukturën në shkollën/universitetin që ndiqni, 
në një shkallë nga 1 në 10? [Laboratorët]

Frequency Percent Valid	Percent
Cumulative 
Percent

Valid

1 24 40. 0 40. 0 40. 0
2 18 30. 0 30. 0 70. 0
3 6 10. 0 10. 0 80. 0
4 2 3. 3 3. 3 83. 3
5 2 3. 3 3. 3 86. 7
7 5 8. 3 8. 3 95. 0
9 2 3. 3 3. 3 98. 3
10 1 1. 7 1. 7 100. 0

Total 60 100. 0 100. 0

Sa të kënaqur jeni me infrastrukturën në shkollën/universitetin që ndiqni, në 
një shkallë nga 1 në 10? [Biblioteka]

Frequency Percent Valid	Percent
Cumulative 
Percent

Valid

1. 22 36. 7 36. 7 36. 7
2. 14 23. 3 23. 3 60. 0
3. 6 10. 0 10. 0 70. 0
4. 3 5. 0 5. 0 75. 0
5. 1 1. 7 1. 7 76. 7
6. 2 3. 3 3. 3 80. 0
7. 5 8. 3 8. 3 88. 3
8. 2 3. 3 3. 3 90. 6
9. 3 5. 0 5. 0 95. 6
10. 1 1. 7 1. 7 98. 3

11 Nuk ka 1 1. 7 1. 7 100. 0
Total 60 100. 0 100. 0

Sa të kënaqur jeni me infrastrukturën në shkollën/universitetin që ndiqni, në një 
shkallë nga 1 në 10? [Kushtet (ngrohje, ftohje)]

Frequency Percent Valid	Percent Cumulative	Percent

Valid

1. 34 56. 7 56. 7 56. 7
10. 1 1. 7 1. 7 58. 3

11 Nuk ka 4 6. 7 6. 7 65. 0
2. 11 18. 3 18. 3 83. 3
3. 3 5. 0 5. 0 88. 3
4. 1 1. 7 1. 7 90. 0
5. 1 1. 7 1. 7 91. 7
7. 3 5. 0 5. 0 96. 7
8. 2 3. 3 3. 3 100. 0

Total 60 100. 0 100. 0

c. Qasja nda emigrimit

Një problem tepër i lëvruar ndër të rinjtë është edhe 
emigrimi mbas përfundimit të studimeve ose gjatë tyre. 
Të pyetur në lidhje me këtë pyetje, 48. 3% e studentëve 

kanë pohuar se kanë emigruar të paktë njëherë nga 
Shqipëria për arsye punësimi, kurse 51. 7% nuk kanë 
emigruar. Shohim se diferenca nuk është shumë e 
madhe mes dy grupeve, prandaj themi se rreth gjysma 
e studentëve kanë emigruar jashtështetit për arsye 
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emigrimi. 
Pyetja e radhës ishtë nëse e kanë menduar ndonjëherë 
largimin nga Shqipëria, dhe përgjigjet pohojnë se 71. 
7% e studentëve e kanë menduar largimin, madje kanë 
ndërmarrë dhe hapa konkrete për këtë pjesë, 16. 7% e 
studentëve e kanë menduar por nuk kanë marrë hapa 
konkretë dhe 11. 7% e studentëve nuk kanë marrë 
ndonjë hap konkret në lidhje me emigrimin. Kjo pyetje 
vërteton edhe njëherë kronikat dhe lajmet e përditshme 
se Shqipëria dita 0 ditës po vjen drejt zbrazjes nga të 

rinjtë dhe të rinjtë shqipëtarë kanë pushtuar Evropën, 
për shkaqe të cilat i kanë pohuar tek pyetja vijuese. 
Në lidhje me arsyet e largimit nga Shqipëria, 55% e 
studentëve pohuan se arsyeja e largimit për ta është 
punësimi, 15% pohuan se duan të largohen për arsimim 
dhe pjesa tjetër për arsye të tjera siç është arsyet 
shëndëtësore, siguria, etj. Problem i theksuar vlen të 
përmendet se është punësimi, i cili bën që të rinjtë të 
largohen dhe të braktisin Shqipërinë, duke shkuar në 
shtete të tjera. 

A keni emigruar ndonjëherë nga Shqipëria?

Frequency Percent Valid	Percent
Cumulative 
Percent

Valid
Jo 31 51. 7 51. 7 51. 7
Po 29 48. 3 48. 3 100. 0

Total 60 100. 0 100. 0

 A keni menduar ndonjëherë të largoheni nga Shqipëria?

Frequency Percent Valid	Percent
Cumulative 
Percent

Valid

E kam menduar dhe kam 
marrë hapa konkrete

10 16. 7 16. 7 16. 7

Jo, nuk e kam menduar 7 11. 7 11. 7 28. 3
Po,	e	kam	menduar,	por	nuk	

kam ndërmarrë hapa konkrete
43 71. 7 71. 7 100. 0

Total 60 100. 0 100. 0

Nëse po, cilat janë arsyet e largimit nga Shqipëria?

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Arsimimi 9 15. 0 15. 0 25. 0

Bashkim familjar 4 6. 7 6. 7 21. 7
Punësimi 33 55. 0 55. 0 76. 7

Shëndetësore 1 1. 7 1. 7 88. 7
Siguria 3 5. 0 5. 0 83. 3

Te gjitha 1 16. 7 16. 7 100. 0
Total 60 100. 0 100. 0

Përfundime

Siç dhe u pohua rast pas rasti, në studimin e mësipërm i 
cili u fokusua vetëm në tre prizma kyç që kanë të bëjnë 
drejtpërdrejt me të rinjtë, u arritën përfundimet e 
mëposhtme: 
1. Formimi intelektual i studentëve përbëhet vetëm nga 

përfundimi i një fakulteti dhe aspak nga kurse të tjera 
formuese dhe profesionale. 

2. Kushtet tek të cilat edukohen dhe marrin dijet 
shkencore këta të rinj, të ofruara nga Universiteti 
i Vlorës nuk ishin aq shumë të favorshme për 
përvetësimin e dijeve të tyre akademike dhe 
shkencore. 

3. Emigrimi vazhdon të mbetet problem shqetësues për 

të ardhmen e vendit tonë, pasi shumica e të rinjve 
shqiptarë preferojnë të emigrojnë jashtë shtetit për 
arsye punësimi, arsimimi, sigurie etj. 

Referenca

1. Teknikat statistikore me shumë ndryshore me aplikim 
në SPSS, përkthyer nga Prof. Dr. Seref Kalayci

2. Statistikë – Njohuri themelore. Prof. Dr. Ll. Puka, Dr. 
M. Ramosaçaj

3. Probabilitet & Statistika e Zbatuar – Koncepte 
themelore – Llukan Puka



61

Kolegji universitar 
“realD”

Buletini sHKenCor realD
numër 7,  2018, issn 2411-5592 

Webliografi: 

http://www. instat. gov. al/

https://docs. google. com/forms/d/e/1FAIpQLSeToZzcN
svkGf97Domb1BLt2TYCmn8CcBwadhvdUo1e9LaSCë/vie
wform?fbclid=IëAR2mNLslVMTQpSSDPs5-mqCeaaVF54
dbLDLe6WrSJFGroNF8ZmuenMCakP0

http://www. instat. gov. al/media/2791/libri-t%C3%AB-
rinjt%C3%AB-n%C3%AB-shqip%C3%ABri-sf idat-
n%C3%AB-koh%C3%ABt-q%C3%AB-ndryshojn%C3%AB. 
pdf

https://www. crca. al/sites/default/files/publications/
RAPORTI%20TE%20RINJTE%20NE%20SHQIPERI%20
2015-2017_1. pdf

http://codealbania. org/wp-content/
uploads/2017/10/T%C3%AB-Rinjt%C3%AB-p%C3%ABr-
Shqip%C3%ABrin%C3%AB. pdf



62

ISSN 2310-6719 
Numër 2 Volumi 2, 2014                

Kolegji universitar 
“realD”

Buletini sHKenCor realD
numër 7,  2018, issn 2411-5592 

Vlora, kjo kartolinë-epiko-lirike e Mesdheut

ndoshta edhe tangent, e ndjejmë të domosdoshme të 
japim një dukje në profil të Vlorës, pak histori për Vlorën ku 
janë zhvilluar ngjarjet, për arealin, si e ka trajtuar folklori, 
çfarë ishte Lufta e Vlorës, përse shpërtheu ajo, përse 
në Vlorë, koha dhe hapësira që rroku kjo luftë, si është 
pasqyruar në epikën historike, koha e lindjes së njësisë 
foklorike, e zhvillimit dhe aplikimit, hapësira etnografike 
ku u shtri e qarkulloi, me variantet që u kultivua dhe a 
bën sot EHLV jetë aktive, apo është folklor pasiv me vlera 
arkivore, si edhe arsyet e gjendjes aktuale. Pa u marrë me 
etimologjinë e qartë gjuhësore, Vlora, një nga qytetet më 
të lashtë në portën e Perëndimit me Lindjen, është njohur 
fillimisht me emrin Aulon (nga shkrimtari grek Lukiani 
dhe gjeografi i mirënjohur i Aleksandrisë, Ptolemeu në 
shekullin II të erës sonë) dhe është quajtur qytet, skelë. 
Gjurmët më të hershme i përkasin shekullit të gjashtë p. 
e. s. , (para Krishtit). Studiuesit thonë se kemi të bëjmë 
me një emër tipik ilir. Akademiku Shaban Demiraj ka 
mendimin se emri i vlorës është një ndër të paktët emra 
gjeografikë të bregdetit lindor të Adriatikut dhe të Jonit, 
që i kanë qëndruar kohës qysh nga periudhat e lashta. 
Në bregdetin e banuar nga popullsia shqiptare ky emër 
gjeografik del i një lashtësie pak a shumë të përafërt me 
ata të Durrësit, Shkodrës, Lezhës dhe Ulqinit. Këta emra 
gjeografikë nuk do të mund t’i kishin qëndruar kohës, 
në rast se vendbanimet e emërtuara prej tyre nuk do të 
kishin pasur një vazhdimësi të pandërprerë përdorimi 
në rrjedhë të shekujve1. ndërsa arkeologu neritan Ceka 
ka mendimin se emri Aulona lidhet me talasokracinë 
liburne, e cila është tipike për shek. VII p. e. s. 2Kemi qenë 
pjesëmarrës në konferencën shkencore “Trashëgimia 
arkeologjike dhe themelimi i qytetit të Vlorës”, ideuar 
dhe organizuar nga bashkia Vlorë më 12 maj 2006 buzë 
detit, në ambjentet e hotel “Internacional”, ku Vlora mori 
çertifikatën mbi datimin e themelimit 2500 - vjeçar si 
qytet. Por, kemi një dëshmi gojore, të fiksuar më 20 mars 
2012, nga paleontologu 58 vjeçar, prof. Luan Hasanaj, 
1 DEMIRAJ, Shaban “ Vlora në rrjedhat e kohës, 
konferencë shkencore”, Toena, Tiranë, 2001, f. 15. 
2 BULETINinformativ, “Konferenca shkencore, 
Trashëgimia arkeologjike dhe themelimi i qytetit të 
Vlorës”, Bashkia Vlorë, 10/ 2006, f. 22. 

i cili në thelb na ka thënë se Vlora, ajo e hapësirës së 
Monumentit të Pavarësisë te “Sheshi i Flamurit”, shënjon 
qysh 5500 - 3500 vjet para Krishtit (dhe këtë e argumenton 
me metodën e korelimit (krahasimit) të mikrofaunës; 
po kaq mbushmendës është edhe fakti që, kur në këtë 
hapësirë ekzistonin popujt e vjetër të Mesdheut, ndër 
ta, më vonë edhe Greqia e Vjetër dhe Roma e Lashtë, 
si mund të mos ekzistonte Dheu i atyre që i mendojmë 
dhe i pranojmë si të parët tanë, Dheu ku kemi lindur, ku 
banojmë, jetojmë e veprojmë edhe ne si komunitet që e 
mbajmë veten si pasardhës të ilirëve. ) 
Edhe pse ndoshta del jashtë temës që po paraqesim, e 
quajmë me vend ta evidentojmë këtë ide, e cila mund t’i 
nënshtrohet diskutimit, nga i cili na intereson, në rastin 
konkret, epika historike në tërësi, me objektiv folklorin 
e Luftës së Vlorës, për vlerat njohëse, edukative dhe 
artistike që mbart e u transmenton brezave. Vlora është 
qytet, qendër e rrethit, e qarkut dhe e prefekturës me 
të njëjtin emër në Shqipërinë Jugperëndimore, buzë 
deteve Adriatik dhe Jon. Si qark bën pjesë në Zonën 
Malore Jugore dhe ka në administrim tri rrethe: Vlorën, 
Sarandën dhe Delvinën, me një sipërfaqe 2706 km² e 
popullsi 370. 999 banorë (viti 2010). Është një nga 12 
prefekturat e Shqipërisë. Sot Vlora si qytet numëron 
një popullsi prej rreth 110 mijë banorë (afërsisht 3% e 
popullsisë së vendit), si rreth ka një popullsi 216. 300 
banorë (afërsisht 6% e popullsisë së vendit), ndërsa në 
vitin 1920, si qytet, numëronte vetëm 8000 banorë. Si 
rreth ka një sipërfaqe 1609 km2. Përfshin 9 komuna dhe 
katër bashki me katër qytete: Vlorë (qendra e rrethit), 
Selenicë, Orikum, Himarë. Përbëhet nga 99 fshatra. Rreth 
kryesisht malor me temperatura mesatare. Male: Çika, 
Çipini, Griba, Bogonica, Lungara etj. Lumenjtë: Vjosa, 
Shushica (Lumi i Vlorës), Dukati. Pjesa fushore njihet me 
emrin Myzeqeja e Vlorës. Bregdeti i Vlorës është shumë 
i përthyer me gjire e hapësira të shumta për plazhe. Gjiu 
i limanit të Vlorës është mjat i hapur e ka një bukuri të 
rrallë, i këndshëm dhe i sigurtë për detarë, ku mund të 
ankorohen mjaft anije njëherësh dhe shumë të mëdha, 
sepse ka 10 milje katrore nga veriu në jug, në mes është i 
gjerë 5 milje, kurse thellësia e ujit në shumë vende shkon 
50 m. Natyra e rrethit është e larmishme: Gadishulli i 
Karaburunit, ose gjuha e Dukatit me Pasha limanin (ku 
ndodhej qyteti i lashtë Orikum, që sot mbahet gjallë në 
gojë të popullit me emrin Rikua, që qe skelë tregtare 

Vlora me histori dhe këngë - një diamant i vendit të shqipeve, 
një perlë mesdhetare 

 MSc. Albert HABAZAJ
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me rëndësi e quhej Limani i Raguzejve ose Porto Reale), 
Ishulli i Sazanit (një sukë 321 m e lartë midis detit), Kepi i 
Triportit, Laguna e Nartës, Uji i Ftohtë, Kanina me fortesën 
e saj historike, gjerdanët e kodrave me gjelbërimin e 
përhershëm të ullinjve, mbjellur, mesa dihet, qysh në 
kohën e Venedikut. Ka klimë mesdhetare3. Bora është një 
fenonem i rrallë dhe kur bie në Vlorë qytetarët e festojnë 
bukur. Në rrethin e Vlorës gjendet dhe një nga majat më 
të larta të vendit, maja e Çikës, me 2045 m lartësi, në 
qendër të vargmaleve të Vetëtimës (Akroqeranuet), që 
ndan vetëm gjeografikisht Bregun e Himarës nga Labëria 
e Brendshme dhe na ngjan si një grup valltarësh labë 
që hedhin vallen e rëndë mbi det, paralel me diellin. 
Ndër monumentet kulturore Vlora, përveç Aulonës së 
vjetër, ka dhe 6 qyteza antike: Amantia (Ploçë), Olimpia 
(Mavrovë), Oriko (Orikum), Kionina (Kaninë) dhe Himera 
(Himarë), 3 kështjella (e Gjon Boçarit, shek. XV - Tragjas, 
e Porto Palermos - Himarë, nga më të mirëmbajturat në 
Shqipërinë e Jugut dhe e Kaninës, shek IV p. e. s - Kaninë), 
5 kisha (e Marmiroit - Dukat, e Zvërnecit - Manastiri i 
Zvërnecit, kisha e Shën Spiridhonit - Vuno, e Ipapandisë 
- Dhërmi, e Gjithëshenjtëve - Himarë) e 1 xhami (e 
Muradies - Vlorë), 6 shpella e guva (Shpella prehistorike 
e Skotës - Velçë, Shpella e Shkruar - Lepenicë, e Haxhi 
Alisë - dhe e Gramës - Karaburun, Guva e Maçit - Velçë 
dhe Guva e Piratëve), 3 banesa karakteristike (Kulla e 
Vlashajve - Qeparo, Shtëpia e Odise Kasnecit - Vuno, 
Kulla e Dervish Aliut - Dukat), 3 monumente të natyrës 
(Pisha Flamur - Llogora, Guri i Qytetit dhe Guri me Qiell 
- Vranisht) dhe 3 monumente historike (Monumenti 
i Drashovicës: 1920 - 1943, monumenti i Pavarësisë 
Kombëtare dhe Varri i Ismail Qemalit - Vlorë). 
Rrethi i Vlorës përfshin 6 zona etnografike: Kurveleshin 
e Poshtëm, Mesaplikun, Bregdetin, Topalltinë, Kudhës - 
Grehotin dhe zonën e qytetit që bëjnë pjesë në njësinë 
e madhe etnografike të Shqipërisë së Jugut, Labërinë. 
Vlora, nëse përdorim një terminologji të prof. Rrok Zojzit, 
përfshihet në një nga dy grupet e mëdha të krahinave 
etnografike të popullit shqiptar, që morën pjesë në 
formimin e tij kombëtar, pra në grupin e krahinave 
etnografike të Toskërisë4. Ndërsa Prof. Dr. Mark Tirta, 
pasi përmend se në shek. XI - XV Vlora ishte një qytet 
shumë i rëndësishëm bregdetar, ku eksportoheshin 
prodhime të bujqësisë dhe blegtorisë, si dhe prodhime 
tekstile, me sa duket të punuara nga mjeshtrat popullorë 
vendës, thotë: “ Vlora në pjesën themelore të saj është 
Labëri”5, kuptohet që është Myzeqeja e Vogël, pjesa 
fushore e saj që bën përjashtim. Banorët e këtyre trevave 
ruajnë tradita të pasura në punimin e leshit, të gurit, të 
drurit, kashtës, filigranës, tekstilit dhe qëndisjes. Vlora ka 
pozicion të favorshëm, në kryqëzimin e rrugëve tokësore, 
detare dhe ajrore si brenda, ashtu edhe jashtë vendit. 
Është 135 km larg kryeqytetit të vendit (Tiranës) dhe 
137 km larg Kakavisë; vetëm 49 milje e ndajnë nga Italia 
3 “FJALOR enciklopedik”, BACCHUS,	Tiranë,	2006,	 f.	
736. 
4 ZOJZI, Rrok, “Etnografia shqiptare, I”, Tiranë, 1962, 
f. 20.
5 TIRTA, Mark, “Veshjet popullore në rrethin e Vlorës”, 
“Vlora në rrjedhat e kohës, konferenca shkencore”, 
Toena, Tiranë, 2001, f. 205. 

(kanali i Otrantos - distanca nga porti i Vlorës në Otranto, 
72 milje me Brindizin dhe 130 milje me Barin) dhe 72 milje 
me Greqinë (ishulli i Korfuzit, ndërsa me Igumenicën 87 
milje). [Milja detare është njësi ndërkombëtare e largësisë 
që përdoret në lundrim, e barabartë me një minutë të 
harkut të një rrethi të madh ose me 1. 852 m]6. Ky pozicion 
garanton një (hyrje - dalje) lëvizje masive të turistëve 
vendës e të huaj, të shpejtë dhe komode, pse jo dhe 
shtegtim e qarkullim të kulturave e popujve që mbartin 
njerëzit në lëvizjet ndërkomunikuese. Lidhet me rrugë 
automobilistike me qytetet kryesore të vendit e sidomos 
me ata kufizues: Sarandën, Gjirokastrën, Tepelenën 
dhe Fierin. Është drejt përfundimit superstrada Vlorë - 
Tiranë. Mbrojtur prej ishullit të Sazanit dhe Gadishullit të 
Karaburunit, Vlora mban “çelësat” e portës (kanalit) së 
Otrantos, që bëhet dera e Adriatikut. Qysh në lashtësi, 
gjiri i Vlorës ka qenë i zilishëm, i frekuentuar e i çmueshëm 
për t’u marrë, për t’u përvetësuar e për t’u përdorur për 
qëllime tregtare dhe ushtarake. Për të luftuan romakët, 
bizantinët, normandët, raguzejt, venedikasit etj. Vlora qe 
shtegu më i afërt i romakëve për të kaluar në Maqedoni, 
Thesali, Bizant e Azi të Vogël. Nëpërmjet kanalit 70 km 
(afërsisht 38 milje), të gjerë të Otrantos, u futën në gjiun 
e Vlorës anijet e Jul Çezarit në kohën e luftës civile në 
Romë. Thuhet se pikërisht në Palasë, në JP të Vlorës, pas 
- poshtë qafës së Llogorasë në v. 48 p. e. r. zbriti J. Çezari 
me trupat e tij dhe zhvilloi një betejë me Pompeun në 
Orikumin e sotëm, duke e dëbuar prej andej. 
Dhe me kaq kuptohet se Vlora është si ajo pema me 
kokrra, pothuaj në kufijtë midis Lindjes dhe Perëndimit, 
të cilën e gjuajnë udhëtarët për t’i shijuar frutat. 
ndër doket e ngjarjet kulturore të traditës festohen 
karnavalet e Nartës, festa e Shën Mërisë dhe Ardhja e 
Pranverës. Nga shkrimet historike mësojmë se Vlora 
në shekullin IV rrethohet me mure guri të latuar. Duke 
qenë një nyje e rrugëve tokësore dhe detare, e njohur 
për verën, ullinjtë dhe kripën, u bë porti kryesor i Ilirisë 
pas rënies së Apolonisë dhe Orikumit. U pushtua nga 
normanët (1081), nga Venetiku (1205), më pas ra nën 
sundimin gjerman të Hohenshtaufëve (Hohenschtauff). 
Më 1272 u përfshi në Mbretërinë e Arbërisë, duke u bërë 
një qendër e lulëzuar tregtare dhe zejtare, si despotat 
më vete, e dëgjuar në këto zeje: për punimin e hekurit, 
të shpatave, të mëndafshit dhe nxjerrjen e kripës. Po 
në Mesjetë u përfshi nën sundimin e Balshajve. Mbi 
qytet, nga juglindja e tij, ngrihet kalaja e Kaninës. Nga 
Vlora, më konkretisht nga Kanina, në kohën e vërshimit 
osman dhe të qëndresës së shqiptarëve (1380 - 1443), 
del në skenën e historisë deri ballkanike edhe në gurrën 
e folklorit Gjergj Araniti (- 1463), Gjorg Golemi e quan 
kënga, i cili bëri jehonë me kryengritjet fitimtare të viteve 
30 të shekullitXV, u bë edhe vjehrri i Skënderbeut apo 
dhe princesha me emër Rugjina Balsha. Gjatë pushtimit 
osman në Vlorë u ngritën disa objekte kulti, midis të 
cilëve dhe xhamia e Muradijes, ndërtuar në mesin e 
shek. XVI, gjatë qëndrimit të Sulejmanit të Përndritur, 
vepër e të madhit arkitekt Sinanit. U vu nën pashallëkun 
e Janinës gjatë sundimit të Ali pashë Tepelenës. Vlora 
u bë simbol i atdhetarizmit gjithëshqiptar më 1912, ku 
6 “ENCIKLOPEDIA e përgjithshme e Oksfordit”, Instituti 
i Dialogut dhe i Komunikimit, Tiranë, 2006, f. 833. 
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pas gati 5 shekujsh robërie u ngrit Flamuri Kombëtar 
dhe u shpall Pavarësia e vendit, duke u bërë kryeqyteti 
i parë i Shqipërisë së pavarur, falë ideve dhe guximit 
të Ismail Qemalit nga Vlora, Isa Boletinit nga Kosova, 
Luigj Gurakuqit nga Shkodra, Rasih Dinos nga Çamëria 
e të tjerëve, që u bënë pjesë e së tërës dhe na krijojnë 
imazhin e pemës së shëndetshme në rrugë kombëtare, 
që ushqen gjithë kalimtarët e uritur për liri. Për pozitat 
gjeostrategjike që zotëron Vlora, u lakmua edhe prej 
imperializmit italian, i cili bëri çmos për ta marrë e për ta 
mbajtur Vlorën, duke e llogaritur si bregdetin e pestë të 
Italisë ose si i thoshin edhe liqeni i Venetikut. Verën e vitit 
1920 këtu u zhvillua Lufta e Vlorës, ku forcat pushtuese 
italiane u detyruan të hidhen në det. Në gjysmën e dytë të 
shek. XX qyteti u rrit e u zmadhua, duke u bërë nga më të 
rëndësishmit e vendit. Ka të zhvilluar tregtinë, industrinë 
e lehtë, transportin, peshkimin, folklorin, sidomos 
shumëzërëshin labërisht, turizmin malor dhe detar. Në të 
është ngritur universiteti “Ismail Qemali”, dy universitete 
private, ka tre muzeume: muzeun etnografik, historik 
dhe të pavarësisë, (ky i fundit është muze kombëtar). 
Edhe sot Vlora vazhdon të luajë një rol të rëndësishëm 
në zhvillimin e ekonomisë dhe kulturës kombëtare dhe 
veçanërisht të zonës së Jugut, duke u bërë një qendër 
edukimi dhe turistike, në dobi të komunitetit. Vlora, 
porti Jugor i Adriatikut, ka pamjen historike të zonës 
së një vendi të mpleksur me shumë ngjarje e përplasje 
historike. Një lexim sado i përciptë i historisë europiane, 
dëshmon për vendin qendror që zë Vlora në vazhdën e 
ngjarjeve kyçe që kanë rregulluar për 20 shekuj raportet 
e Lindjes me Perëndimin. Kjo pjesë toke dhe deti i saj 
kanë qenë një nga zonat e takimit të të dy botëve e të të 
dy kulturave të Mesdheut. Mjaft të kujtojmë që në kohët 
e lashta ndeshja mes spartës e athinës, mes jul Cezarit e 
Gnei Pompeut, beteja vendimtare mes Augustit e Mark 
Antonit u zhvilluan edhe në territoret që sot i përkasin 
Qarkut të Vlorës. 
Në këngë, Vlorës i janë thurur lavdërimet më të 
larta, sepse folklori ka dhe parimin e zbukurimit e të 
hiperbolizimit. E quajnë Vlorë e krenarisë së madhe, 
Meka e Shqiptarit, Skela e Parë në Evropë, madem i 
historisë, Tokë e Bekuar, Tharm i Kombit, Princeshë e 
Lirisë, sinonim i Flamurit Kombëtar etj. Fan S. Noli, duke 
argumentuar se rëndësia ndërkombëtare e Shqipërisë 
rrjedh nga vendi i saj strategjik, si edhe që Shqipëria 
është një vend i vogël dhe një problem i madh, ka edhe 
një thënie: “Vlora është kyçi i Adriatikut dhe ka aq 
rëndësi sa Dardanelet e Gjibraltarit”7. Gjithashtu, thuhet 
se Vlora për Shqipërinë është si New Yorku (Nju Jorku) 
për amerikën, sikurse thonë se nju jorku është vlora e 
Shqiptarëve të Amerikës, ku shqiptarët e atjeshëm ngrenë 
ngrenë flamurin kombëtar kuqezi. Aktualisht, njerëzit e 
quajnë Vlorën “Mbretëresha e turizmit”. Dhe sot e kësaj 
dite në mjedise festive këndohet, nga komunitete të 
ndryshme, secili sipas variantit dhe melodisë që pëlqejnë 
e kanë vetë banorët, kënga e Ali Asllanit, ndezur në zjarrin 
e Luftës së Vlorës: “. . . Vlorën edhe Vlorën/ Thelp e kam 
në zemër, / Ditën e kam dritë, / Natën e kam ëndërr. . . / 
7 NOLI, Fan S. , “Vepra 6, Oratoria, Autobiografia, 
Letërkëmbimi, Intervista, Të ndyshme”, Akademia e 
Shkencave	të	RSH,	Tiranë,	1996,	f.	84.	

Çdo or’ e minutë/ Ty të kam në gojë, / Mase të zë lemza/ 
Kur un’ të kujtoj - ë. . . ”. 8

Aristokrat i vërtetë qe Ali Asllani. Ka qenë edhe kryetar 
i bashkisë së Vlorës për periudhën 20. 12. 1918 deri 
më 5. 11. 1920, i mbështetur nga Komiteti “Mbrojtja 
Kombëtare” dhe në mbështetje të Luftës së Vlorës. 
Studiuesi dhe poeti Jorgo Bllaci na jep informacionin se 
A. Asllanin shoqëria “Përlindja Kombëtare” e ngarkoi 
me detyrën e hartimit të programit, Komiteti “Mbrojtja 
Kombëtare” si “ Kryetar të Katundarisë së Vlorës”, 
se poezia e tij “ Vlora - Vlora” u bë kryekëngë, himn e 
kushtrim në luftën për dëbimin e okupatorit, se për këto 
kontribute u izolua prej pushtuesve në ishullin e Sazanit, 
se ai përmendte gjithmonë mençurinë, vetëmohimin e 
trimërinë e Osman Haxhiut, Qazim Koculit, Halim Xhelos, 
Jani Mingës, Harilla Kolekës etj. , se ai shprehej fisnikërisht: 
“Ata ishin prijësat, ne të tjerët bënim detyrën”. 9

Vlora, simbol i historisë dhe folkorit

Është pranuar tashmë që Vlora afron qytet simbol përsa 
i përket historisë, po ashtu dhe pasurisë së vlerave 
të folklorit, si në funksionin etnopërveçues, edhe në 
funksionin etnointegrues. Epika historike për Luftën 
e Vlorës ka qenë në fokusin e studimeve tona të vogla 
vite e vite më parë. Mundësia e fati, rasti e pruri që ta 
thellojmë me tjetër prerje Luftën e Vlorës: si qëndron ajo 
në balancën e kohës, duke vështruar dy gurët e peshores 
- historinë dhe folklorin, si ato ia kanë veshur kostumin, 
qëndisur sipas mjeshtërisë përkatëse për t’i rezistuar 
rrjedhave të kohës. 

Ky fakt na rrit përgjegjësinë në parametrat kërkimorë 
- studimorë, që t’i ruhemi “patriotizmit shkencor” si 
prirje, duke i mëshuar studimit të vëmendshëm, si dhe të 
vëzhgojmë diferencën e asaj ç’ka shkruhet e thuhet dhe 
asaj që bëhet. Në vetvete historia shqiptare është një 
dëshmi qartësisht e dhembshme për të ruajtur identitetin 
e patjetërsueshëm, që erëra, tufane, tallaze e shtërngata 
të ardhura me tërsëllimë, nga jashtë e nga brenda, deshën 
ta rrëzonin, ta shkulnin, ta asgjësonin, por s’mundën. 
Për çdo komb të qytetëruar të botës njerëzore, nderimi 
dhe lartësimi i simboleve kombëtare tregon shkallën 
e lartësimit kulturor e atdhetar të atij kombi. Një nga 
simbolet kombëtare shqiptare është flamuri kombëtar, 
me ditëlindje të shënjuar dhe të pranuar 28 Nëntorin. 
Para këtij auditori elitar paraqitemi me punimin modest 
“Lufta e Vlorës - historia në epikën historike” dhe kjo 
ngjan kur flaka e ndezur e zjarrit atdhetar, frymëzuar 
nga 100 - vjetori i Pavarësisë Kombëtare, që mblodhi 
gjithë kombin në Vlorë, me 1 milion përfaqësues nga të 
gjitha trevat ku banojnë shqiparë, gëzimtarë krenarë në 
Sheshin e Flamurit. Më duket se jemi përpara Shenjtit të 
Flamurit, Plakut të Urtë, Ismail Qemal Vlorës, simbolit 
të ri të Shqiptarizmës dhe Pavarësisë së këtyre trojeve, 
babait të kombit të shqiptarëve në këtë 100 vjetor të 
Pavarësisë Konkrete të Shqipërisë, Luftës Kombëtare të 
8 ASLLANI, Ali, “Vidi - vidi pëllumbeshë, poezi të 
zgjedhura”, Toena, Tiranë, 1999, f. 140 - 141. 
9 BLLACI, Jorgo, “Ali Asllani, Poezi të zgjedhura”, 
Tiranë, 1996, f. 7 - 8. 



65

Kolegji universitar 
“realD”

Buletini sHKenCor realD
numër 7,  2018, issn 2411-5592 

Vlorës. 
Ndihemi të respektuar, të nderuar dhe po aq të ngarkuar 
me përgjegjësi, që marrim pjesë në paraqitjen e një 
kontributi modest për një ngjarje të rëndësishme të 
historisë shqiptare, me vlera serioze të veçanta për 
popullin shqiptar në synimin e arritjes së lirisë, jo thjesht 
si imazh, por konkretisht, në realitet. Lufta e Vlorës 
përbën një ngjarje që duhet të tërheqë vëmendjen e atyre 
kapaciteteve që kombi shqiptar u ka besuar të rishkruajnë 
a plotësojnë historinë e kësaj Shqipërie, që e bënë ata 
burra e gra tramundanash, bij e bija nënash shqiptare, 
që nuk zhbëhet dot e nuk e zhbën dot askush, se historia 
bëhet vetëm njëherë, ndërkohë që, gjithsesi, kjo historia 
jonë ekziston, kur shumë kombe qytetërimformues të 
botës janë zhdukur nga harta e globit. 
Lufta e Vlorës është një temë që kërkon përgjegjësi të 
lartë qytetare, me një vizion të kthjellët historik, me një 
vullnet ngulmues, dhe, në emër të një ideali të madh, sa 
kombëtar, aq qytetar, interpretim saktësisht korrekt për 
të shpalosur faqe të reja dinjitoze për ata që me gjakun 
e tyre vaditën pemën e lirisë dhe dritëruan panteonin e 
vërtetë të lavdisë së kombit. Kemi patur mundësinë dhe 
dëshirën të sigurojmë, grumbullojmë, seleksionojmë e 
përzgjedhim në studion e punës goxha material, ngaqë 
burimet bibliografike për Lufën e Vlorës kanë qenë dhe 
janë përgjithësisht të pasura. E vërteta s’është një libër, 
e vërteta është një mozaik librash. Dhe kjo na intereson. 
Mendje të ditura, klasifikuar dhe me kodin kombëtar, si 
ato të: Aleks Budës, Eqrem Çabejt, Zihni Sakos, Qemal 
Haxhihasanit, Petro Markos, Muin Çamit, Arben Putos, 
Shahin Lekës, Ali Asllanit, Lasgushit, Kudret Kokoshit, etj. 
, kanë ravijëzuar konturet që Shqipërisë i nevojiten të 
jenë më të dukshmet për faqet që i mbush Historisë së 
Shqipërisë Lufta e Vlorës. Janë nga ata njerëz që mbi çdo 
gjë duan Atdheun siç është, jo bardhë e zi, por me të 
gjitha ngjyrat, edhe para heshtjes apo indiferencës së 
shtetit nëpër rrjedhat e kohës. Shkruajnë për ata burra 
që patën vullnet, qëndresë dhe dëshirë për t’i shërbyer 
popullit e ca më tepër patën shpresën kombëtare e u 
bënë ballë rreziqeve me çfarëdo mënyre. 
Pena e tyre, si daltë skulptori, skalit mjeshtërisht portretet 
e Ismail Qemalit, Osman Haxhiut, Qazim Kokoshit, Ahmet 
Lepenicës, Duro Shaskës, Murat Miftarit, Abaz Mezinit, 
Hysni Lepenicës, MiT’hat Frashërit, Skënder Muços, 
Azis Çamit, Zako Mezinit, Rrapo Metos, Sulo Hoxhës, 
Alem Mehmetit, Hamit Selmanit, Qazim Koculit, Azbi 
Canos, Ymer Radhimës, Hamza Isait, Hamit Selmanit, Sali 
Vranishtit, Sado Koshenës, Selam Musait, Zigur Lelos, 
Kanan Mazes, Thanas Benit, Mehmet Selimit, Toto Hosit, 
Jani Mingës, At Shtjefën Gjeçovit, Dom Mark Vasës, Tol 
Arapit, Tod Filipit, At Vasil Markos, Hodo Zeqirit, Sulejman 
Delvinës, Halim Xhelos e gjithë atyre drerëve që luftuan 
për Flamur. Këtyre burrave të nderuar kombi ua ka 
borxh bujarinë dhe fisnikërinë që ata treguan. Flamuri 
i Gjergj Kastriotit dhe Ismail Qemalit ishte simboli më i 
shenjtë dhe më i ndjeshëm i shqiptarëve. 
Një moment i veçantë na ka tërhequr vëmendjen, 
pikërisht ai moment tepër simbolik dhe aq dinjitoz i 
ngritjes së flamurit në Vlorë, më 28 nëntor 1919, vetëm 
6 muaj para vendimit të treqind burrave në Kuvendin 
e Barçallasë për të filluar luftën e armatosur kundër 

pushtuesve, zbarkuar përtej Adriatikut, të cilët populli 
i quante pipinot e makaronave. . . Ëndrra shekullore 
që kishte përvëluar shpirtrat e zhuritur të shqiptarëve 
u bë realitet më 1912 - ën, por e mbrapshta Luftë e 
Parë Botërore e bëri të pamundur festimin popullor të 
përvitshëm çdo 28 Nëntor. Burrat e pasur e me mend, 
elita atdhetare, populli i Vlorës, qyteti dhe krahinat 
menduan që më 28 Nëntor 1919 të rinisnin festën 
e madhe të Flamurit. Ndërkohë situata ishte vërtet 
shqetësuese, sepse pushtuesit italianë kishin hedhur 
në treg spiunët për të vënë në udhë e për të piketuar 
veprimtarët atdhetarë, qofshin këta klerikë, mësues 
a nëpunës të tjerë të dalluar. Zjarri atdhetar thellohej 
tek urrejtja kundër pushtuesve italianë, saqë fëmijët të 
mos mësonin gjuhën italiane në shkollat shqipe. Festa e 
Flamurit do të bëhet madhështore me çfarëdo çmimi që 
të kërkohet më datën 28. Ky qe vendimi i 11 Apostujve 
të Vlorës, me Osmën Nurin në krye. Gjeneral Ferraro, 
komandanti i pushtimit, nuk e pranoi ngritjen e Flamurit 
Shqiptar. Dihet e vlerësohet, jo vetëm në Vlorë e krahinat 
e saj, thënia lapidare që Osman Haxhiu i ktheu plot 
krenari gjeneralit të pushtimit: “Ky flamur na thërret në 
këtë ditë të shenjtëpër bashkimin e trojeve shqiptare, siç e 
ka lënë amanet Ismail Beu. Vlora është shqiptare. Jashtë 
pushtuesit!”10Ngado, në qytet, në krahina, në fshatra, 
në komuna, në Mesaplik, në Himarë, në Kurvelesh 
valëvitej i lirë flamuri kuq e zi dhe ata burra hijerëndë, 
që i qëndronin flamurit të përbashkuar si lisat malit, 
betoheshin për një dëshirë, për një qëllim, që ai flamur 
i betejave shekullore legjendare të valëvitej përjetë i lirë 
në qiellin shqiptar. U kishte hije atyre burrave dhe ai lot i 
bukur që rrezatonte faqeve të ashpra të tyre si rreze dielli. 
Gjëmonte vallja e buçiste kënga, e gëzimi arrinte në kupë 
të qiellit. Një dasmë e vërtetë, e përmasave kombëtare, 
e merituar për t’u gëzuar. “Sikur donin të lajmëronin dhe 
Zotin atje lart për detyrën dhe betimin e tyre në liri”, na 
rrëfen 95 vjeçari, intelektuali atdhetar Petrit A. Velaj, 
sipas kujtimeve të xhaxhait të tij, Beqir Velo Kaninës, 
të cilat veterani i Njëzetës i ka botuar dhe në një libër11. 
Po dita e shenjtë e atij 28 nëntori kaloi fatkeqësisht e 
përgjakshme në qytetin e Vlorës. Memorialistët e kohës 
na japin një panoramë të qartë të kësaj dite që u vendos 
të festohej me lutje fetare në kisha e xhami. Flamurtarët 
Rexhep Arapi dhe Faik Xhaferi u bënë shembulli model 
i djalërisë vlonjate. Sa dolën nga xhamia, njerëzia me 
këngën e flamurit në gojë, u ndodh papritur përballë 
tytave të armëve të pushtimit. Është vërtet një ngjarje 
e dhembshme, e prekshme, përlotuese, rrëqethëse. 
Italianët synonin flamurin. Filloi përleshja. Urtësia e trimit 
të ditur Duro shaska shpëtoi djalërinë dhe parinë e vlorës 
nga gjëma, kur gjëmoi: “Me duar o djem, me duar, sakën 
se përdorni armët!” Akt simbolik i vërtetë ishte gjesti i 
lavdëruar i Jonuz Kumanovës, Tahir Ismail Qemalit dhe 
fytyrëgjakosurit për flamur, Rexhep Arapi. Jonuzi e futi në 
gji flamurin e i dëshpëruar, përmbys mbi të ra përdhe. 
10 GAÇE, Bardhosh, “Osman Haxhiu, monografi”, Naim 
Frashëri, Tiranë, 2001, f. 84. 
11 VELO, Beqir, “Demonstrata antiimperialiste e Vlorës 
e 28 nëntorit 1919”, “Kujtime dhe këngë popullore për 
luftën çlirimtare të viteve 1918 - 1920”,	USHT,	IHGJ,	IF,	
Tiranë, 1970, f. 116 - 124. 
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Bishat e egërsuara u vërsulën, ua rrëmbyen flamurin, 
e copëtuan dhe e shqyen barbarisht. Njerëzit i pllakosi 
gjëma, flamuri humbi. Kuja mori dhenë dhe nga burrat, si 
rrallë ndonjëherë, qanin si për një të vdekur të shtrenjtë. 
Ndërsa maskarallëku pushtues arriti kulmin: një lake i tyre 
i vogël me uniformë, ia lidhi një copë flamuri te bishti një 
qeni, tek ecte në qytet. Ç’poshtërsi! Vandalizëm vërtet! 
Edhe sot e kësaj dite dridhen nga dhembja e dëshpërimi 
gurët e mureve të shtëpive vlonjate të kohës. E ndjeni? 
Dridhet dhe kjo ndërtesë!Ai veprim i turpshëm, që oficeri 
i ri italian e quajti trofe e fitores, ndezi gjakun e vegjëlisë. 
Sa mirë e tha Shero Emini! 28 Nëntori 1919 qe shkëndia 
që i vuri zjarrin e mori flakë dynjaja me Epopenë e 
madhe të Njëzetës. Sa kuptimplote janë vargjet: “Vrite, 
prite për flamur, /Ata hiq e tinë vur”! Vargje që, për nga 
forca e shprehjes dhe densiteti i mendimit, të kujtojnë 
tragjeditë shekspirjane. Ishte pikërisht Lufta e Vlorës 
ajo që tronditi botën mbarë, ishte pikërisht kjo epope 
lavdimadhe që gremisi në det perandorinë, “një ushtri 
40 miljonë”, siç thotë kënga. Pa guxim s’ka lavdi. Për 
këtë realitet të madhërishëm, Abdyl Frashëri i Njëzetës, 
i zjarrti Halim Xhelo, shkruante në shtypin e kohës, 
me një shpirt të dehur nga atdhetaria, me një penë të 
ngjyer në fisnikëri: “Pra, në pati Greqia e moçme një 
Spartë e një Thermopile, Shqipëria e Re ka një Labëri 
dhe Qafën e Koçiut”12. Lufta e Vlorës është një nga 
epopetë më të lavdishme të shqiptarëve dhe Vlora u 
kthye në “Termopilet” e Shqipërisë, siç thoshte patrioti 
H. Xhelo. Osmën Haxhiu, Qazim Kokoshi, Qazim Koculi, 
Duro Shaska, Hamza Isai, Kol Karbunara, Tod Filipi, Ymer 
Radhima, Ahmet e Hysni Lepenica, Hamit Selmani, Ali 
Beqiri, gjithë ata heronj me apo pa dekorata, me luftën 
e tyre, me gjakun, me ndihmat e dhëna materialisht apo 
me mendje, duke evidentuar kulturën morale, kulturën 
shpirtërore dhe kulturën materiale të një komuniteti vital, 
falën jetën a kapitalin dhe bënë histori. Ata dhanë forcën, 
guximin, trimërinë, dëftuan virtytet e larta, trashëguar 
nga të parët, ndezën shpirtin atdhetar dhe dashurinë për 
vatrën e tyre, për zjarrin e tyre, për oxhakun e tyre, për 
gurin e sinorit lokal e kombëtar, për varret e të parëve, që 
të mos lëndohen, derdhën pika gjaku a falën gjithë gjakun 
e tyre, për këtë dhè, lënë amanet nga paraardhësit brez 
pas brezi. Me këto bëma, që bënë histori, u futën në gjirin 
e këngës dhe fluturojnë në krahët e këngës si legjendë 
lirie, të përjetësuar në një ngjarje të vërtetë e me vlera 
të padiskutuara për historinë dhe për etnokulturën 
kombëtare, etno - memorialistike. 

Lufta e Vlorës me histori e këngë

Lufta e Vlorës është një temë e rrahur nga historiografia. 
Lufta e Vlorës ka po ashtu një cikël këngësh të bollshëm 
dhe përgjithësisht mund të pranojmë se e ka zënë 
vendin e saj në histori apo edhe në folklor. Zgjodhëm 
pikërisht këtë temë për të parë, për të studiuar dhe për 
të evidentuar raportin histori: epikë historike për Luftën e 
Vlorës. Gjithashtu, dëshirojmë të nxjerrim në dritë edhe 
personazhe që luajtën rol të dukshëm në atë epope, por 
12	XHELO,	Halim,	“Vlora më 1920 [Përgatitjet e Luftës 
së Vlorës dhe goditjet kundër pushtuesve italianë. ]”, gaz. 
“Politika”, Vlorë, 3 shtator 1924, nr. 25, f. 1, 3. 

që në periudhat kohore mbas ngjarjes, deri në fillimet 
e demokracisë, u lanë në heshtje, u anatemuan, kaluan 
kalvarin e torturave, të burgjeve, u pushkatuan, apo 
ka dhe të tillë që s’u dihet as varri dhe sot e kësaj dite. 
Mendojmë të japim një kontribut, sadopak modest, dhe 
në nderim të 100 - vjetorit të Pavarësisë Kombëtare, 
që të mos hahen zilet, si thotë populli, pra që trajtimi i 
figurave kontribuese të jetë i vërtetë, pa emocione, real. 
Edhe për 1920 - ën e vërteta historike del nga një mozaik 
dokumentesh tekstorë, jotekstorë, si dhe dokumenta të 
përbërë. 
Punimi shkencor “Lufta e Vlorës - Historia në epikën 
historike”, që po paraqesim, është e klasifikuar me rendin 
kronologjik dhe sipas kriterit. Ka në fokus pikërisht 
Luftën e vitit 1920 për çlirimin e Vlorës, rrethinave dhe 
krahinave të pushtuara nga italianët qysh më 25. 12. 
1914. Është ndërtuar mbi bazën e një studimi në tri 
fusha: histori, kujtime të bashkëkohësve, folklor, për të 
parë e interpretuar raportin midis tyre për këtë ngjarje të 
rëndësishme kombëtare. 

EHLV lindi si frymëzim për ata që deshën e kërkuan lirinë; 
ajo lindi si “gurrë jete” në psikën e banorëve të këtyre 
trevave, të komunitetit, në psikën e shpirtin e këngëtorit, 
banor e luftëtar për jetë të lirë, siç ai e mendonte, 
përgjithësisht në hapësirat ku u zhvillua ngjarja. Fjala 
e humbet vlerën kur shpalosen visare folklorike si: 
“- Kanan, t’u prish bukuria/ - Le të rrojë Shqipëria!” Ky 
dialog në këngë midis dy miqve të llogores së lirisë: 
luftëtarit këngëtor dhe luftëtarit hero është jo thjesht 
një përshkrim i sakrificës njerëzore të individit për një 
gjë të shenjtë, siç është hapësira e pamatë e lirisë, por 
më tepër, është paraqitje brilante e flijimit për Atdhe, 
nëpërmjet të bukurës në trajtën sublime, dhënë nga 
rapsodi intuitivisht, (ngaqë s’ka patur gjasa e mundësi ta 
njihte të bukurën si kategori estetike). 
Vetëm në dy vargje kemi histori dhe këngë, kemi 
personazhe misionarë, që koha dhe hapësira i caktoi të 
bëhen misionarë (pa urdhëra e dekrekte) - njëri misionar 
i lirisë, me gjakun që fali dheut mëmë dhe tjetri misionar 
i ndërtimit shpirtëror, të shpirtit që rron nëpërmjet 
këngës, e cila na vjen dhe sot e këtë ditë si monument 
i gjallë, në lëvizje, jo thjesht si dëshmi arkivale e 
komunitetit përkatës a si gjurmë shpirtërore e kujtesës 
sociale, por si qarkullim gurgullues i folklorit, si stafetë 
që sfidon periudhat, sepse është ngjizur nga e vërteta 
historike dhe pasqyrimi artistik i realitetit historik, i 
ngjarjeve e personazheve realë. Këngëtori dhe heroi 
na mbushin trurin me imazhe homerike dhe eskiljane, 
sepse epikja konkrete trazohet me tragjiken reale, saqë 
ngjitet nëpër qiejt e abstarksionit universal dhe kthehet 
po aty ku ndodhi ngjarja, ku u bë historia dhe ku ajo u 
përjetësua në këngë, në Kotë të Labërisë, sepse në atë 
stinë të stuhishme vere të etur për shirat e lirisë, në atë 
teatër luftarak “ Obobo, ç’na qënkej Kota!/ Më e bukur 
se Evropa! Përsëri këngëtori e përdor si metaforë fjalën 
diamantine të shpirtit krenar që dhemb, ndaj nuk i thotë 
Kanan Mazes thjesht: “O Kanan, po qysh vdiqe ashtu?!” 
dhe të ulërijë e të çjerrë faqet nga dëshpërimi, por, siç i 
ka hije trimit, i drejtohet burrërisht, me fisnikëri: “Kanan, 
t’u prish bukuria!. . . ” për Shqipërinë e lirë, për Vlorën 
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e çliruar. Vetëm në raste të tilla kënga i bën nur një 
njeriu. Në atë lartësi ku e ngjit kënga heroin, mendojmë 
se jemi në rezonancë të parimeve të folklorit, i cili ka si 
gur themeli aktin heroik për të cilin shkruan historia. E 
morëm këtë detaj, në morinë e pjesëzave dhe pjesëve të 
së tërës, që përpiqemi të trajtojmë për Luftën e Njëzetës, 
me synimin që të mundohemi sadopak, por për herë të 
parë deri më sot, për të bërë lidhjen ose diferencimin e 
faktit artistik folklorik nga realiteti historik; pra, në fund 
të fundit, të vëzhgojmë si qëndron raporti histori - folklor 
për Luftën e Vlorës dhe, dëshirojmë, që në çdo numër të 
Buletinit shkecor “Reald”, ta prezantojmë sipas kritereve 
kërkimore - shkencore këtë lëndë folklorike për këtë 
ngjarje historike me rëndësi kombëtare, aq më tepër që 
sivjet, edhe pse në kushtet e padëshirueshme të “corona 
virusit” kemi 100 vjetorin e Epopesë së Njëzetës. 
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Abstract

Occupational safety and health are preventive measures 
aimed at improving working conditions, preserving 
life, integrity of health, physical and mental protection 
of employees involved in the production process. The 
importance of Occupational Safety and Health (OSH) 
lies not only in the fact that it saves lives and protects 
people’s health, but also because it avoids major 
economic losses, promotes good working conditions 
and well-being at work, and motivates employees, 
which brings about increased productivity and labor 
effectiveness, quality of products and services, market 
competition, and ultimately impacts on the prosperity of 
businesses and the development of the country at large. 
Prevention of diseases resulting from working conditions 
remains one of the main objectives of most legislation, 
given the large number of employees who lose their lives 
as a result of accidents at work, hazardous substances 
and diseases related to the workplace. The purpose 
of reports, conferences held in various sessions by the 
International Labor Organization, and of course its acts, 
is to encourage the implementation of appropriate and 
immediate measures in the context of such situations in 
order to benefit the most efficient working environment 
safe and healthy. 

Abstrakt

Siguria dhe shëndeti në punë janë masat parandaluese 
të marra që kanë si synim përmirësimin e kushteve gjatë 
procesit të punës, ruajtjen e jetës, integritetin e shëndetit, 
mbrojtjen fizike dhe mendore të punëmarrësve që 
përfshihen në procesin e prodhimit. 
Rëndësia e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë (SSHP) 
qëndron jo vetëm në faktin se ajo shpëton jetë dhe 
mbron shëndetin e njerëzve, por edhe sepse ajo shmang 
humbje të mëdha ekonomike, promovon kushte të mira 
pune dhe mirëqenie në punë, dhe motivon punëmarrësit, 
gjë e cila sjell rritje të produktivitetit dhe efektivitetit 
të punës, cilësisë së produkteve dhe shërbimeve, 
konkurrencës në treg, dhe përfundimisht ndikon në 
prosperitetin e bizneseve dhe zhvillimin e vendit në 
përgjithësi. Parandalimi i sëmundjeve që vijnë si pasojë 
e kushteve të punës, mbetet një nga objektivat kryesore 

të shumicës së legjislacioneve, duke pasur parasysh 
numrin e madh të punonjësve që humbin jetën si pasojë 
e aksidenteve në punë, substancave të rrezikshme dhe 
sëmundjeve të lidhura me vëndin e punës. Qëllimi i 
raporteve, konferencave të zhvilluara në sesione të 
ndryshme nga Organizata Nderkombetare e Punës dhe 
pa dyshim akteve të saj është qënë kuader të situatave 
të tilla të inkurajojnë implementimin e masave të duhura 
dhe të menjëhershme për të përfituar kështu një mjedis 
pune sa më të sigurte e të shëndetshëm. 

 * * *

 1. C’kuptojmë me siguri në punë

Siguria dhe shëndeti në punë janë masat parandaluese 
të marra që kanë si synim përmirësimin e kushteve gjatë 
procesit të punës, ruajtjen e jetës, integritetin e shëndetit, 
mbrojtjen fizike dhe mendore të punëmarrësve që 
përfshihen në procesin e prodhimit. 1

Siguria dhe Shëndeti në Punë (SSHP) është gjithashtu 
komponent i rëndësishëm i mbrojtjes sociale të 
punonjësve kundër aspekteve negative të punës, 
aksidenteve në punë dhe sëmundjeve profesionale, 
përmirëson kënaqësinë në punë dhe fuqizon funksionimin 
e tregut të punës dhe cilësinë e kapitalit njerëzor. Nga 
ana tjetër, standardet e dobëta të sigurisë dhe shëndetit 
në punë, lëndimet në p
unë, aksidentet me vdekje dhe sëmundjet profesionale 
shkaktojnë një barrë të rëndë për ekonominë kombëtare 
për shkak të pagesave nga skema e sigurimeve shoqërore, 
shpenzimeve spitalore, rikualifikimit dhe zëvendësimit të 
punëmarrësve dhe humbjes së produktivitetit. 

1. 1. Objektivat 
1- Promovimin dhe mirëmbajtjen në nivel të lartë të 
mirëqenies fizike, mendore dhe sociale të punonjësve në 
të gjithë profesionet. 
2- Parandalimin e sëmundjeve që vijnë si pasojë e 
kushteve të punës së punonjësve. 
3- Mbrojtjen e punëtorëve nga rreziqet që rrjedhin nga 
faktorë të dëmshëm për shëndetin në lidhje me punën. 
4- Në dhënien e një pune të përshtatshme për çdo 
punëmarrës, që i përshtatet aftësive të tij fiziologjike 
1www. ilo. org

Legjislacioni shqiptar dhe ai ndërkombëtar mbi sigurinë në 
punë 

Msc. Jonida BUSHGJOKA, Msc. Florenc BUSHGJOKA
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dhe psikologjike “Përshtatje e vendit të punës me 
punëmarrësin dhe punëdhënësin me vendin e tij të 
punës”

1. 2. Rëndësia

Sipas statistikave çdo vit në Bashkimin Europian, më 
shumë se 5500 njerëz humbin jetën e tyre si pasojë e 
aksidenteve në vendin e punës. Është shumë e vështirë që 
të përcaktosh ndikimin e sëmundjeve profesionale ndaj 
shëndetit dhe për këtë çështje nuk ka asnjë konsensus 
të të dhënave. Megjithatë, vlerësimet e Organizatës 
Ndërkombëtare të Punës (ILO) vlerësojnë se 159 000 
njerëz në BE çdo vit vdesin si rezultat i sëmundjeve 
profesionale. 
Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) vlerëson se çdo 
vit ndodhin më shumë se një milion vdekje për shkak të 
punës dhe qindra miliona punëmarrës në mbarë botën 
pësojnë aksidente në vendin e punës dhe vuajnë nga 
ekspozimi ndaj substancave të rrezikshme2

Kompani të ndryshme në vende të BE-së, humbin rreth 
143 milionë ditë pune çdo vit nga aksidentet në punë. 
Vlerësimet janë të ndryshme, por aksidente të tilla dhe 
shëndeti i keq i kushtojnë ekonomisë së BE-së të paktën 
490 miliard Euro në vit. Parashikimi i risqeve, zbatimi i 
masave efektive të sigurisë dhe ndjekja në vazhdimësi 
me rigorozitet e tyre janë të rëndësishme për reduktimin 
e këtyre shifrave Çdo vit, më shumë se dy milion gra dhe 
burra vdesin si rezultat i aksidenteve dhe sëmundjeve të 
lidhura me vendin e punës. Punëtorët vuajnë afërsisht 
një humbje prej 270 milion euro çdo vit të lidhura më 
aksidentet dhe 160, 000, 000 të tjera të lidhura me 
incidentet dhe sëmundjet po në vendin e punës. 
Substanca të rrezikshme vrasin 440. 000 punëtorë 
në vit – asbesti merr 100. 000 jetë në vit Një punëtor 
vdes çdo 15 sekonda në mbarë botën. 6. 000 punëtorë 
vdesin çdo ditë. Më shumë njerëz vdesin në vendin 
e punës krahasuar me ata të vrarë në luftëra. “Është e 
pamundur që të arrihet siguri absolute në punë. Është 
jashtëzakonisht e rëndësishme të parandalohet”
 3. “Parandalimi është më i mire se kurimi”
Qëllimi i raporteve, konferencave të zhvilluara në sesione 
të ndryshme nga Organizata Nderkombetare e Punës dhe 
pa dyshim akteve të saj është që në kuader të situatave 
të tilla të inkurajojnë implementimin e masave të duhura 
dhe të menjëhershme për të përfituar kështu një mjedis 
pune sa më të sigurte e të shëndetshëm. 
 Parandalimi është themeli i qasjes Europiane ndaj 
problemeve të sigurisë dhe të shëndetit në punë. Në 
praktikë, kjo do të thotë që të analizohen proceset e punës 
për të identifikuar risqet afatgjata dhe afatshkurtra, dhe 
më pas të veprohet për ti shmangur ose për ti zbutur ato 
sa më shumë të jetë e mundur. Parandalimi i dëmtimeve 
dhe sëmundjeve nga rreziqet e shëndetit në punë 
bazohet në dy koncepte bazë:
1- Mjedisi në punë dhe teknologjia prodhuesve duhet 
të projektohen në mënyrë që rreziqet për shëndetin të 
evidentohen ose minimizohen në minimum. 
2- Punonjësit duhet të njohin rreziqet në vendin e punës, 
2 www. ilo. org/global/about-the-ilo/media-centre/press-
relases/ECI

të trajtohen, edukohen, ndërgjegjësohen që të sillen 
në mënyrë të sigurt e të përdorin pajisjet mbrojtëse 
personale në punë. Përvoja e shumë vendeve të botës ka 
treguar se fokusimi në përmirësimin e mjedisit të punës 
dhe shmangia e rreziqeve në punë është më tepër se sa 
thjeshtë tu thuash punonjësve që të jenë të kujdesshëm. 
Dispozitat mbi mbrojtjen në punë përfaqësojnë një të 
drejtë themelore njerëzore: të drejtën për mbrojtje të 
jetës dhe shëndetit, dhe të drejtën e punonjësve per të 
pasur kushte të drejta dhe të kënaqshme të punës. 
Në këtë aspekt, kushtet e punës paraqesin në një kontekst 
më të gjerë, zhvillimin kulturor, social dhe ekonomik të 
shoqërisë. 
Niveli i larte i sigurisë në punë në mbrojtje të shëndetit 
dhe jetës së punëmarrësve dhe i kushteve të punës ka 
një ndikim të rëndësishëm ekonomik dhe gjithashtu 
shërben në parandalimin e dëmtimeve te shëndetit dhe 
të jetës në punë për shkak të aksidenteve, sëmundjeve 
profesionale dhe dëmtimeve të tjera të shëndetit gjatë 
kryerjes së punës. 

4. Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO)

Organizata Ndërkombëtare e Punës ka një karakter 
unik pasi është formuar duke pasur parasysh parimin e 
tripartizmit (qeveritë, punëdhënëst dhe punëtorët), një 
karakteristikë tjetër e ONP-së, janë aktivitetet e saj në 
fushën e vendosjes së standarteve (dmth, Konferenca 
Ndërkmbëtare e punë, miraton Konventat dhe 
Rekomandimet Ndërkombëtare)
Qëllimi kryesor i ILO-s sot është të promovojë mundësi 
për femrat dhe meshkujt për të siguruar punë të denjë 
dhe produktive, në kushtet e lirisë, barazisë, sigurisë dhe 
dinjitetit njerëzor. 
Koncepti i Punës së Denjë u formulua nga aktorët e 
ILO-s – qeveritë dhe punëdhënësit dhe punëmarrësit 
– si një mjet për të identifikuar prioritetet kryesore të 
Organizatës. Ai bazohet në arsyetimin që puna është 
burim i dinjitetit personal, stabilitetit familjar, paqes 
në komunitet, demokracive që ofrohen për njerëzit, 
dhe rritjes ekonomike që zgjeron mundësitë për vende 
pune produktive dhe zhvillim të biznesit. Puna e Denjë 
pasqyron prioritetet në axhendën sociale, ekonomike 
dhe politike të vendeve dhe të sistemit ndërkombëtar. 
ILO feston Ditën Botërore të Sigurisë dhe Shëndetit 
në Punë më 28 prill për të promovuar parandalimin 
e aksidenteve dhe sëmundjeve profesionale në nivel 
global. Është një fushatë ndërgjegjësimi që synon të 
përqendrojë vëmendjen ndërkombëtare në tendencat e 
reja në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë dhe në 
madhësinë e lëndimeve, sëmundjeve dhe vdekjeve në 
punë në mbarë botën
Kushtetuta e ONP-së përcakton parimin që punëtorët 
duhet të mbrohen nga sëmundjet, sëmundjet dhe 
dëmtimet që rrjedhin nga punësimi i tyre. Megjithatë 
për miliona punëtorë realiteti është shumë i ndryshëm. 
ILO vlerëson se 2. 02 milionë njerëz vdesin çdo vit nga 
aksidentet ose sëmundjet që lidhen me punën

4. 1 Konventat e Organizates Nderkombetare e 
Punes:
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1. Konventa Nr 155 “Per Sigurine dhe Shendetin ne 

pune”, viti 1981, dhe Protokolli i saj, viti 2002
2. Konventa Nr 187 “Per Strukturen e Sistemit te Sigurise 

dhe Shendetit ne pune”, viti 2006
Pergjate bashkepunimit me perfaqesues te qeverive 
te ndryshme, perfaqesues te punedhenesve e te 
punemarresve, Organizata Nderkombetare e Punes 
vendos theksin mbi perpjekjet qe duhet te behen nga cdo 
vend per te evidentuar problematikat kombetare, per te 
perfocuar masat ligjore dhe per te zhvilluar programe 
kombetare ne fushen e sigurise dhe shendetit ne pune. 
Konventa Nr 81 “Per Inspektimin ne Pune”, si nje nder 
konventat gjeresisht te ratifikuara, si edhe Konventa Nr 
129 “ Per Inspektimin e Puneve ne Bujqesi”, konsiderohen 
si nder aktet e rendesishme ne fushen e sigurise ne pune 
sipas Deklarates se Zyres Nderkombetare te Punes e 
vitit 2008 “Mbi Drejtesine Sociale per nje Globalizem te 
Drejte”. 
Nje ure e rendesishme bashkepunimi ne kete drejtim, 
eshte vendosur midis Organizates Nderkombetare te 
Punes dhe Bashkimit Europian nepermjet implementimit 
te projektit “Permiresimi I sigurise dhe shendetit ne pune 
permes promovimit te programit se per nje pune te 
denje”(2010-2012). Projekti pilot u zbatua ne pese vende 
te tri rajoneve te ndryshme sikurse Moldavia, Ukraina, 
Honduras, Malaëi dhe Zambia dhe rezultoi i suksesshem 
ne rezultatet e pritshme. 
Konventat dhe Rekomandimet e ILO-s për sigurinë dhe 
shëndetin në punë përcaktojnë të drejtat e punëtorëve 
dhe caktojnë detyrat dhe përgjegjësitë tek autoriteti 
kompetent, punëdhënësit dhe punëtorët në fushën 
e sigurisë dhe shëndetit në punë. Konventat dhe 
Rekomandimet e ILO-s të miratuara nga Konferenca 
Ndërkombëtare e Punës, të marra si një e tërë, 
përbëjnë Kodin Ndërkombëtar të Punës, i cili përcakton 
standardet minimale në fushën e punës. Politika e 
ILO-s për shëndetin dhe sigurinë në punë në thelb 
është e përfshirë në dy Konventa ndërkombëtare dhe 
rekomandimet e tyre shoqëruese. Konventa e ILO-s 
mbi Sigurinë dhe Shëndetin e Punës 1981 (Nr. 155) dhe 
Rekomandimi (Nr. 164), parashikojnë miratimin e një 
politike kombëtare të sigurisë dhe shëndetit në punë dhe 
përshkruajnë veprimet e nevojshme në nivel kombëtar 
dhe në nivel ndërmarrjeje për të promovuar sigurinë 
dhe shëndetin dhe për të përmirësuar mjedisin e punës. 
Konventa e Shërbimeve të Shëndetit në punë të ILO-s 
1985 (Nr. 161) dhe Rekomandimi (Nr. 171), parashikojnë 
krijimin e shërbimeve të shëndetit profesional që do 
të kontribuojnë në zbatimin e politikës së sigurisë dhe 
shëndetit në punë dhe do të kryejnë funksionet e tyre në 
nivel ndërmarrjeje. 

5. Legjislacioni shqiptar mbi sigurinë dhe shëndetin 
në punë

Dispozitat e përgjithshme lidhur me detyrimet e qeverisë 
mbi sigurinë dhe shëndetin në punë, janë të përcaktuara 
në kreun iv dhe v të Kushtetutës, ndërsa kodi i punës 
përbën ligjin kryesor mbi sigurinë dhe shëndetin në punë, 
kreu VIII ‘’Sigurimi dhe mbrojtja e shëndetit’’, përcakton 

përgjegjësitë e punëdhënësit dhe masat e përgjithshme 
që duhet të merren, rregullat në vendin e punës, mbrojtja 
nga makinerite e përgjithshme, parandalimi I aksidenteve 
dhe shpërthimeve të zjarrit. 
Legjislacioni mbi sigurinë në punë, plotësohet me ligjin 
nr. 10237 dt. 18. 02. 2010 ‘’Për sigurinë dhe shëndetin 
në punë’’, i cili perfshin dispozita lidhur me përkufizimet 
e përgjithshme dhe specifike në lidhje me marrëdhëniet 
e punës, detyrimet e punëdhenësit dhe punemaresit, 
mbikëqyrja shëndetësore, etj, . Në fushën e SSHP Ministria 
e Mirëqënies Sociale dhe Rinisëështë intitucioni kryesor 
në sigurimin e zbatimit të drejtë të ligjit sipas kuadrit 
të SSH. Gjithashtu Këshili i Ministrave si dhe ministritë 
e tjera janënje burim legjislacioni për shëndetin dhe 
sigurinë, nëpërmjet vendimeve dhe dekreteve të tyre. 
Shëndeti në punë përfshin të gjitha elementet fizikë 
dhe mendor që prekin shëndetin e punëtorëve të 
cilat janë të lidhura drejtëpërdrejtë me sigurinë dhe 
higjenën në punë. Siguria në punë përfshin të gjitha 
masat që duhet të ndërmerren për të siguruar kushtet 
më të mira për kryerjen e procesit të punës, mbrojtjen e 
jetës, integritetin shëndetësor dhe mbrojtjen fizike dhe 
mendore në procesin e punës. Përsa i përket përkufizimit 
të konceptit ‘’punëtor’’, sipas legjislacionit tonë quhet 
cdo person i punësuar nga një punëdhënës, duke 
përfshirë praktikantët për aftësim profesional por duke 
përjashtuar punonjësit në shtëpi. 
-Mbrojtja e vecantë që i jepet kategorive specifike
gratështatëzëna, gratë me gji, të rinjtë si dhe personat 
me aftësi të kufizuara duhet të mbrohen nga rreziqet që 
i prekin ata në mënyrë specifike, punëdhënësit duhet të 
organizojnë vëndet e punës duke marrë parasysh praninë 
e grupeve vurnerabël. Mbrojtja e sigurisë dhe shëndetit 
të grupeve të ndjeshëm ndaj rrezikut, nuk duhet të 
shkaktojë situata të pafavorshme për gratë në vendin e 
punës. 
Ligji nr. 10237 dt. 18. 02. 2010 ‘’Për sigurinë dhe 
shëndetin në punë’’ siguron mbrojtje të vecantë në lidhje 
me rreziqet në vendin e punës për grupet e ndjeshme 
sic janë gratë shtatëzane, grate me gji, të rinjtë dhe 
personat me aftësi të kufizuara. Për më tepër Kodi i 
Punës i Republikës së Shqipërisë specifikon disa lloje të 
kontratave individuale, të cilat bien nën fushëveprimin e 
ligjit, sic janë kontratat me kohë të pjesshme, kontratat e 
agjenëve tregtarë, kontratat e trajnimit professional dhe 
të arsimit. Gjithashtu personat që kujdesen për personat 
me aftësi të kufizuara paraplegjike dhe tetraplegjike 
duhet të konsiderohen të punësuar. 
 Nga fusha e zbatimit të Kodit të Punës të Republikës së 
Shqipërisë përjashtohen të gjithë personat, puna e të 
cilëve rregullohet nga ligje të vecanta, sic janë nëpunësit 
civilë, punonjësit e policisë së shtetit dhe të forcave të 
armatosura dhe punonjësit e administratës tatimore. 
Aksidenti në punë ose për shkak të punës duhet të 
konsiderohet si një ngjarje e papritur, e cila shkakton 
lëndime të menjëhershme trupore dhe që ndodh gjatë 
kryerjes së punës ose shërbimit. Punëdhënësi duhet 
të mbajë një listë të aksidenteve që sjellin paaftësinë 
e punonjësit për punëpër më shumë se tre ditë pune, 
gjithashtu të nxjrrë raportë për aksidentet në punë që i 
kanë ndodhur punonjësve. 
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Sëmundja profesionale konsiderohet çdo sëmundje 
e shkaktuar si pasojë e ekspozimit ndaj rreziqeve, 
që rrjedhin nga aktiviteti i punës. Ligji përcakton një 
përkufizim specifik për rrezikun, duke përfshirë të gjitha 
karakteristikat e një pajisjeje, materiali, metode pune, 
mjedisi ose mënyrë organizimi të punës, që paraqesin 
potencial që punonjësit të shkaktohet një lëndim, 
sëmundje ose problem të menjëhershëm shëndetësor, 
afatshkurtër ose afatgjatë, që vjen si rezultat i ekspozimit 
ndaj këtyre faktorëve gjatë aktivitetit të punës. 

Kuadri institucional

Ministria e Shëndetësisë është ministria përgjegjëse për 
zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 594, 
datë 01. 07. 2015 për miratimin e listës së sëmundjeve 
profesionale. Për më tepër, ligji nr. 10237, datë 18. 
02. 2010, ‘’Për sigurinë dhe shëndetin në punë’’, e 
ngarkon Institutin e Sigurimeve Shoqërore si autoritet 
shtetëror përgjegjës në fushën e sigurimeve shoqërore 
dhe sëmundjeve profesionale. Instituti i Sigurimeve 
Shoqërore ka këto detyra: 
(a) të marrë masa për pagesën e të ardhurave, në rast të 
aksidentit në punë / sëmundjeve profesionale, pagesën 
e pensionit të invaliditetit ose të pensionit familjar të 
personave të dëmtuar nga aksidentet në punë dhe 
sëmundjeve profesionale, sipas legjislacionit në fuqi për 
sigurimet shoqërore; 
(b) të bashkëpunojë me ministrinë përgjegjëse për 
çështjet e sigurisë dhe shëndetit në punë, në lidhje me 
rrethanat e veçanta, të cilat kanë nevojë për përmirësimin 
e rregulloreve në fushën e sigurisë dhe shëndetit në 
punë. 
Këshilli ndërministror për Cështjet e sigurisë dhe 
Shëndetit në Punë, ka detyë të këshillojë Këshillin e 
Ministrave në lidhje me përcaktimin e drejtimeve të 
politikave shtetërore për çështjet e sigurisë dhe shëndetit 
në punë. 
 Inspektorati Shtetëror i Punës është organi përgjegjës 
për zbatimin e legjislacionit të sigurisë dhe shëndetit në 
punë, për të gjithë personat fizikë dhe juridikë, qofshin 
publikë apo privatë. Ministri përgjegjës për çështjet 
e sigurisë dhe shëndetit në punë do të jetë autoriteti 
përgjegjës për politikat në këtë fushë. 
Në fushën e SSHP, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe 
Rinisë është institucioni udhëheqës dhe përgjegjës 
për mbrojtjen e të drejtave kushtetuese në fushën e 
punësimit, për sigurimin e punësimit dhe sigurimit social 
të denjë, forcimin e bashkëpunimit me partnerët socialë 
për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme në 
fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë, marrëdhënieve 
të punës dhe inspektimit. 
Dokumenti Strategjik i Politikave për Sigurinë dhe 
Shëndetin në Punë 2016-2020, ka hapur një rrugë të re për 
zhvillimin e sigurisë dhe shëndetit në punë dhe zbatimin e 
standardeve të SSHP. Në kontekst të asaj strategjie, Plani 
i saj i Veprimit kishte caktuar masa, veprime të kërkuara, 
të cilat duhej të realizoheshin për arritjen e objektivave 
të identifikuara. Dokumenti shprehu gjithashtu masa për 
monitorimin dhe vlerësimin, me themelimin e një grupi 
ndërministror dhe sekretariatin e tij teknik në Ministrinë 

e Punës. Institucionet e linjës duhet të raportojnë çdo 3 
muaj mbi detyrat e planit të veprimit të cilat janë zbatuar. 
Gjatë viteve të fundit, Shqipëria ka bërë përparim përsa 
i përket politikave për SSHP dhe organeve drejtuese 
përkatëse. Ekziston një numër institucionesh të cilat 
merren me mbrojtjen e shëndetit dhe zbatimin e 
legjislacionit për sigurinë dhe shëndetin në punë. 

5. 1. Problematika3

Shqipëria ka ratifikuar dhe transpozuar një numër të 
madh konventash të ILO/OBSH/BE, të cilat lidhen direkt 
me SSHP-në. Veç kësaj, Shqipëria ka përgatitur edhe 
shumë ligje kombëtare dhe ka krijuar edhe disa shërbime 
inspektimi, të cilat lidhen drejtpërdrejtë ose jo me 
zbatimin e politikave dhe aktiviteteve për SSHP. Shumica 
e këtyre vendimeve janë në përputhje me Direktivat e BE-
së për SSHP. Megjithatë, këto ligje dhe organe inspektuese 
mbivendosen kur flitet për menaxhimin e sigurisë dhe 
shëndetit në punë në vend. Edhe pse merren me çështjet 
e sigurisë dhe shëndetit, ato ndikojnë tek politikat për 
SSHP-në me një njënashmëri të veçantë. Shpesh ato 
monitorohen në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri dhe 
nga politikat për SSHPnë bazuar në mandatet e tyre dhe 
në fushështrirjen përkatëse të inpektoriatit të punës. 
Prandaj, rekomandohet fort vendosja e bashkëpunimit të 
duhur midis inspektoriateve të ndryshme dhe agjensive 
zbatuese me qëllim adresimin siç duhet të sigurisë 
dhe shëndetit si edhe krijimin e kushteve të denja të 
punës – duke shmangur mbivendosjen kompetencave 
Ekziston një numër tejet i madh ligjesh, vendimesh të 
Këshillit të Ministrave dhe konventash ndrkombëtare të 
ratifikuara, por është e qartë që ka mungesë informacioni 
dhe ndërgjegjësimi në rradhët e publikut të thjeshtë, 
punëmarrësve, punëdhënësve dhe të palëve të tjera 
në lidhje me ekzistencën dhe zbatimin e tyre dhe me 
të drejtat e njeriut. Kështu, organizimi i fushatave 
promocionale dhe i mjeteve për rritjen e ndërgjegjësimit 
për zbatueshmërinë e Konventave Ndërkombëtare dhe 
ligjet kombëtare për SSHP-në duhet të adresojë shtresat 
e ndryshme të popullsisë. 

 5. 2 Rekomandime 
 Për të adresuar problemet që hasen në fushën e siguisë 
dhe shëndetit në punë, dhe për të reduktuar taksën e 
punës nevojiten ndërhyrje të ndryshme strategjike me 
qëllim përmirësimin e sigurisë dhe shëndetit në punë 
në përshtatje edhe me rrethanat e ndryshme më të cilat 
përballen vendet. 
Për shembull, në vendet e industrializuara dhe tejet të 
zhvilluara përparësitë duhet të fokusohen tek faktorët 
dhe risqet psikologjike që lidhen me marrëdhëniet dhe 
menaxhimin e dobët në vendin e punës, me pasojat 
mendore dhe fizike për shkak të detyrave të përsëritura, 
tejet teknike dhe me informacionin për përdorimin e 
teknologjive dhe substancave të reja, duke përfshirë 
kimikatet. Ndërsa në vendet në industrializim e sipër, si 
për shembull në Shqipëri, përparësitë duhet të fokusohen 
tek përmirësimi i praktikave për sigurinë dhe shëndetin 
3	Dokumenti	Strategjik	i	Politikave	për	Sigurinë	dhe	
Shëndetin	në	Punë
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në industritë parësore si në blegtori, peshkim dhe në 
sektorin e prerjes-transportimit të trupave/lëndëve 
drusore, tek parandalimi i aksidenteve industriale, 
duke përfshirë zjarret dhe rrjedhjet e substancave 
të rrezikshme, dhe tek parandalimi i aksidenteve 
dhe sëmundjeve profesionale, duke përfshirë ato që 
shkaktohen në subjekte informale pune dhe në punën 
në shtëpi, përfshirë këtu edhe ekspozimin ndaj pluhurit 
të silicit, i cili është jashtëzakonisht i rrezikshëm dhe 
shkakton një numër të madh vdekjesh të parakohshme 
çdo vit. 
në përfundim të studimit dhe shfrytëzimit të gjithanshëm 
të arritjeve të deritanishme në fushën e sigurisë dhe 
shëndetit në punë rekomandohet marrja e këtyre 
masave;
• Përafrimi i kuadrit ligjor shqiptar në fushën e sigurisë dhe 

shëndetit në punë me standardet ndërkombëtare, në 
veçanti me legjislacionin e BE-së

• Rritja e produktivitetit dhe e efikasitetit ekonomik 
përmes përmirësimit të kushteve të punës dhe rritjes 
së motivimit të punëdhënësve dhe punëmarrësve. 

• Vënia në zbatim e masave parandaluese për reduktimin 
e humbjeve ekonomike dhe sociale të shkaktuara 
nga dëmtimi i shëndetit në punë dhe nga dëmtimi i 
pronës në fushën e sigurisë në punë. 

• Sigurimi sa më i efektshëm i zbatimit të legjislacionit 
të sigurisë dhe shëndetit në Punë në praktikën e 
përditshme. 

• Fuqizimi i organeve të inspektoratit shtetëror, përmes 
krijimit të kushteve të kënaqshme të punës, pajisjeve 
të mira, trajnimit të duhur, menaxhimit të efektshëm, 
sistemeve të informimit, strukturave organizative dhe 
bashkëpunimit me trupat e tjera te inspektimit. 

• Adoptimi i legjislacionit të përshtatshëm që kontrollon 
parandalimin e aksidenteve me rrezikshmëri të larte 
si edhe për transportin e substancave të rrezikshme. 
• Adoptimi i rregullave specifike të sigurisë në punë 
për sektorët me rrezik të lartë – të tillë si: ndërtimi, 
transporti, industria kimike, bujqësia, etj. 

• Fuqizimi i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve që 
veprojnë në fushën e SSHP-së; për të siguruar një 
sistem për shkëmbimin e informacionit. 

• Të rritet më tej bashkëpunimi midis punëdhënësve, 
punëmarrësve dhe shtetit për të institucionalizuar 
marrëdhëniet e për të siguruar zbatimin e ligjeve 
në kushtet aktuale e për të ardhmen. Të rritet 
bashkëpunimi dhe ndihma reciproke në kuadrin e 
tripartitizmit në Këshillin Kombëtar të Punës dhe në 
komisionet 

• Zgjerimi dhe forcimi i sindikatave, ne masën e madhe 
të punësuarve që punojnë pa kontrata pune, te 
dukshme veçanërisht në sektorin privat. 

Shqipëria e ka shprehur zyrtarisht kërkesën e saj për t’ju 
bashkuar familjes së madhe europiane. Kjo kërkesë dikton 
domosdoshmërinë e një përpjekje shumëdimensionale, 
e cila do të zhvillohet në kohë. Përafrimi i legjislacionit 
tonë me standardet ndërkombëtare dhe zbatimi rigoroz 
i ligjit luajnë një rol tepër të rëndësishëm në procesin e 
vazhdueshëm të demokratizimit të vendit. 

6. Legjislacioni Italian mbi sigurinë dhe shëndetin 

në punë

Në Itali, rregullat kryesore të punës ofrohen nga Kodi Civil 
në librin V. 
Ligji nr. 81/2008, “Testo unico sulla Salute e Sicurezza 
sul Lavoro”, i miratuar në prill 2008, është legjislacioni 
kryesor i SSHP. Ky tekst harmonizoi dispozitat e SSHP-
së të shumë rregulloreve të mëparshme. ‘’Testo Unico’’ 
rregullon kompetencat e përbashkëta të SSHP ndërmjet 
Shtetit Italian dhe rajoneve italiane. 
Ekzistojnë edhe rregullore të tjera që lidhen me çështje 
të veçanta, çështje të tilla si mbrojtja e lindjes, puna 
në hapësirat e mbyllura ose inspektorati. Në lidhje me 
aksidentet dhe sëmundjet në punë ekziston një grup 
dekretesh lidhur me dispozitat e përgjithshme, listën 
e sëmundjeve profesionale të njohura dhe sigurimin e 
sëmundjes profesionale. 
Dekreti Legjislativ 14 Shtator 2015, n. 151 ka futur 
ndryshime të rëndësishme në kuadrin rregullator të SSHP. 

Sipas legjislacionit Italian;

‘’Punëtor’’, është personi që kryen një aktivitet pune për 
një punëdhënës publik ose privat, me ose pa pagesë, 
madje edhe për qëllime të mësimit, duke përjashtuar 
punën e shërbimit të brendshëm dhe punën familjare. 
Punëtorët e brendshëm quhet ata punëtorë që janë në 
një marrëdhënie pune që ka si qëllim shërbimet e natyrës 
së brendshme. 
‘’Punëtorët e brendshëm’’, si punëtorë në shtëpi, duke 
përfshirë mësuesit privatë, kujdestarët e fëmijëve, të 
moshuarve, të sëmurëve dhe personave me aftësi të 
kufizuara, nuk përfshihen në fushën e legjislacionit të 
SSHP. 
‘’I vetëpunësuar’’, është ai personi i cili kryen një punë 
ose shërbim për një person tjetër, duke punuar kryesisht 
më vete dhe pa një lidhje të nënshtrimit nëndaj një 
personi tjetër. Personat e vetëpunësuar përfshihen 
brenda fushëveprimit të legjislacionit të SSHP. 4

Sëmundjet profesionale janë të specifikuara në një listë të 
miratuar me dekret nga Ministria e Punës dhe Politikave 
Sociale. 
Punëdhënësi është përgjegjës për punën e kryer në 
vendin të punës, duke përfshirë masat, sipas llojit të 
punës, përvojës dhe teknologjisëqë janë të nevojshme 
për të mbrojtur integritetin fizik dhe personalitetin 
moral të punëtorëve. Çdo veprim i dëmshëm ose i 
pakujdesshëm që shkakton dëme të padrejta ndaj të 
tjerëve, detyron personin që ka kryer veprimin për të 
kompensuar dëmin. Kushdo që nuk vendos një pajisje ose 
një sinjal të dizajnuar për të parandaluar fatkeqësitë ose 
aksidentet në punë, ose e heq ose e dëmton atë, dënohet 
me burgim nga 6 muaj deri në 5 vjet. Nëse akti shkakton 
një fatkeqësi ose një aksident, dënimi me burgimshkon 
nga 3 deri në 10 vjet. 
Çdo punonjës duhet të ndërmarrë hapa të arsyeshëm 
për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e tij dhe atë të 
njerëzve të tjerë në vendin e punës, të cilët mund të 
preken nga efektet e veprimeve ose mosveprimeve të 
4Ligji nr. 81/2008, "Testo unico sulla Salute e Sicurezza 
sul Lavoro"
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tij, në përputhje me trajnimet, udhëzimet dhe pajisjet e 
ofruara nga punëdhënësi. 

Kuadri institucional

Ministri i Punës dhe i Politikave Sociale, krijon me dekret 
një komision këshillimor shkencor për zhvillimin dhe 
rishikimin periodik të listës së sëmundjeve profesionale. 
Komisioni do të propozojë modifikimin dhe integrimin e 
sëmundjeve në listë në Ministrinë e Punës dhe Politikave 
Sociale, në konsultim me Ministrinë e Shëndetësisë, pas 
dëgjimit të organizatave kombëtare me përfaqësues të 
punëtorëve. 
Një sëmundje që nuk përfshihet në listë, mund të njihet si 
sëmundje profesionale nëse punonjësi arrin të vërtetojë 
origjinën saj profesionale. 
Ministria e Punës dhe Politikave Sociale është autoriteti 
përgjegjës kombëtar Italian për sigurinë dhe shëndetin 
në punë. Ligji siguron krijimin e një Komiteti për të 
trajtuar dhe vlerësuar politikat aktive dhe për të 
koordinuar veprimtaritë mbikëqyrëse kombëtare në 
fushën e shëndetit dhe sigurisë në punë, të përbërë nga 
përfaqësues të Ministrisë, në konsultim me partnerët 
socialë. Dekreti Legjislativ 14 Shtator 2015, n. 151 ka 
ndryshuar përbërjen e Komitetit. Art. 12 Dekreti nr. 
81/2008, të modifikuar nga Dekreti Legjislativ n. 151/2015 
vendosin pyetje të përgjithshme mbi shëndetin dhe 
sigurinë në punë që mund të paraqiten në Komision nga 
shoqata me rëndësi kombëtare të autoriteteve lokale, nga 
organet publike kombëtare, nga Rajonet dhe Provincat 
Autonome. Gjithashtu nga organizatat e punonjësve dhe 
organizatat e punëdhënësve ose këshillat kombëtare të 
kolegjeve profesionale. 
Ndër funksionet e tjera të Ministrisë së Punës dhe 
Politikave Sociale, janë ndër të tjera, monitoruarimi i 
zbatimit të legjislacionit në lidhje me shëndetin dhe 
sigurisë në vendin e punës dhe të gjitha çështjeve që 
lidhen me kushtet e punës, kontrollin e sigurisë së 
makinave dhe të tjerëve në vendet e punës, produktet 
industriale, inspektimin dhe kontrollin e marrëdhënieve 
të punës dhe mbi punëtorët e vetëpunësuar. 
Ministri i Punës dhe Politikave Sociale përbëhet nga:
Zyrat e bashkëpunimit të drejtpërdrejtë; Sekretariati i 
Përgjithshëm: 
1. Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Stafit, 

Inovacionit, Buxhetit dhe Logjistikës; 
2. Drejtoria e Përgjithshme e Inspektimit; 
3. Drejtoria e Përgjithshme për Komunikimin dhe 

Informimin në Punë dhe Politikat Sociale; 
4. Drejtoria e përgjithshme për politikat e punës aktive 

dhe pasive; 
5. Drejtoria e Përgjithshme për Marrëdhëniet Industriale 

dhe Marrëdhëniet e Punës; 
6. Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Shërbimeve të 

Punësimit; 
7. Drejtoria e Përgjithshme për Sigurimet Shoqërore dhe 

Politikat e Sigurimeve; 
8. Drejtoria e Përgjithshme për Përfshirjen dhe Politikën 

Sociale; 
9. Drejtoria e Përgjithshme për Sektorin e Tretë dhe 

Organizatat Shoqërore; 

10. Drejtoria e Përgjithshme për Imigracionin dhe 
Politikat e Integrimit

7-Legjislacioni Finlandez për sigurinë dhe shëndetin 
në punë

Ministria e Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë është 
përgjegjëse për hartimin dhe zhvillimin e legjislacionit të 
sigurisë dhe shëndetit në punë, politikën e sigurisë dhe 
shëndetit në punë dhe për bashkëpunimin ndërkombëtar 
në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë. Finlanda ka 
një legjislacion të plotë për promovimin e sigurisë dhe 
shëndetit të punonjësve dhe shumica e këtij legjislacioni 
bazohet në legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe / ose 
në Konventat e ILO-s të ratifikuara nga Finlanda. Statutet 
për sigurinë dhe shëndetin në punë hartohen në baza 
trepalëshe, ndërsa legjislacioni mbi ligjin e përgjithshëm 
të punës hartohet në Ministrinë e Punësimit dhe 
Ekonomisë. 
Akti për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë (738/2002) 
përcakton dispozitat e përgjithshme mbi sigurinë dhe 
shëndetin në punë. Akti është një akt i përgjithshëm 
kornizë dhe dispozitat e mëtejshme për përmbajtjen e saj 
janë dhënë me dekret të qeverisë. Përveç Aktit të Sigurisë 
dhe Shëndetit në Punë, akte të tjera të rëndësishme 
që lidhen me jetën e punës përfshijnë Aktin e Orëve të 
Punës (605/1996), Aktin e Kontratës së Punës (55/2001), 
Ligjin për Pushimet Vjetore (162/2005) Akti (1383/2001). 
Dispozitat mbi sigurinë në punë dhe zbatimin e shëndetit 
dhe bashkëpunimin në vendet e punës janë të përfshira 
në Aktin për Sigurinë në Punë dhe Zbatimin e Shëndetit 
dhe Bashkëpunimin për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë 
në Punë (44/2006). 
Qëllimi i Aktit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë është 
përmirësimi i mjedisit të punës dhe kushteve të punës 
me qëllim të sigurimit dhe ruajtjes së aftësisë për punë 
të të punësuarve, si dhe parandalimin e aksidenteve dhe 
sëmundjeve profesionale dhe eliminimin e rreziqeve 
të tjera nga puna dhe mjedisi i punës në shëndetit fizik 
dhe mendor të punonjësve. Akti përmban dispozita mbi 
detyrimet e punëdhënësit, bashkëpunimin ndërmjet 
punëdhënësve dhe punonjësve, detyrimet e punonjësit 
dhe sigurinë e praktikave të punës dhe mjedisin e punës. 
Punëdhënësve u kërkohet të kujdesen për sigurinë dhe 
shëndetin e punonjësve të tyre gjatë punës duke marrë 
masat e nevojshme. Për këtë qëllim, duhet t’i kushtohet 
vëmendje rrethanave që lidhen me punën, kushtet e 
punës dhe aspekte të tjera të mjedisit të punës si dhe 
kapacitetet personale të punonjësve. Punëdhënësit 
gjithashtu duhet të hartojnë dhe të zgjedhin masat 
e nevojshme për përmirësimin e kushteve të punës, 
si dhe të vendosin shtrirjen e masave dhe t’i vënë ato 
në praktikë. Punonjësit gjithashtu duhet të ndjekin 
urdhrat dhe udhëzimet e dhëna nga punëdhënësi 
brenda kompetencave të tij. Punonjësit gjithashtu do të 
respektojnë kujdesin dhe kujdesin që është e nevojshme 
për ruajtjen e sigurisë dhe shëndetit të mjedisit të punës. 
Qëllimi i Aktit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë është 
përmirësimi i mjedisit të punës dhe kushteve të punës 
me qëllim të sigurimit dhe ruajtjes së aftësisë së punës 
së të punësuarve, si dhe parandalimin e aksidenteve dhe 
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sëmundjeve profesionale dhe eliminimin e rreziqeve të 
tjera nga puna dhe mjedisi i punës në shëndetit fizik dhe 
mendor të punonjësve (seksioni 1 i Aktit të Sigurisë dhe 
Shëndetit në Punë). Akti për sigurinë dhe shëndetin në 
punë siguron mbrojtje për shëndetin fizik dhe mendor. 
“Akti për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë zbatohet për 
punën e kryer sipas kushteve të një kontrate punësimi 
dhe për punën e kryer në marrëdhënie pune në sektorin 
publik ose në marrëdhënie të krahasueshme shërbimi 
që i nënshtrohen të drejtës publike. Në praktikë, Ligji për 
Sigurinë dhe Shëndetin në Punë zbatohet për të gjitha 
punët e paguara të kryera në punësimin e të tjerëve. 
Akti për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë nuk përmban 
një përkufizim të saktë të një punëtori. Ky akt zbatohet 
për punën që punonjësi kryen për një punëdhënës 
nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e punëdhënësit në 
këmbim të një kompensimi dhe në bazë të një kontrate 
punësimi dhe të punës që kryhet në marrëdhënie pune 
në sektorin publik ose në marrëdhënie të krahasueshme 
shërbimi sipas ligjit publik. Në praktikë, Ligji për Sigurinë 
dhe Shëndetin në Punë zbatohet për të gjitha punët e 
paguara të kryera në punësimin e të tjerëve. 
Seksioni 4 i Aktit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 
përmban një listë të personave që janë të krahasueshëm 
me punëtorët. Ato përfshijnë studentë, persona që marrin 
pjesë në punë rehabilituese, persona që i shërbejnë një 
dënimi, personi i mbajtur në një vend për trajtim dhe 
personat që kryejnë shërbimin ushtarak ose jo ushtarak. 
Ligji për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë zbatohet për 
punën e kryer sipas kushteve të një kontrate punësimi 
dhe për punën e kryer në marrëdhënie pune në sektorin 
publik ose në marrëdhënie të krahasueshme shërbimi 
që i nënshtrohen të drejtës publike. Megjithatë, akti nuk 
zbatohet për aktivitetet e mëposhtme: - aktivitete të 
zakonshme hobi ose aktivitete sportive sportive - praktika 
ushtarake dhe trajnimi dhe puna e lidhur drejtpërdrejt me 
personat që shërbejnë në Forcat Mbrojtëse të Finlandës. 
Sipas nenit 17 të Akti për Profesionet, dhe të aktit për 
Plagosjet dhe Sëmundjet (459/2015), një aksident 
nënkupton një ngjarje të papritur, që lind nga faktorë të 
jashtëm që i shkakton punonjësit, lëndime ose sëmundje. 
Sipas nenit 20 të aktit, një aksident në punë do të thotë 
një aksident i shkaktuar nga punëmarrësi që ka ndodhur 
në punë ose brenda ose jashtë vendit të punës. Një 
aksident në punë gjithashtu nënkupton një aksident 
të mbështetur nga punëmarrësi që ka ndodhur jashtë 
vendit të punës gjatë udhëtimit normal mes shtëpisë 
dhe vendit të punës, duke përfshirë devijime të vogla 
nga për shembull, për kujdesin ditor të fëmijëve, vizitën 
në një dyqan ushqimor ose arsye të tjera të ngjashme. 
Gjithashtu, aksidentet e tilla konsiderohen si aksidente 
në punë që kanë ndodhur pranë vendit të punës gjatë 
pushimeve normale të vakteve ose pushimeve të tjera 
nga puna. 
Dispozitat në lidhje me listën e sëmundjeve profesionale 
gjenden në Dekretin e Qeverisë për Listën e Sëmundjeve 
Profesionale (769/2015). Dekreti përmban sëmundjet që 
konsiderohen të kenë një lidhje shkakësoretë mundshme, 
të krijuar nëpërmjet hulumtimit mjekësor, tek agjentët 
fizikë, kimikë ose biologjikë. Kompensimi për sëmundjet 
profesionale ofrohet për këto sëmundje nëse vërtetohet 

se i punësuari është ekspozuar ndaj një agjenti të 
referuar në dekret në kushtet e përmendura në nenin 26 
të Aksidenteve të Punës, Dëmtimeve dhe Sëmundjeve në 
atë masë që ekspozimi mund të ketë ishte shkaku kryesor 
i sëmundjes dhe nuk është vërtetuar qartë se sëmundja 
ka ndonjë shkaqe të tjera. 
“Punëdhënësit duhet të kujdesen për sigurinë dhe 
shëndetin e punonjësve të tyre gjatë punës, duke marrë 
masat e nevojshme. Për këtë qëllim, punëdhënësit duhet 
të marrin në konsideratë rrethanat që lidhen me punën, 
kushtet e punës dhe aspekte të tjera të mjedisit të punës 
si dhe kapacitetet personale të punonjësve “(neni 8 (1) i 
Ligjit mbi Sigurinë dhe Shëndetin në Punë). 
“Punëdhënësit duhet të hartojnë dhe të zgjedhin masat 
e nevojshme për përmirësimin e kushteve të punës. . . “ 
(seksioni 8 (3) i Aktit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë). 
“Punëdhënësit duhet të monitorojnë vazhdimisht 
mjedisin e punës, gjendjen e komunitetit të punës dhe 
sigurinë e praktikave të punës. Punëdhënësit gjithashtu 
duhet të monitorojnë ndikimin e masave të vëna në 
praktikë në sigurinë dhe shëndetin në punë “(neni 8 (4) i 
Aktit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë). 
Kujdesi shëndetësor në punë që punëdhënësi ka për detyrë 
të rregullojë, në përputhje me praktikën e mirë të kujdesit 
shëndetësor në punë, përfshin hetimin, vlerësimin dhe 
monitorimin e rreziqeve dhe problemeve shëndetësore 
të lidhura me punën, shëndetin e punonjësve, aftësinë 
e punës dhe kapacitetin funksional, duke përfshirë 
çdo rrezikun e veçantë të sëmundjes të shkaktuar nga 
puna dhe mjedisi i punës dhe çdo ekzaminim mjekësor 
si rezultat i pikave të lartpërmendura, duke pasur 
parasysh karakteristikat individuale të punonjësit (neni 
12 (1) (2) i Aktit të Kujdesit Shëndetësor Profesional).  

Kuadri institucional

Administrata e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë (Agjencitë 
Rajonale të Administratës Shtetërore) vepron si autoriteti 
kompetent kombëtar për sigurinë dhe shëndetin në punë 
në Finlandë. Administrata e Sigurisë dhe Shëndetit në 
Punë, që vepron nën kujdesin e Ministrisë së Çështjeve 
Sociale dhe Shëndetësisë, është përgjegjëse për 
drejtimin rajonal të sigurisë dhe shëndetit në punë dhe 
zbatimin e legjislacionit të sigurisë dhe shëndetit në punë 
në nivel rajonal. (neni 1 i Ligjit për Sigurinë në Punë dhe 
Administratën Shëndetësore)
Administrata e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, që 
vepron nën kujdesin e Ministrisë së Çështjeve Sociale 
dhe Shëndetësisë, është përgjegjëse për drejtimin 
rajonal të sigurisë dhe shëndetit në punë dhe zbatimin 
e legjislacionit të sigurisë dhe shëndetit në punë në nivel 
rajonal. Me qëllim të promovimit të sigurisë dhe shëndetit 
në punë, Administrata e Sigurisë dhe e Shëndetit në Punë
1) të zhvillojë praktika të sigurta dhe të shëndetshme të 

punës; 
2) mbikëqyr, përmes inspektimeve dhe hulumtimeve, 

përputhjen me dispozitat dhe rregulloret e sigurisë 
dhe të shëndetit në punë kur kjo është detyra 
statutore e Administratës së Sigurisë dhe Shëndetit 
në Punë; 

3) të sigurojë që masat e nevojshme për planifikimin dhe 
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zhvillimin e sigurisë dhe shëndetit në punë janë kryer; 
4) ofrojnë këshilla, informacion dhe trajnim në çështjet 

e sigurisë dhe shëndetit në punë dhe të bëjnë 
hulumtime në këtë temë; 

5) nxjerr udhëzime, këshilla dhe mendime për zbatimin e 
dispozitave dhe rregulloreve të sigurisë dhe shëndetit 
në punë; 

6) lëshon udhëzime, këshilla dhe trajnime për çështjet 

e sigurisë në punë dhe shëndetësi për personat e 
vetëpunësuar dhe planifikon dhe zhvillon sigurinë 
dhe shëndetin në punë për nevojat e tyre; 

7) angazhohet në bashkëpunim të ngushtë me organizatat 
e punëdhënësve dhe punëtorëve në fushën e sigurisë 
dhe shëndetit në punë; dhe 8) kryen të gjitha detyrat 
e tjera që veçohen si detyra të tij. 
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Abstrakt

Në këtë punim, pas përkufizimit se çfarë është një 
pikë fikse, shfaqen disa teorema dhe shembuj aplikimi 
në lidhje me pikat fikse. Qasja që i është bërë punimi 
është qasje topologjiko – analitike. Janë formuluar dhe 
vërtetuar teoremat për pikat fikse në dimensionin real 
një dimensional, në atë dy dimensional, në një zonë D  
të hapësirës dydimensionale dhe në fund në hapësirën 
e përgjithshme n  – dimensionale. Në fund kemi 
përcaktuar disa aplikime të pikave fikse në ekonomi, 
teorinë e lojës etj. Gjithashtu përkufizohen disa nocione 
bazë topologjike si bashkësia kompakte, baskësia 
konvekse, topologjia, hapësira topologjike, bashkësia e 
hapur, e mbyllur, etj. 

Fjalë kyçe: Pika fikse, Brower, bashkësi kompakte, 
bashkësi konvekse, funksion, etj. 

Abstract

In this paper, after defining what is a fixed point, are 
shown some theorems and application examples 
about fixed points. The approach taken to the paper 
is a topological - analytical approach. It have been 
formulated and proved theorems for the fixed points in 
the real one dimensional, two dimensional, in a D  area 

of the two dimensional space and finally in the general 
n - dimensional space. Finally we have outlined some 
applications of fixed points in economics, game theory, 
etc. Also defined are some basic topological notions such 
as compactset, convex set, topology, topological space, 
open set, closed set, etc. 

Key words: Fixed point, Brower, compact set, convex set, 
function, etc. 

Hyrje në pikat fikse

Teoria e pikave fikse ka shumë aplikime. Një ndër 
aplikimet kryesore është në fushën matematikore të 
teorisë së lojës. Në këtë lëmi ajo përdoret në gjetjen e 
ekuilibrit dhe të gjidhjes optimale të zgjidhjes së lojës. 
Ekzistenca dhe vendi i pikave fikse është i rëndësishëm 
në përcaktimin e vendit të ndonjë ekuilibri. Ato pastaj 
zbatohen në ekonomi dhe përdoren për të justifikuar 
ekzistencën e ekuilibrave ekonomik në treg, si dhe 
balancimin në sistemet dinamike. 
Përkufizim 1. 1. Pika fikse. Për një funksion :f ℵ→ℵ , 
një pikë fikse c∈ℵ  është një pikë ku ( )f c c= . 
Kur një funksion ka një pikë fikse c, pika ( , )c c  është 
në grafikun e tij. Funksioni ( )f x x=  është i përbërë 
tërësisht nga pika fikse, por ai është kryesisht unik në 
bashkësinë e tij të përcaktimit. Shumë funksione të tjera 
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mund të mos kenë asnjë pikë fikse, ashtu siç mund të kemi edhe funksione që kanë një numër të fundëm pikash fikse. 

Figura 1: ( ) , ( ) 2f x x f x= =  dhe 1( )f x x= − përkatësisht. I pari ka tërësisht pika fikse, i dyti ka vetëm një pikë 
fikse dhe i treti nuk ka asnjë. 

Pikat fikse erdhën në fokusin e matematikanëve vonë në shekullin e XIX. Matematikani Henri Poincare filloi tëi përdorë 
ato në analizën topologjike të problemave jolineare, duke zhvendosur teorinë e pikave fikse në qendër të topologjisë. 
Luitzen Egbertus Jan Browner, i Univeristetit të Amsterdamit, punoi me topologjinë algjebrike. Ai formuloi teoremën 
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e tij të pikave fikse, i cili ishte i pari që publikoi në lidhje 
vetëm me rastin tre dimensional në vitin 1909, përmes 
vërtetimeve të tjera që ekzistonin për këtë rast. 

Figura 2: Henri Poincare majtas dhe Luitzen Egbertus Jan 
Browner djathtas. 

Browner, në vitin 1910 publikoi teoremën e tij për pikat 
fikse: 
Teorema Browner për Pikat Fikse në n� : Është 
dhënë bashkësia nK ⊂ �  kompakte dhe konvekse, 
dhe funksioni :f K K→  i vazhdueshëm. Atëherë 

ekzistojnë disa pika c K∈  të tilla që ( )f c c= . Pikat
c  quhen pika fikse. 
Formulimi i teoremës dha një rezultat për n-simplekset – 
një klasë specifike e bashkësive kompakte dhe konvekse, 
një n-simpleks është shumëkëndëshi “më i thjeshtë” në 
n-dimensione, që ka 1n +  kulme. 

Përkufizime të përgjithshme

Përkufizim 2. 1. Hapësira topologjike. një hapësirë 
topologjike është një bashkësi ℵ  e pajisur me një 
koleksion nënbashkësish ℵ . Koleksioni i nënbashkësive 
duhet të përmbajë të gjithë ℵ  dhe bashkësinë boshe 
∅ . Ajo duhet gjithashtu, që për çdo nënkoleksion 
Uα τ∈ , për α ∈Λ , edhe bashkimi Uαα∈Λ  të 
jetë pjesë e koleksionit τ . Dhe së fundmi, prerja për 
çdo dy elementë 1 2,U U τ∈ , duhet të jetë element i 
koleksionit τ . Atëherë τ  quhet topologji në ℵ  dhe të 
gjithë elementët e τ  quhen të hapura në n� . 

Përkufizim 2. 2. Bashkësia e hapur. në hapësirën metrike 
euklidiane n� , bashkësitë bazë të hapura janë intervalet, 
disqet ose sferat për 1,2,3,...n =  përkatësisht. 
Koleksioni i bashkësive të hapura – topologjia – konsiston 
në bashkësitë bazë, në bashkësinë boshe, në bashkimet 
e tyre të pafundme dhe në prerjet e tyre të fundme. Kjo 
gjithashtu përfshin komplet n�  dhe bashkësinë boshe 
∅ . 

Figura 3: Bashkësita bazë të hapura në � dhe 2� . 

Intervali i hapur të cilit nuk i përfshihen pika e fillimit dhe 
e mbarimit dhe disku i cili pikat e kufirit nuk i ka pjesë të 
bashkësisë. 
Përkufizim 2. 3. Bashkësia e mbyllur. Një bashkësi 

nF ⊆ �  është e mbyllur nëse plotësi i saj nG ⊆ �  është 
i hapur. Një bashkësi është gjithashtu e mbyllur nëse ajo 
është prerje e bashkimeve të fundme të bashkësive të 
mbyllura. 

Përkufizim 2. 4. Konveksiteti. Një bashkësi nG ⊆ �  
thuhet se është konvekse nëse për dy pika G
, të gjitha pikat e segmentit që lidh këto dy pika janë 
gjithashtu në G . 

Figura 4: Në të majtë një bashkësi konvekse kurse në të 
djathtë një bashkësi jo konvekse. 

Përkufizim 2. 5. Mbulimi i hapur. një koleksion 
bashkësish të hapura A  në n�  është një mbulim i 
hapur për bashkësinë B , nëse B  është si nënbashkësi. 
e bashkimit të të gjitha bashkësive A . 

Përkufizim 2. 6. Kompaktësia. le të jetë ( , )τℵ  një 
hapësirë topologjike. Nëse çdo mbulim i hapur A  i B  
përmban një nënmbulim të fundëm – një nënkoleksion 
të fundëm të A  që është akoma një mbulim i hapur për 
B  - atëherë B  është kompakte. 
Në të shumtat e rasteve, numrat realë me topologjinë 
e zakonshme duhet të jenë thjesht të mbyllura dhe të 
kufizuara për të qënë kompakte, siç thuhet edhe në 
teoremën Heine-Borel. 

Përkufizim 2. 7. Vazhdueshmëria. le të jenë ( , )τℵℵ
dhe ( , )τℑℑ dy hapësira topologjike. Një funksion 

:f ℵ→ℑ  është i vazhdueshëm, nëse për një 
nënbashkësi të hapur V të ℑ , 1( )f V−  është i hapur 
në ℵ . Bashkësitë e hapura në ℵ  dhe ℑ  janë elementë 
të τℵ  dhe τℑ  respektivisht. 

Përkufizim 2. 8. Funksioni i hapur. le të jenë ( , )τℵℵ
dhe ( , )τℑℑ dy hapësira topologjike. Një funksion 

:f ℵ→ℑ është një funksion i hapur nëse, për një 
nënbashkësi të hapurU  të ,ℵ ( )f U  është e hapur në 
ℑ . 

Përkufizim 2. 9. Bijeksioni. një funksion :f ℵ→ℑ
është një bijeksion nëse ai është injektiv dhe syrjektiv, që 
do të thotë se f  është një bijeksion nëse për të gjitha 
y∈ℑ  ekzistojnë x∈ℵ  të tilla që ( )f x y=  dhe nëse 

1 2( ) ( )f x f x= , rrjedh që 1 2x x= . Një funksion që 
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është bijeksion do të ketë një funksion të anasjelltë të 
mirëpërcaktuar, ku dhe i anasjellti përsëri do të jetë një 
funksion. 

Përkufizim 2. 10. Homomorfizmi. Një homomorfizëm 
është një funksion i vazhdueshëm, i hapur dhe bijektiv. 
Është e qartë se si një funksion i hapur lidhet me 
vazhdueshmërinë e të anasjelltit dhe se si të gjitha këto 
lidhen me strukturat e përcaktuara përmes bashkësive 
të hapura. Ekzistenca e një homomorfizmi ndërmjet 
dy bashkësive është e mjaftueshme për të parë që 
dy bashkësitë janë homomorfikë. Nëse dy bashkësi 
janë homomorfikë, atëherë ato janë topologjikisht të 
barabartë. Kështu që, vetitë topologjike që kemi për një 
bashkësi, do të jenë edhe për ndonjë bashkësi tjetër 
homomorfike në lidhje me të. 

Rasti një dimensional 

Rasti më i thjeshtë për të parë pikat fikse është kur 
bashkësia K ⊂ �  ka vetëm një dimension, dhe është 
në fakt “katrori njësi” [0,1]I = . Për një funksion të 
vazhdueshëm :[0,1] [0,1]f →  për të pasur pika fikse, 
duhet që një pikë c X∈  të ketë ( )f c c= . Përderisa 
K  është një dimensionale, megjithatë, ne duhet të 
punojmë në 2[0,1] , i cili ka dy dimensione. 

Figura 5: Katrori njësi; intervali njësi shumëzuar me 
vetveten. 

Kyvërtetim mbështetet në Teoremen e Vlerës së 
ndërmjetme:
Teoremë 3. 1. Teorema e Vlerës së Ndërmjetme. 
le të jenë ,ℵ ℑ∈� . Le të jetë dhënë një funksion 

:f ℵ→ℑ , i cili është i vazhdueshëm në [ , ]a b ⊆ℵ
, atëherë ekziston për çdo ( ( ), ( ))d f a f b∈ ⊆ ℑ
, ku ( ) ( )f a f b≤ , një vlerë ( , )c a b∈ , e tillë që 

( )f c d= . 

Figura 6: Një skemë e thjeshtë për të pasqyruar 

Teoremën e Vlerës së Ndërmjetme. 

Kur kemi të bëjmë me një dimension, ndonjë nënbashkësi 
e mbyllur dhe konvekse e �  është homomorfik në [0,1]
. Mund të shohim gjithashtu ndonjë rast një dimensional 
për Teoremën Browner të Pikave Fikse që është e 
barabartë me rastin në [0,1] . 

Vërtetimi bazë i Teoremës Browner për Pikat Fiksë në 

bashkësinë [0,1]  
Jepet bashkësia K  kompakte dhe konvekse, dhe 
funksioni :f K K→  i vazhdueshëm. Atëherë 
ekzistojnë disa c K∈  të tilla që ( )f c c= , ku pika c 
është pikë fikse. 
Vërtetim: le të jetë :[0,1] [0,1]f →  një 
funksion i vazhdueshëm në katrorin njësi. Funksioni 

( ) ( )g x f x x= −  është gjithashtu i vazhdueshëm 
në katrorin njësi ashtu siç është diferenca e funksionit 
f  me funksionin identik ( )i x x= , i cili është 

gjithashtu i vazhdueshëm. Kur 0, ( ) 0x f x= ≥ , edhe 
(0) (0) 0g f= − , kështu që (0)g  është ose pozitiv ose 

zero. Kurse kur 1, (1) 1x f= ≤ , edhe (1) (1) 1g f= − . 
në mënyrë të ngjashme, (1)g  është ose negative ose 
zero. 
Përderisa funksioni g  është i vazhdueshëm në një 
bashkësi të mbyllur, Teorema e Vlersë së Mesmë gjen 
aplikime. Atëherë kemi (0) 0g ≥ dhe (1) 0g ≤ , dhe 

duhet të ekzistojnë një [0,1]c∈  e tillë që ( )g c d= , 

për ndonjë d , por në veçanti kur 0d = . Kështu kemi 
një pikë cku ( ) ( )g c f c c= − ; kështu, ( )f c c= , dhe 
prandaj kjo c është pika fikse e kërkuar. 

Për ta kuptuar atë në mënyrë grafike, vini re pikat fikse 
tëfunksionit ( )f x x= . Kështu që, një funksion pa pika 
fikse nuk mund ta presë këtë drejtëz në asnjë pikë. Si rasti 
i figurës së mëposhtme. 

Figura 7: Funksioni i lakuar nuk ka pika fikse pasi nuk e 
pret funksionin ( )i x x= . 

Është e pamundur për një funksion të vazhdueshëm të 
mos presë drejtëzën ( )i x x= , megjithatë, për të prerë 
drejtëzën duhet të ketë një pikë fikse, si gjithë pikat e 
( ) ,i x x=  të cilat në fakt të gjtha janë pika fikse. 

Për ( ) ( )g x f x x= − , në vend që të përpiqemi të mos 
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presë ( ) ,i x x=  ne jemi duke u përpjekur që të mos 
presë drejtëzën zero ( ) 0h x = . Është e lehtë për ta parë, 
duke përdorur teoremën e vlerës së mesme, që g  pret 
funksionin konstant ( ) 0h x =  që është për të treguar se 
i pret i . 

Figura 8: 3 2( ) 2.5 2 0.5f x x x= − +  në të majtë dhe 

( ) ( )g x f x x= − në të djathtë. 

Në dimensionet e larta, mund të shohim që :f K K→  
ka një pikë fikse nëse plotëson disa kushte: kompaktësinë, 
konveksitetin e bashkësisë K , dhe vazhdueshmërinë e 
funksionit f . 

Vërtetimi i Teoremës Browner për Pikat Fikse për 
diskun në 2D

Përkufizim 4. 1. le të jetë ( , )τℵ  një hapësirë topologjike 
dhe le të jetë G ⊆ℵ. Mbyllja e G , e cila shënohet 
G  është prerja e të gjitha bashkësive të mbyllura që 
përmbajnë të gjithë B S⊆ . Mbyllja e një bashkësie është 
gjithmonë e mbyllur. 
Përkufizim 4. 2. Tërheqja. Le të jetë bashkësia B S⊆
me B S⊆ . Quajmë :r S B→  një funksion tërheqje1 
nëse është i vazhdueshëm dhe ( )r b b=  për çdo b B∈
. 
Do të konsiderojmë S  një “sipërfaqe” disku, dhe B  një 
kufi të këtij disku. 
në 2� , disku njësi është përcaktuar nga 

2{( , ) / ( , ) 1}D x y x y= ∈ ≤�  dhe rrethi njësi si 
2{( , ) / ( , ) 1}C x y x y= ∈ =� . 

Figura 9: Disku njësi D dhe kufiri i tij C. 

Teorema 4. 1. Teorema e mostërheqjes. nuk ekziston 
ndonjë funksion tërheqje nga një disk njësi i mbyllur D 
1“tërheqje” është përshtatja në shqip e termit “retraction”, 
dhe kur i referohemi “funksion tërheqje” kemi nënkuptuar 
“retraction function”. 

tek kufiri i tij C. 
Teorema e mostërheqjes na nevojitet për të klasifikuar një 
funksion pa pikë fikse si një tërheqje që shkel teoremën. 
Shumica e vërtetimit të teoremës së pikave fikse Browner 
mbështetet në teoremën e mostërheqjes, ku paraqesim 
gjithashtu vërtetimin për 2D∈� . 

Vërtetim: le të jetë :r D C→  një funksion tërheqje 
nga disku njësi D  në kufirin e tij C . Konsiderojmë 

,a b C∈  nga heqja e këtyre prej C , ne krijojmë dy 
harqe të hapur të palidhur që përbëjnë \{ , }C a b
. Gjithashtu le të jetë 1( )A r a−= dhe 1( )B r b−=
. Përderisa r  është një funksion tërheqje, a A∈ dhe 
b B∈ , gjithashtu A  dhe B  presin r . Përderisa r  
është i vazhdueshëm, dhe { }a  dhe { }b  janë të mbyllura, 
A dhe B duhet gjithashtu të jenë të mbyllura. Gjithashtu, 
a dhe b mund të jenë të vetmet pika ku A  dhe B  presin 
C, pasi ato janë të vetmet elementë të A  dhe B  që janë 

edhe në C . Vemë re se ( )\{ , }C a b C= . Ne mund të 
gjejmë gjithashtu një nënbashkësi të \ ( )D A B∪  të 
cilit mbyllja do të përmbajë C. Le ta quajmë këtë bashkësi 
P . Mund ta zgjedhim atë që të jetë e hapur dhe e lidhur. 
Konsiderojmë një hark të mbyllur C  të quajtur aC  që 
përmban aC . Le të kemi pikat e kufirit të aC  përkatësisht

ax dhe P . Të dyja këto pika do të jenë në P ; kështu që 
ekziston një rrugë që i lidh këto të dyja. Gjithashtu meqë 
kemi përcaktuar P  si një nënbashkësi të \{ , }C a b
, kjo rrugë nuk pret A ose B. Megjithatë, duke bashkuar 
këtë rrugë me \{ , }C a b  marrim një bashkësi tjetër 
të lidhur. Kjo sjell që imazhi i tërheqjes së bashkimit të 
rrugës dhe \{ , }C a b është \{ , }C a b , sepse rruga 
shmangu A dhe B. Por imazhi i një bashkësie të lidhur 
në lidhje me një funksion të vazhdueshëm nuk mund 
të jetë i palidhur, pra kemi kontradiskion. Pra, themi që 
funksioni r  i tillë nuk ekziston. 
Teorema e mostërheqjes e vërtetuar më lart do të 
vendosë gurthemelin për vërtetimin vijues të Teoremës 
së Pikave Fikse në D . 
2) Teorema e Pikave Fikse në :f D D→ . nëse funksioni 
i dhënë :f D D→  është i vazhdueshëm, atëherë 
ekzistojnë disa c D∈ që ( )f c c= ; ku c është një pikë 
fikse. 
Vërtetim: le të jetë D  disku njësi në :f D D→ . Le të jetë 

:f D D→  i vazhdueshëm, por supozojmë që ai nuk 
ka pika fikse. Le të jetë :r D D→  një funksion tjetër 

që, për çdo ,x D∈  e cakton atë në kufi të rrezeve që 
zgjerohen në kufirin e D  - diskun njësi ( )f x  - dhe kalon 
përgjatë ( )f x , atëherë x  është i mirëpërcaktuar 

si ( )f x x≠  për çdo x D∈ . Meqënëse r  është 

përcaktuar në termat e f , dhe f  është i vazhdueshëm, 
rrjedh që r do të jetë i vazhdueshëm. 
gjithashtu, konsiderojmë 0x  një pikë që ndodhet në C
. Në këtë situatë, ( )r x  duhet të barazohet me x , dhe 
kështu f  është një funksion tërheqje. Ky kontradiksion 
vjen meqë f  ekziston ashtu siç është pa pika fikse. 
Prandaj, duhet që për :f D D→  duhet të ketë një 
pikë fikse. 
Përsëri, kjo do të jetë e vërtetë për ndonjë bashkësi 
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në 2�  që është homomorfike me D  - që do të thotë 
bashkësi kompakte konvekse. Kështu që, kjo kënaq 
ndonjë rast të mundshëm të një bashkësie kompakte 
konvekse në 2� . 

Vërtetimi i përgjithshëm

Tashmë do të kalojmë tek vërtetimi i Teoremës së Pikave 
Fikse Brouner për rastin n-dimensional n� . Fillimisht 
japim disa përkufizime. 

Përkufizim 5. 1. 1C : një funksion 1C  është i 
vazhdueshëm, dhe ka derivate të vazhdueshëm. 

Teoremë 5. 2. Teorema e funksionit të anasjelltë. 
le të jetë nℵ⊆ �  e hapur, dhe le të jetë funksioni 

: nf ℵ→ �  vazhdimisht i diferencueshëm dhe çdo 
derivat i tij shprehet si matricë e derivateve të tij të 
pjesshme. Nëse ky funksion është invertibël në një pikë 

c∈ℵ , atëherë ai është invertibël edhe në një fqinjësi 
përreth pikës c . 

Teorema 5. 3. Teorema e mostërheqjes. nuk ekziston 
një funksion tërheqje 1C  nga sfera njësi n-dimensionale 

1nB −  tek kufiri i saj 1nB − . 2

Vërtetim: le të jetë 1: n nr D B −→  një tërheqje nD  nga 
disku njësi n-dimensional nD  tek kufiri i tij ( ) ( )g x r x x= − . Le të 
jetë ( ) ( )g x r x x= −  dhe le të jetë [0,1]t∈  e fiksuar, 
dhe le të jetë ( ) ( ) (1 ) ( )lf x x l g x x l l r x= + ⋅ = − + ⋅
. Për nx D∈ , shënojmë mosbarazimin e trekëndëshit 

( ) (1 ) ( )lf x x l l r x≤ − + , sepse 1 dhe 1 l−  
janë të dyja më të vogla ose të barabarta me 1. Për 
më tepër, sepse ( )r x  dhe ( )r x  duhet gjithashtu të 
jetë më të vogla se 1, ( ) (1 ) 1lf x l l≤ − + = . Kjo 
e bën lf  një funksion nga n nD D→ . Për më tepër 

( ) (1 ) ( ) (1 )lf x x l l r x x l l x x= − + ⋅ = − + ⋅ = n ë s e 
1nx B −∈ , sepse r  është një tërheqje. Kjo i bën të gjitha 

pikat e lf  pika fikse të lf . 
Përderisa 1C është 1C , h  duhet gjithashtu të jetë 1C
, dhe duhet të ekzistojnë disa konstante C  të tilla që 

2 1 2 1( ) ( )g x g x C x x− ≤ − . 
Supozojmë që 1 2, nx x D∈ , ku 

1 2( ) ( )l lf x f x=
, por të kemi 

që 1 2( ) ( )l lf x f x= . Duke përdorur përkufizimin e lf
, 1 1 1 2 2 2( ) ( ) ( ) ( )l lf x x l g x x l g x f x= + ⋅ = + ⋅ =
, mund të derivojmë 1 2 2 1( ) ( )x x l g x l g x− = ⋅ − ⋅ . 
Pastaj, edhe pse kemi që 1 2 2 1( ) ( )x x l g x g x− = − ≤

1 2lC x x− që do të thotë se 1lC ≥ . 

Kur 1l C−< , r  duhet të jetë injektiv, sepse në këtë rast 

1lC <  dhe 1 2 1 2x x lC x x− ≤ −  vetëm nëse 

1 2 0x x− = . Le të jetë n
l lU f D =    

dhe shënojmë ' (1,1,1,...,1) '( )lf l g x= + ⋅ . Gjithashtu 
dimë se për shkak se 1C është 1C , ekzistojnë disa 0l  
për të cilat 'lf  ka një përcaktor pozitiv kur shprehet si 
2 Jong Bum Lë. Topological fixed point theory. July 2013

një matricë e pjesshme për të gjitha lf . Kjo lejon 
të përdorim teoremën e funksionit invers, gjithashtu 

lf  është invertibël afër kësaj pike. Kjo lejon që lU  të 
jetë e hapur për f mjaftueshëm të vogla, gjithashtu dhe 
vazhdueshmëria e f  bën që i anasjellti i tij të jetë një 
e hapur. Le të jetë 0[0, ]l l∈ fikse por arbitrare tani e 
tutje. Tani kemi një bijeksion. 
Megjithatë, supozojmë se ( )n n

l lU f D D= ≠ . 
n

lD U⊂ si lf  nuk ndodhet jashtë nD . Ajo duhet të 
jetë që kufiri i lU  të presë brendinë e nD . Kufiri i nD  
duhet të presë një pikë që nuk është në kufirin e nD
. Le të kemi pikën 0x . Kemi kompaktësi, dhe për më 
tepër kompaktësi të vazhdueshme. Meqë lU  është 
në kufirin e lU , ajo është në mbylljen e lU , dhe 
rrjedhimisht është pikë limite. Mund të gjejmë një varg 
në lU  që konvergjon në nD . Le të përcaktojmë këtë 

varg në nD  si ( ) n
nx D⊂  për të cilin 0( )nf x y→

. Por, meqë kemi kompaktësi, ne mund të zgjedhim një 
nënvarg konvergjent të ( )nx . Supozojmë se 0mnx x→
; meqë f  është i vazhdueshëm, kjo do të thotë se 

0( ) ( )
mnf x f x→ . Megjithatë, 0( )nf x y→  dhe 

gjithashtu 0 0( )f x y= . Megjithatë, 0y  nuk mund të 
jetë në lU , pasi 0x  është e hapur dhe nuk mund të 
përmbajë kufirin e saj. Duhet pra që 0x  të jetë në lU  
kufiri i lU ; ndryshe nuk mund të ndodhet në kufirin 
e lU . Por, siç kemi një funksion tërheqje 0 0( )f x x=

; rrjedh që 0 0x y= . Kjo duhet të sjellë që 1
0

ny B −∈ , 
pavarësisht nga kushti ynë fillestar që 0y  nuk ndodhet 
në kufirin e nD . Prandaj kemi një kontradiksion, dhe 

gjithashtu ( )n n
lf D U D= =  për 0[0, ]l l∈  dhe lf  

është syrjektiv. Kështu kur 0[0, ]l l∈ dhe 1l C−< , kemi 
që lf  është edhe injektiv edhe syrjektiv njëkohësisht, pra 
është një bijeksion. Prej më sipër, ne do të konsiderojmë 

lf  vetëm ku ai është një bijeksion. 
Meqënëse lf  është i vazhdueshëm, ne mund 
të kemi funksionin :[0, ]F l → �  i përkufizuar 
nga ( ) det '( )

n

l
D

F l f x dx= ∫ . Ky është me  

' (1,1,1,...,1) '( )lf l g x= + ⋅  duke ndërtuar kështu 
një matricë katrore. Ky do të jetë një integral i 
n-fishtë, megjithatë le të kemi dx  të përcaktuar si 

1 2 3... ndx dx dx dx  për këto n dimensione. Përcaktori i një 
matrice mund të shkruhet në formën e një polinomiali. 
shohim se l  është një funksion i varur nga l  ( x  zhduket 
plotësisht nga procesi i integrimit), dhe gjithashtu mund 
të konsiderojmë përcaktorin e saj si një polinomial të F. 
Por F  është një integral i lf  dhe kjo na llogarit vëllimin 
e 1l C−<  (nëse 1l C−< ). Përderisa nD  është një 
bijeksion, ( )n n

lf D D= , dhe kështu kjo siguron një 
rang për të cilin polinomiali është konstant. Megjithatë, 
një polinomial që është konstant në disa intervale, ai 
është konstant kudo. Ne mund të arrijmë në përfundim 

se ( )F l  na jep vëllimin e nD  për të gjitha [0,1]l∈ . 
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E veçantë është se ( )F l  na jep këtë vëllim, dhe 
që ky vëllim është më i madh se zero. Megjithatë, 
konsiderojmë prodhimin e brendshëm të lf  me veten 
e saj, të shënuar ,l lf f . Shohim se ( ) ( )lf x f x=  
për ndonjë ,l lf f , prandaj ,l lf f  për 1l =  është 
thjesht nv∈� . Konsiderojmë ndonjë vektor të 
fiksuar nv∈� ; prodhimi i brendshëm i '

1 ( )vf x  dhe 

( )f x  është i barabartë me derivatin në lidhje me t  të 
prodhimit të brendhsëm 1 1

1 ( ), ( )2 f xt vt f x tv+ +
. Megjithatë, ky rezultat në derivimin e 1

2  dhe çdo 
konstanteje është gjithmonë zero. Nga kjo, ne mund të 
shohim se përcaktori i 1 'f  do të jetë zero, çka sjell që 

(1) 0F = . Megjithatë ky është në kontradiksion me 
pretendimin e mëparshëm që (1) 0F > . Prandaj, themi 
që f , nëpërmjet së cilës f  është i përcaktuar nuk 
ekziston, pra nuk ekziston një funksion tërheqje 1C  nga 
sfera njësi 1nB −  tek kufiri i saj 1nB − . 

3. Teorema e Pikave Fikse Brouner në n nD ⊂ � : jepet 
se funksioni : Dn nf DDD→  është i vazhdueshëm, 

atëherë ekzistojnë disa nc D∈  të tilla që ( )f c c= , pra 
që pika c  është pikë fikse. 3

Vërtetim: le të jetë 02
ε >  një pikë e fiksuar, dhe le të 

jetë : n nf D D→  i vazhdueshëm; 
1C  është sfera njësi 

n-dimensionale si më parë. Teorema Stone-Varieshtras 
na jep një varg funksionesh 1C : n n

lp D → �  ku 
1( ) ( )lp x f x l− ≤  për të gjitha nx D∈ me l∈� . 

le të jetë ( ) 111l lq pl
−

= + ⋅  për çdo l∈� . Atëherë 
nëpërmjet zvendësimit kemi që për ndonjë nx D∈ , 

( ) 11 1( ) ( ) 1 ( ) ( ) 1l lq x f x p x f xl l
−

− = + ⋅ − ≤ +
. Mund të zgjedhim, për 2

ε  një 1L  të tillë që 

( ) ( ) 3lp x f x ε− ≤  për të gjitha 1l L≥ . Le të 

jetë 2 1 1L L= + , atëherë ( ) ( ) 2lp x f x ε− <  
për të gjitha 2l L≥ , për ndonjë nx D∈ . Kështu që, 

lq f→  uniformisht. Kështu që nënvargu 
kl

q f→ të 
konvergjojë unifomisht, duhet që 1: n n

lh D B −→ . 
Le të përcaktojmë 1: n n

lh D B −→  një funksion që 
paraqet një vijë të drejtë e cila pret ( )lq x , pastaj x. Për 
këto lh  që nuk kanë pika fikse, secila është një funksion 

1C ; është derivuar nga funksioni 1C lq . Megjithatë, ai 
është gjithashtu një funksion tërheqje. Kështu nuk mund 
të ekzistojë, që do të thotë se lq duhet të ketë një pike 
fikse, për çdo l  si ndryshe lq  do të ishte e pamundur të 
ishte një funksion tërheqje

le të jetë 1{ } n
l lx D= ⊂  vargu i pikave fikse për lq . Jemi 

në një hapësirë komapte sekuaencaile, dhe kështu { }lx  
duhet të ketë një nënvarg konvergjent. Le të jetë { }

kl k mx =  
që konvergjon në 0

nx D∈ ; atëherë për të gjitha 2
ε  

3 Jong Bum Lë. Topological fixed point theory. July 2013

ekziston një 2K ∈�  për të cilën 2kl
x x ε− <  për 

të gjitha 2k K≥ . 
Mund të kombinojmë këto dhe shohim se për ndonjë 
ε  ekziston një 1 2max{ , }K K K=  për të cilën 

0( ) ( )
k kl lq x f x ε− <  për çdo k K≥ . Megjithatë, 

( )
k k kl l lq x x=  është e fiksuar, gjithashtu ( )

k k kl l lq x x=  për 
çdo k . Kështu kemi 0( )

kl
x f x ε− < . Megjithatë, 

0kl
x x→  . Prandaj, 0 0( )x f x=  dhe gjithashtu f  ka 

një pikë fikse. 

Figura 10: Një ndër shembujt klasikë tëdy hapësirave 
homomorfike është filxhani i kafes dhe “petulla”. Që të 
dyja janë hapësira tre dimensionale me një vrimë në 
mes. Asnjëra nuk është konvekse. 

Aplikime4

Teorema e Pikave Fikse Brouer përdoret shpesh në 
vërtetimin e ekzistencës së ekuilibrave Nash. Një 
ekuilibër Nash ndodh në Teorinë e Lojës kur lojtarët 
dinë çfarë strategji do të përdorë kundërshtari i tyre, 
dinë se strategjitë e tyre nuk ndryshojnë, dhe gjithashtu 
dinë se strategjia aktuale që ata po përdorin është më 
e mira e mundshme. Tëdy e dinë se kundërshtari është 
duke planifikuar, dhe të dy e dinë se planet e tyre aktuale 
janë strategjia më e mirë duke marrë parasysh atë që 
kundërshtari i tyre po planifikon. Ato janë tepër të 
rëndësishme gjithashtu dhe për të analizuar problemat 
ose lojrat ku lojtarët e ndryshëm luajnë në të njëjtën 
kohë. Një shembull specifik i këtij modeli është biznesi; 
Ekuilibrat Nash përdoren për të parashikuar dhe ndërtuar 
hapat që duhen marrë kur biznesi bie në krizë. 
Një tjetër aplikim është në Sistemet Dinamike. Ekuilibrat, 
stabël apo jo stabël mund të konsiderohen si pika fikse. 
Kështu, në disa hapësira, njëra është e garantuar që ka 
një ekuilibër. 
Një aplikim i veçantë është edhe në ekonomi, kësaj here 
më drejtpërdrejt sesa përmes Ekuilibrave Nash. Pikat 
fikse përdoren për të vërtetuar ekzistencën e ekuilibrit 
në biznes (për shembull, tek kërkesa dhe oferta). 
aplikime të tjera kemi në teoreinë e rastësisë dhe 
konjekturën Bass dhe në teorinë e lojës me vlerat 
konvekse multi hapësinore. 

4	Prof.	Asoc.	Llambrini	Sota,	Prof.	Asoc.	Fejzi	Kolaneci.	
How Albanian Private Universities can use Game Theory 
for Optimization of Scholarship Offers, European Journal 
of Sustainable Development (2013). 
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Abstract

During the communist regime, Albanian citizens were 
denied free movement and leaving the state was a 
dream for everyone. Even during the years of democracy, 
thousands of Albanians burst through the doors of 
foreign embassies and crossed the border into the 
free world without a stable status, choosing in many 
cases illegal border crossings, dictated by the fact that 
the country remained isolated once again. There was a 
tightening policy on visa issuance. This wave of departure 
continued for years with illegal border crossings or even 
visas issued by embassies and consular offices scattering 
Albanians around the world. Over the next 27-28 years, 
Albanians integrated into the countries they went to, but 
fanatically preserved their Albanian identity, and many 
of them, after establishing an economic base, returned 
and invested in Albania by acquiring developed property 
businesses, but many felt themselves immigrants back 
home, as the reintegration process was as difficult as 
emigration. Despite the various motives and cases that 
have driven many Albanians to emigrate to the West, 
it seems that the main reasons for the migration of 
Albanian citizens were and still are largely related to 
economic conditions. Albanian emigrants aim to improve 
their economic situation and it seems that most of them 
have succeeded. Often, long time living abroad, acquired 
legal status, good professional careers and successful 
investments in the host country have linked Albanian 
immigrants with their new residence, where they have 
managed to build a path for the future of their children 
by integrating them into schools, courses and work. 
 A serious and functional strategy for reintegration of 
returnees should be devised, which will not only ensure 
that they return home, but also facilitate resettlement 
by helping returnees with housing, education and 
employment and thus also contribute for an increase in 
Albania’s economic viability. 

Abstrakt

Gjatë regjimit komunist shtetasve shqiptarë ju mohua 
lëvizja e lirë dhe dalja jashtë kufijve të shtetit ishte një 
ëndërr për të gjithë. Edhe gjatë viteve të demokracisë 
me mijëra shqiptarë shpërthyen dyert e ambasadave të 

huaja dhe e kaluan kufirin për në botën e lirë pa një status 
të qëndrueshëm duke zgjedhur në shumë raste kalimet e 
paligjshme të kufirit, diktuar kjo nga fakti se vendi ngeli 
përsëri i izoluar duke pasur një politikë shtrënguese në 
lëshimin e vizave. Kjo valë e largimit vazhdoi për vite 
me radhë me kalim të paligjshëm të kufirit ose edhe me 
viza të dhëna nga ambasadat dhe zyrat konsullore duke 
i shpërndarë shqiptarët nëpër botë. Në 27-28 vitet në 
vazhdim shqiptarët u integruan në vendet ku shkuan, 
por ruajtën me fanatizëm identitetin shqiptar dhe shumë 
prej tyre pasi krijuan një bazë ekonomike u rikthyen 
dhe investuan në Shqipëri duke blerë prona e zhvilluar 
biznese, por shumë prej tyre e ndien veten përsëri 
emigrant në vendin e tyre, pasi procesi i riintegrimit 
ishte po aq i vështirë sa edhe emigrimi. Pavarësisht nga 
motivet dhe rastet e ndryshme që kanë shtyrë shumë 
shqiptarë të emigrojnë në Perëndim, duket se arsyet 
kryesore për migrimin e qytetarëve shqiptarë ishin 
dhe ende janë kryesisht lidhur me kushtet ekonomike. 
Emigrantët shqiptarë kanë për qëllim të përmirësojnë 
gjendjen e tyre ekonomike dhe duket se shumica e tyre 
kanë pasur sukses. Shpesh, koha e gjatë që jetojnë jashtë 
vendit, statusi i fituar ligjor, karriera e mirë profesionale 
dhe investimet e suksesshme në vendin pritës, i kanë 
lidhur emigrantët shqiptarë me vendbanimin e tyre të ri, 
ku ata kanë arritur të ndërtojnë një rrugë për të ardhmen 
e fëmijëve të tyre duke i integruar në shkolla, kurse dhe 
punë. Edhe pas një periudhe 28 vjeçare, përkundër faktit 
se një pjesë e konsiderueshme e këtyre emigrantëve 
ekonomikë shqiptarë kanë qëndrim të rregullt me 
dokumente adekuate në Evropë apo në kontinente të 
tjera, fenomeni i migrimit ekonomik të parregullt si dhe 
i problemeve të tjera të lidhura me të, si kalimi i kufirit 
në mënyrë të paligjshme ose qëndrimi në territorin e 
vendeve të destinacionit pa dokumentet e duhura, ende 
vazhdon të ekzistojë edhe pse jo në nivelin e viteve ‘90. 
Shqipëria sot ende përballet me një numër të madh të 
qytetarëve, të cilët janë lënë të shkojnë dhe pas një kohe, 
janë kthyer me forcë nga vende të ndryshme. Si rezultat, 
shumë prej emigrantëve të kësaj kategorie janë subjekt i 
largimit, kthimit, refuzimit të hyrjes dhe masave të tjera 
administrative ose sanksioneve penale të adoptuara mbi 
ta në vendet përkatëse ku ata kanë emigruar. Kjo shpie 
në përfundimin se aktivitetet e ndërmarra deri më tani, 
pavarësisht ndikimit pozitiv që mund të kenë pasur, 

Migrimi dhe emigrimi për motive punësimi, legjislacioni 
ndërkombëtar dhe ai shqiptar
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përsëri duhet të rishikohen dhe analizohen. Duhet hartuar 
një strategji serioze dhe funksionale për ri integrimin e të 
kthyerve, e cila jo vetëm që do të sigurojë që ata të vijnë 
në shtëpi, por gjithashtu do të lehtësojë rivendosjen duke 
ndihmuar të kthyerit me strehim, shkollim dhe punësim 
dhe kështu të kontribuojë gjithashtu për një rritje në 
qëndrueshmërinë ekonomike të Shqipërisë. 

* * *

Emigrimi dhe arsyet që e shkaktojnë atë

Në trajtimin e terminologjisë e kemi shpjeguar se migrimi 
është lëvizja e njerëzve nga një vend në një vend tjetër. 
Migrimi ndodh për një sërë arsyesh. Këto mund të jenë 
ekonomike, sociale, politike apo të lidhura me mjedisin. 
Cilat janë llojet kryesore të migrimit? Migrimi mund të 
jetë i përhershëm, i përkohshëm, vullnetar apo i detyruar. 
Gjithashtu mund të jetë ndërkombëtar apo i brendshëm. 
Migrimi i përhershëm është kur dikush lëviz nga një vend 
në një vend tjetër dhe nuk ka plane për t’u kthyer më në 
vendin e origjinës. Migrimi i përkohshëm është i kufizuar 
nga koha p. sh. migrimi për punësim sezonal. Migrimi i 
detyruar përfshin emigrantët që nuk gjejnë zgjidhje të 
problemeve të tyre në vendbanimin që kanë dhe e vetmja 
mënyrë është largimi, ndërsa migrimi vullnetar është e 
kundërta e migrimit të detyruar. Migrimi ndërkombëtar 
është kur një person lëviz nga një vend në një vend tjetër. 
Për shembull njerëzit që lëvizin nga Britania e Madhe në 
SHBA. Migrimi i brendshëm është kur njerëzit migrojnë 
brenda të njëjtit vend ose rajon p. sh. dikush që emigron 
nga Manchester në Londër, ose në Shqipëri nga një 
bashki në një tjetër. Një tjetër përkufizim i migracionit 
të brendshëm jepet nga Organizata Ndërkombëtare për 
Migracionin (IOM) migracioni i brendshëm shikohet si 
“lëvizja e personave nga një rajon në një tjetër me qëllimin 
për t’u vendosur në një vendndodhje të re. Migracioni i 
brendshëm mund të jetë i përkohshëm ose i përhershëm. 
Migrantët e brendshëm janë të lëvizshëm brenda kufijve 
të vendit të tyre të origjinës (për shembull migracioni 
ruralurban)”. (IOM, 2007). Migracioni ndërkombëtar i 
referohet lëvizjes së personave nga vendi i tyre i origjinës 
apo vendi i zakonshëm i qëndrimit drejt një destinacioni 
tjetër dhe kjo zhvendosje përfshin kalimin e kufijve 
ndërkombëtarë. Migracioni ndërkombëtar mund të jetë 
i përkohshëm ose i përhershëm (IOM, 2007). 
Konventa e OKB-së mbi të Drejtat e Migrantëve e 
përcakton një punëtor migrant si një “person i cili do 
të jetë angazhuar, është i angazhuar ose ka qenë i 
angazhuar në një aktivitet me pagesë në një shtet tjetër. 
“ Termi “’Migrant” duhet të kuptohet se ka të bëjë me 
të gjitha rastet kur vendimi për të migruar është marrë 
lirisht nga individi në fjalë, për arsye të “komoditetit 
personal” dhe pa ndërhyrjen e një faktori të jashtëm 
bindës. Ky përkufizim tregon se “migranti” nuk i referohet 
refugjatëve, të zhvendosur apo të tjerë të detyruar të 
largohen nga shtëpitë e tyre. Emigrantët janë njerëz që 
bëjnë zgjedhje se kur të largohen dhe ku të shkojnë edhe 
pse këto zgjedhje janë nganjëherë shumë të kufizuara. 

Legjislacioni ndërkombëtar mbi migrimin

a) Konventa ‘‘Mbi Migrimin për Motive Punësimi 
(C97)”. 

Shqipëria e ka ratifikuar në vitin 2004 Konventën “Mbi 
Migrimin për Motive Punësimi”. Kjo Konventë e ka të 
kufizuar hapsirën e saj, pasi ka si qëllim migrantin për 
qëllime punësimi. Kjo Konventë bazohet në parimin se 
“puna nuk është mall” dhe se “varfëria, atje ku ekziston, 
përbën një rrezik për prosperitetin e të gjithëve”, sikurse 
njeh detyrimin solemn të ILO-s për të mbështetur zbatimin 
e programeve, që do të arrijnë veçanërisht punësimin e 
plotë, përmes “zhvendosjes së fuqisë punëtore, përfshirë 
edhe atë për motive punësimi”. Duke marrë parasysh 
programin botëror ILO mbi punësimin, konventën dhe 
rekomandimin mbi politikat e punësimit 1964 dhe duke 
theksuar nevojën për shmangien e rritjes së skajshme dhe 
të pakontrolluar ose të pa asistuar të lëvizjeve migratore 
për shkak të pasojave negative sociale dhe humane si 
dhe duke marrë parasysh se për të kapërcyer zhvillimin e 
pamjaftueshëm dhe papunësinë kronike dhe strukturore, 
qeveritë e shumë vendeve, këmbëngulin vazhdimisht për 
nxitjen e zhvendosjes së kapitalit dhe teknologjisë, sesa 
me transferimin e punëtorëve, në përputhje me nevojat 
dhe kërkesat e këtyre vendeve, në interesin e ndërsjellë 
të vendeve të origjinës dhe të vendeve të punësimit. 1

b) Konventa ndërkombëtare “Për mbrojtjen e të 
drejtave të të gjithë punëtorëve migrantë dhe 
familjeve të tyre”. 

Shqipëria ka aderuar ne këtë Konventë me Ligjin Nr. 
9703, datë 02. 04. 2007. Kjo Konventë zbatohet, për të 
gjithë punëtorët migrantë dhe anëtarët e familjeve të 
tyre pa dallim gjinie, race, ngjyre, gjuhe, feje ose besimi, 
bindjesh politike apo të tjera, origjine kombëtare, etnike 
apo shoqërore, kombësie, moshe, gjendjeje ekonomike, 
pasurie, gjendjeje civile, lindje apo status tjetër. Zbatohet 
gjatë gjithë procesit të migrimit të punëtorëve migrantë 
dhe anëtarëve të familjeve të tyre, që përbëhet nga 
përgatitja për migrim, largim, tranzitim, e gjithë periudha 
e qëndrimit dhe aktiviteti fitimprurës në shtetin e 
punësimit, si dhe kthimi në shtetin e origjinës apo shtetin 
e vendqëndrimit fiks. 2

c) Konventa Evropiane për Statusin Ligjor të Punëtorëve 
Migrant. 

Konventa Evropiane për Statusin e Migrantit hyri në 
fuqi në 1 maj të vitit 1983. Shqipëria e ka ratifikuar këtë 
Konventë me Ligjin nr. 9555 viti 2006. Kjo konventë 
synon të përcaktojë standardet minimale të trajtimit të 
punëtorëve migrantë nga shtetet anëtare të Këshillit të 
Evropës. Objektivi i saj është eliminimi i diskriminimit me 
bazën e shtetësinë dhe trajtimi i barabartë i migrantit dhe 
anëtarëve të familjes për çështje si arsimi, përfitimet/të 
mirat ekonomike dhe sociale etj, me qëllim përmirësimin 
e pozitës social-ekonomike të migrantëve. Konventa 
përkufizon si punëtor migrant, për qëllime të dispozitave 
1 http://www. doktoratura. unitir. edu. al/wp-content/
uploads/2018/05/Doktoratura-Miranda-Boshnjaku-
Politikat-e-puneismit-te-shtetasve-te-huaj.	pdf
2  Shih neni 1, Ligji Nr. 9703, datë 2. 4. 2007, për Adermin 
e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare 
“Për	 mbrojtjen	 e	 të	 drejtave	 të	 të	 gjithë	 punëtorëve	
migrantë dhe familjeve të tyre”. 
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të saj vetëm “migrantët që janë shtetas në një nga 
shtetet anëtare të konventës dhe që punojnë po në një 
nga shtetet anëtare të konventës”. Pra, subjekti është i 
kufizuar vetëm tek migrantët të cilit lëvizin nga një shtet 
anëtar i Këshillit të Evropës në një shtet tjetër, po anëtar 
i organizatës në bazë të autorizimit për punësim, dhe 
qëndrojnë aty në bazë të këtij autorizimi. Ndërsa, 

a) studentët që punojnë pjesërisht apo me kohë të plotë, 
b) punëtorët ndërkufitar, 
c) artistët, sportistet, punonjësit stinor, 
d) punëtorët e transferuar të kompanive, 
e) personat që lëvizin për motive trajnimi, nuk mbulohen 
nga kjo Konventë. Pra, punëtorët migrantë që mbulohen 
nga Konventa qëndrojnë dhe marrin pjesë në tregun e 
punës të shtetit pritës. Kontributi i tyre me anë të taksave 
apo punës i jep të drejtë që të përfitojnë ashtu si edhe 
shtetasit nga një sërë të drejtash ekonomike dhe sociale. 

2. 1 Legjislacioni shqiptar për zbatimin e të drejtave të 
punëtorëve migrantë. 
Për herë të parë në legjislacionin shqiptar është futur 
politika e punësimit të migrantëve me Ligjin nr. 7939 
“Për Migracionin”. Ky ligj e rregullonte në mënyrë të 
përgjithshme si emigracionin dhe imigracionin. Në vitet 
që pasuan legjislacioni shqiptar e ka përmirësuar me 
hapa të shpejtë rregullimin e punësimit të të huajve 
dhe të punëtorëve migrantë. Në vitin 1999 kemi Ligjin 
nr. 8492 “Për të Huajt” dhe aktet nënligjore në zbatim 
të tij. Emigracioni u rregullua me një ligj specifik, Ligjin 
nr. 9034/2003 “Për emigrimin e shtetasve shqiptarë për 
motive punësimi”. Për gati një dekadë çështjet migratore 
u rregulluan nga ky ligj. Me qëllim që Shqipëria të 
siguronte që sistemi i legjislacionit migrator të ishte në 
përputhje me korpusin ligjor të Be, një nga mundësitë 
ishte të mund vazhdonte të modifikonte ligjin dhe aktet 
nënligjore ose, të hartonte një ligj të ri. 3

a) Kushtetuta e RSH. 
Në ligjin themeltar të shtetit përcaktohet se të drejtat e 
të huajve në Shqipëri respektohen dhe ndalohet dëbimi 
individual, nëse nuk plotësohen kushtet e përcaktuara në 
ligj. Si Ligji themeltar i shtetit Kushtetuta e Republikës së 
Shqipërisë parashikon në nenin 16 se: 
1. Të drejtat e liritë themelore, si dhe detyrimet e 
parashikuara në Kushtetutë për shtetasit shqiptarë vlejnë 
njëlloj edhe për të huajt e për personat pa shtetësi në 
territorin e Republikës së Shqipërisë, me përjashtim të 
rasteve kur Kushtetuta e lidh në mënyrë të posaçme me 
shtetësinë shqiptare ushtrimin e të drejtave e të lirive të 
caktuara. 
2. Të drejtat dhe liritë themelore, si dhe detyrimet e 
parashikuara ne Kushtetutë vlejnë edhe për personat 
juridikë, për aq sa përputhen me qëllimet e përgjithshme 
të këtyre personave dhe me thelbin e këtyre të drejtave, 
lirive dhe detyrimeve. 
 b) Kodi i Punës të RSH. 
3	Udhëzimi	 nr	 1927/2004	 “Për	 funksionimin	 e	 regjistrit	
‘për emigrantët’ dhe procedurat për regjistrimin e 
shtetasve shqiptarë që emigrojnë për motive punësimi dhe 
që janë kthyer nga emigrimi”. 

Kodi i Punës është pjesa kryesore e legjislacionit që 
trajton marrëdhëniet e punës në Shqipëri. Kodi rregullon 
marrëdhëniet e punonjësve vendas dhe të huaj dhe 
punëdhënësve vendas dhe të huaj. Në dhjetor 2015, 
Kuvendi i Shqipërisë miratoi disa ndryshime të bëra në 
Kodin e Punës. Disa nga këto ndryshime prekin punëtorët 
e huaj, të cilët janë të punësuar përkohësisht në Shqipëri, 
sipas rasteve të mëposhtme: Kur një kompani e huaj 
dërgon punëtorët e saj në Shqipëri për të punuar për 
një kompani lokale, për një periudhë më pak se 12 
muaj; Kur një kompani e huaj dërgon punëtorët e saj 
për të punuar për degën e saj në Shqipëri dhe kur një 
agjenci punësimi dërgon punëtorë të huaj të rekrutuar 
për të punuar për një kompani vendore në Shqipëri. 
në të gjitha rastet e mësipërme, marrëdhëniet e punës 
rregullohen nga legjislacioni shqiptar. Megjithatë, në 
rastet kur legjislacioni shqiptar është më pak i favorshëm 
se legjislacioni i vendit të dërgimit, marrëdhëniet e punës 
rregullohen nga legjislacioni i vendit të dërgimit. 4

b) Ligji Nr. 9668, datë 18. 12. 2006, “Për Emigrimin e 
Shtetasve Shqiptarë për Motive Punësimi” (i rishikuar). 
Ligji “Për Emigrimin e Shtetasve Shqiptarë për Motive 
Punësimi”, përcakton kushtet e përgjithshme të 
shqiptarëve që emigrojnë për qëllime punësimi dhe 
formimi profesional. Ky ligji përcakton të drejtat e 
migrantëve shqiptarë si të drejtat politike, të drejtën e 
përfaqësimit, të drejtën për të përfituar nga shërbimet 
publike, të stimujve fiskalë dhe doganorë, e drejta për 
të marrë statusin e migrantit. 5 Ligji përcakton edhe 
detyrimet e migrantëve shqiptarë për të ruajtur motivin 
e migracionit, për të respektuar kërkesat e udhëtimit, për 
të respektuar procedurat e punësimit në vendin pritës, 
për t’u regjistruar në Regjistrin e Migrantëve në Shqipëri, 
detyrimet e qeverisë për të krijuar kushtet e mëposhtme 
ndaj migrantëve: lëvizjen e lirë, barazinë gjinore, ndalimin 
e trafikimit, mosdiskriminimit, publikimin e ofertave të 
punës, ndalimin e informacionit të rremë, arsimit, lidhjet 
e ruajtura me komunitetet e migrantëve, promovimin 
e kthimit, objektet administrative, riatdhesimi i 
detyrueshëm i të miturve, përjashtim nga tarifat dhe 
taksat e udhëtimit dhe të aeroportit, bashkëpunimi 
me vendet pritëse, marrëveshje për siguracionin 
shoqëror dhe pensionet, rregullimin dhe monitorimin e 
shërbimeve private të migrantëve. Ligji karakterizohet 
nga simetri midis mbrojtjes së të drejtave të migrantëve 
shqiptarë dhe mbrojtjen e të drejtave të migrantëve në 
Shqipëri. 
d) Ligji Nr. 9959, dt. 17. 7. 2008 “Për të huajt”. 
Është me rëndësi të theksojmë se ligji i ri mbi të huajt 
hyri në fuqi në vitin 2008. Ligji Nr. 9959, dt. 17. 7. 2008 
“Për të huajt”, i cili ishte një harmonizim me politikën 
dhe legjislacionin europian nëpërmjet përafrimit me 
legjislacionin dhe sistemet europiane, si dhe me praktikat 
europiane të migracionit dhe pas këtij viti mori një 
zhvillim shumë të vrullshëm legjislacioni migrator. Në 
vitin 2013, u miratua Ligji Nr. 108/2013 “Për të Huajt”, 
ndryshuar me Ligjin nr. 74/2016 “Për disa ndryshime dhe 
4 Vlerësim për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve 
migrant në Shqipëri, Raport 2016. 
5 Vlerësim për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve 
migrantë në Shqipëri IOM. 
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shtesa në Ligjin Nr. 108/2013 “Per të Huajt””. Ky ligj është 
primari për politikën e qëndrimit dhe punësimit të të 
huajve. 

Emigrimi shqiptarëve

Shqipëria renditet ndër vendet e para në botë për 
shkallën dhe intesitetin e lartë të emigracionit bazuar 
ne popullsine qe ka. Keshtu ne nje botim periodik te 
Migration and Remittances Factbook te bankes Boterore, 
Shqipëria renditet në mesin e 20 vendeve ne botë per 
shkallen e lartë të emigracionit(ne vend te 9-te ne 2011, 
dhe te 17-te ne 2016). Këtu duhet të kemi parasysh se 
vendet qe renditen sipër Shqipërsie jane me nje popullsi 
me te vogel se ajo. Migracioni shqiptar ka qene nje 
proces dinamik gjate ketyre tre dekadave, duke filluar 
qe nga vitet ’90-2017. Dekada e fundit arriti kulmin me 
66, 000 shqiptarë të cilët kerkuan azil ne vendet e Be–se, 
kryesisht ne Gjermani. 6 Studimi, i udhëhequr nga Russell 
King i Universitetit të Sussex dhe studiuesi shqiptar Ilir 
Gedeshi, zbuloi se migrimi potencial i vendit ishte rritur 
nga 44 përqind në 2007-ën, në 52 përqind në 2018-ën. 
Që kur Shqipëria rrëzoi komunizmin më 1991, më shumë 
se 1. 4 milion shqiptarë, gati gjysma e popullsisë aktuale 
të vendit, kanë emigruar kryesisht në Italinë dhe Greqinë 
fqinje, dhe më pak në Britani, Gjermani dhe Shtetet e 
Bashkuara. Studimi tregoi se motivet ekonomike ishin 
akoma faktori kryesor i migrimit, por me ndryshimin se 
tani shqiptarët preferojnë të largohen drejt Gjermanisë 
dhe SHBA-ve, duke mos u joshur më nga vendet fqinje. 
Flukset e tilla kaq te larta të emigracionit tregojne për nje 
potencial të lartë të emigracionit të popullsise shqiptare 
vitet e fundit. Po ashtu, nga nje sondazh i zhvilluar 
nga The Gallup Ëorld, i cili qe nga viti 2005 ka zhvilluar 
sondazhe në më shume se 160 vende te botes ka nxjerrë 
se dëshira e shqiptareve per te emigruar eshte shume 
e madhe. Madje po te besh nje krahasim ndermjet 
periudhes 2010-2012 me periudhen 2013-2016 vihet re 
nje rritje e madhe e dëshirës për të emigruar e shtetasve 
shqiptare nga 36% ne 56% reciprokisht periudhave me 
siper. Dëshira e lartë për të emigruar është një tregues 
i pakënaqësisë së këtyreve personave me kushtet qe 
ofrohen nga vendi i tyre. Në 2017 nga të dhënat dhe 
analiza e bërë nga Global Migration data Analysis Centre, 
rezulton se shume te rinj jane duke u pergatitur(9. 1%) 
apo planifikuar(3. 2%) për tu larguar nga Shqipëria. 
Përsëri, Shqipëria renditet në 20 vendet e para ku nr. te 
rinjve te cilët duan të largohen është mjaft i lartë. Kjo 
renditje e gjen Shqipërinë në krah të vendeve të tjera si 
ato të Afrikës lindore dhe perëndimore dhe vendeve te 
Lindjes së Mesme. Buirme të tjera tregojne per rritjen 
apo dëshirën e madhe të shume te rinjve për të emigruar, 
si kërkesat per llotarine amerikane ashtu edhe certifikimi 
ne gjuhen gjermane qe konfirmohet nga Instituti GOETHE 
në Tiranë. Ku sipas këtij instituti nr. atyreve qe certifikohen 
ne gjuhen gjermane ne 2017 është trefishuar krahasuar 
me vitin 2013. Sic shihet migrimi shqiptareve vazhdon 
te jete ne rritje edhe ne dekadën e tretë. Por cilat jane 
6  Research study into Brain Gain: Reversing Brain Drain 
with	 the	 Albanian	 scientific	 Diaspora.	 UNDP,	 March	
2018. 

arsyet kreysore të largimit te Shqiptarëve? Studimet kanë 
treguar se nivelet e larta te papunësise, pagat e ulëta, 
nivelet e ulëta të ofrimit të shërbimeve sociale jane 
motivet kryesore pse ¾ e emgrantëve shqiptar largohen 
nga vendi i tyre. Ku sipas të dhënave të INSTAT norma 
zyrtare e papunesise u rrit ne 17. 1 % ne vitin 2015 nga 
13% qe ishte ne vitin 2008. 

3. 1 Rritet emigracioni i të arsimuarve, 65% e 
studentëve duan të ikin. 

ekziston një lidhje e fortë midis edukimit dhe dëshirës 
për migrim. Të dhënat e anketës 2018 tregojnë se migrimi 
potencial është më i lartë për personat që kanë edukim 
profesional, terciar dhe sekondar. Profesor Gëdeshi 
thotë se ky fakt shpjegohet me mundësitë më të mëdha 
të punësimit të personave që zotërojnë aftësi në vende 
si Gjermania dhe në vendet e zhvilluara të Bashkimit 
Europian dhe SHBA. Globalizimi po i bën tregjet e punës 
gjithnjë e më konkurruese, çka do të thotë se vendet e 
zhvilluara do të tërheqin gjithnjë e më shumë punonjës 
të kualifikuar nga vendet në zhvillim. Ikja e kësaj kategorie 
ndodh edhe për faktin se personat e kualifikuar dhe të 
arsimuar janë të pakënaqur me mundësitë e punësimit 
dhe kushtet e punës në Shqipëri. Një krahasim me anketën 
e vitit 2007 shihet një përmbysje e tendencës. Të dhënat 
e anketës të vitit 2007 tregonin se sa më i ulët ishte niveli 
arsimor, aq më e lartë ishte dëshira për migrim. Rreth 10 
vite më parë, 75% e personave të pashkolluar dëshironin 
të emigronin, ndërsa aktualisht duan të emigrojnë vetëm 
20%. Kjo shpjegohej me faktin se njerëzit e paarsimuar 
dhe të pakualifikuar ishin të papunë ose kishin vështirësi 
në gjetjen e një pune në Shqipëri dhe dëshironin të 
migronin (kryesisht në Itali dhe Greqi). Ndërsa ata që 
zotëronin një profesion, ose kishin një arsimin më të 
lartë, e kishin më të lehtë të integroheshin në tregun 
e punës në Shqipëri. Ndërsa në vitin 2018, personat 
me universitet dhe master nuk shohin perspektivë në 
Shqipëri, pasi 53% e tyre planifikojnë të ikin, në raport 
me 40% që kishin plane të tilla më 2017. Dëshira për t’u 
larguar është rritur edhe te të rinjtë me shkollë të mesme, 
pasi 53-57% e tyre duan të ikin, me një rritje 12-13% në 
krahasim me anketën e vitit 2007. Raporti i edukimit me 
migrimin lidhet edhe destinacionet e reja ku duan të ikin 
shqiptarët. Personat e kualifikuar gjithnjë e më shumë 
dëshirojnë të emigrojnë në gjermani, amerikën e veriut 
dhe në vende të tjera shumë të zhvilluara të Europës 
Perëndimore. Kurse personat me më pak edukim 
dëshirojnë të ikin më shumë në Greqi dhe pjesërisht në 
Itali, ku nëpërmjet rrjeteve sociale mund të gjejnë punë 
të pakualifikuara, qoftë edhe në sektorin informal. 

Politikat Migratore 

Fenomeni i migrimit ndikon në jetën e të gjitha palëve 
si të vendeve pritëse edhe vendeve të origjinës. Rënia e 
regjimeve komuniste në Evropën Qendrore e Lindore u 
shoqërua me emigrimin e shumë evropiane-lindorëve, 
drejt vendeve të tjera midis tyre dhe shumë shqiptarë, 
drejt Evropës Perëndimore. Një pjesë e mirë e këtyre 
vendeve nuk kanë pasur eksperiencë me problemet 
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migratore apo lëvizjen e njerëzve nga apo drejt territorit të 
tyre, përveç ish-kolonive dhe për këtë arsye janë gjendur 
të papërgatitura ndaj një fenomeni të tillë. Si pasojë 
që nga 1989 e deri më sot janë marrë një sërë masash 
nga palët dërguese dhe palët pritëse për rregullimin e 
lëvizjes dhe qëndrimin e migrantëve në vendin e tyre, si 
edhe për largimin e tyre në rastet kur iu është refuzuar 
qëndrimi apo kur ata kanë hyrë dhe qëndruar në vend në 
mënyrë të paligjshme. Të gjitha politikat migratore kanë 
përfshirë plane veprimi të cilat kanë të bëjnë me lëvizjen 
dhe punësimin e qytetarëve nga njëri shtet në tjetrin, 
regjimin e dhënies së vizave, legalizimin e qëndrimit të 
tyre me leje qëndrimi të përkohshme apo të përhershme, 
politikat e dëbimit, kthimit vullnetar dhe ri pranimit. 
Që këto politika të jenë funksionale ka nevojë që palët 
dërguese dhe pritëse të bien dakord, veçanërisht në lidhje 
me rikthimin për të cilin duhen politika konkrete. Duhet 
theksuar se përveç rikthimit fizik të emigrantëve, shtetet 
ende nuk kanë specifikuar dhe zbatuar masa konkrete 
integrimi. Politikat migratore të vendeve të Evropës dhe 
të Shqipërisë në lidhje me rikthimin dhe riintegrimin 
përqendrohen në rregullat për qëndrimin dhe largimin e 
imigrantëve nga vendet pritëse, pa u ndalur tek procesi i 
ri integrimit në vetvete. 

1.1 Shembuj që tregojnë se Shqipëria ka qenë e paaftë 
për të marrë ose përthithur avantazhet e migracionit 
ndërkombëtar. 

Këto shembuj duhen theksuar pasi këto mund të 
përsëriten sërish në të ardhmen dhe nuk duhen humbur 
sërish të njëjtat mundësi. 
1. Të ardhurat e emigrantëve nuk janë shfrytëzuar sic 
duhet. 
Nga të dhënat e Bankës së Shqipërisë rezulton se të 
ardhurat e dërgura nga emigrantët shqiptare kanë 
shënuar ulje nga 12. 3% të GDP që ishin në 2007 ranë në 
5. 8 % te GDP ne 2015. Dhe ajo cfarëështë paradoksale 
është fakti që edhe pse dërgesat (remitancat) nga 
emigrantët shqiptarë në Shqipëri janë ulur (kjo edhe per 
shkak te krizes qe kane kaluar vende fqinje si Greqia apo 
Italia), shqiptarët serish vazhdojne edhe emigrojne. Kjo 
pasi dergesat e ketyre emigranteve nuk janë shfrytëzuar 
në mënyrë adekuate për zhvillimin ekonomik dhe social 
te vendit. Ato kane luajtur nje rol te rendesishem ne 
reduktimin e varfërisë të shume familjeve ne vend, dhe 
shume pak mund te jenë investuar në ekonomi ndaj 
dhe për shkak te mungeses se ketyreve investimeve qe 
potencialisht mund te gjenerojnë më shumë punësim, 
brezi i ri është i detyruar të emigrojë
2. Kursimet vjetore tëemigrantëve. 
Nje studim qëështë ndërmarr nga IFAD rezultoi se 
kursimet vjetore te emigrantëve shqiptar ne vendet 
pritëse ishin mjaft te larta 5. 1 here me te larta se 
dërgesat e tyre vjetore. Dhe ky studim ka treguar se 
nqs do te ishin ndermarr politikat e duhura apo ofruar 
kushtet te përshtatshme do te ishte nxitur investimi i 
këtyre kursimve vjetore te emigranteve ne vendin e tyre. 
Autoret supozojne se sikur edhe 10% e emigranteve te 
investonin kursimet e tyre ne Shqipëri kjo do të conte 
në rritje te remitancat me 50%, por gjithashtu do të 

ndryshonte cilesine e tyre. Por edhe kjo mundesi nuk 
eshte shfrytezuar ne mungese te politikave adekuate. 

3. Kthimi i emigrantëve

Kthimi emigranteve është potencialisht shumë i 
rëndësishëm për rritjen ekonomike të Shqipërisë, pasi 
kthimi i tyre do të rikthente kapitalin financiar, përvojën 
e punës së huaj dhe ide te reja. Nje studim i perbashket 
i ndermarre nga INSTAT dhe IOM tregoi se kthimi i 
emigrantëve shqiptar arriti kulmin në 2012 dhe 2013. Nga 
studimi po ashtu rezultoi se vetem 7% investuan kapitalin 
e tyre financiar kryesisht ne sherbime dhe bujqësi. Më 
shumë se gjysma e të kthyerve kanë raportuar mungesë 
të cilësise ne sherbime dhe nje sistem shëndetësor të 
papërshtatshëm. Më pas per shkak te papunesise, te 
ardhurave te pamjaftueshme dhe mungesa e shërbimeve 
cilësore ka bërë që gati 1/3 e të kthyerve dëshironin të 
riemigrojnë. 7

Përfundime 

Politika migratore shqiptare është e shprehur në 
Kushtetutë, si kornizë garantuese e të drejtave dhe lirive 
të të huajve, e rregulluar me anë të legjislacionit në 
fuqi, akteve nënligjore, si dhe urdhrave dhe udhëzimeve 
përkatëse. Institucionet përgjegjëse për trajtimin e 
aspekteve të ndryshme të migracionit në Republikën 
e Shqipërisë, janë përgjegjëse për zbatimin politikave 
të veçanta migratore, pjesë përbërëse të politikës së 
përgjithshme migratore sipas përcaktimeve në aktet 
ligjore dhe nënligjore me anë të të cilave është rregulluar 
politika migratore në Republikën e Shqipërisë. Ndryshimi 
i normativës migratore gjatë viteve të fundit në frymën e 
legjislacionit të BE-së ka synuar ndërtimin e një platforme 
të re të politikave migratore, për më shumë partneritet 
në menaxhimin global të migracionit. 
Edhe pse është vend tipik migrant-dërgimi, Shqipëria 
ka kornizë pothuajse të plotë ligjor për imigrantët. 
Legjislacioni kërkon gjithashtu disa garanci financiare dhe 
ekonomike në mënyrë që të huajt që banojnë, punojnë, 
studiojnë apo kryejnë aktivitete të tjera ekonomike, 
sociale, humanitare, fetare, kulturore ose të tjera ligjore 
në vend të mos jenë barrë për sistemin e mirëqenies. 
Eshtë hartuar Strategjia e re e Punësimit dhe Aftësive 
2014-2020. Kjo strategji vlerëson se migracioni i punës 
ka qënë një tipar i rëndësishëm i tregut të punës në 
Shqipëri në këto vitet e fundit. Deri tani nga Ministria 
eFinancave, Ekonomisë dhe Punës, nuk janë bërë 
përpjekjet maksimale për negocimin dhe nënshkrimin 
e marrëveshjeve bilaterale të punësimit si me vende 
evropiane ashtu dhe jo evropiane, për të promovuar 
një emigracion pune të rregullt nga Shqipëria dhe 
të menaxhuar/rregulluar nga strukturat shtetërore, 
që mundëson mbrojtjen maksimale të të drejtave 
të punëtorëve emigrantë, por sipas sondazheve në 
Ministrinë e Financave, Ekonomisë dhe Punës vërejmë 
se janë duke u bërë përpjekjet maksimale për negocimin 
7 Research study into Brain Gain: Reversing Brain Drain 
with	 the	 Albanian	 scientific	 Diaspora.	 UNDP,	 March	
2018. 
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dhe nënshkrimin e marrëveshjeve bilaterale të punësimit 
si me vende evropiane ashtu dhe jo evropiane, për të 
promovuar një emigracion pune të rregullt nga Shqipëria 
dhe të menaxhuar/rregulluar nga strukturat shtetërore, 
që mundëson mbrojtjen maksimale të të drejtave të 
punëtorëve emigrantë. 
Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim vëren 
se pavarësisht progresit në menaxhimin me efektivitet 
të migracionit në Shqipëri, pas zbatimit të Strategjisë 
së pare Kombëtare për Migracionin (2005-2010) dhe 
Strategjisë për Riintegrimin e Shtetasve Shqiptarë të 
Kthyer (2010-2015), disa sfida mbeten të pa trajtuara: 
parandalimi i migrimit të parregullt nga vendi, 
keqpërdorimi i regjimit pa viza në zonën Schengen të BE-
së; kthimi i qëndrueshëm i shqiptarëve përmes ofrimit të 
mbështetjes për riintegrim; ndikimi i zhvillimit të migrimit 
duhet të forcohet, ndër të tjera me anë të promovimit 
të investimeve njerëzore dhe financiare të shqiptarëve 
që janë jashtë vendit për vendin; forcimi i strukturave 
të menaxhimit të migracionit dhe politikave paraprake 
të imigracionit dhe zbatimi i tyre bazuar në fakte solide 
dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare, duke 

përfshirë sigurimin e të drejtave të njeriut të të gjithë 
emigrantëve. Ndaj, vizioni i Strategjisë Kombëtare për 
Zhvillim dhe Integrim 2025, të konsistojë në krijimin 
e një sistemi efektiv të qeverisjes së migracionit në 
Shqipëri, përmes realizimit të objektivave të mëposhtëm 
strategjikë: 
1. Nxitja e kanaleve të sigurta dhe të rregullta për migrimin 
në Shqipëri me qëllim parandalimin e migracionit të 
parregullt, për të kanalizuar 70% të migrimit nga Shqipëria 
nëpërmjet marrëveshjeve të rregullta bilaterale; 
2. Rritja e ndikimit të zhvillimit të emigrimit duke krijuar 
mekanizma të favorshme ligjore dhe institucionale; 
3. Rritja e qëndrueshmërisë së migracionit të kthimit me 
mbështetjen e riintegrimit të emigrantëve të kthyer; 
4. Zbatimi i avancuar i politikave të migracionit, në 
mënyrë që të sigurojë trajtimin e barabartë të Shtetasve 
të vendeve të tjera dhe integrimin e tyre në Shqipëri, në 
përputhje me standardet ndërkombëtare; 
5. Konsolidimi i politikës së migracionit, kuadrit ligjor, 
strukturave të menaxhimit dhe koordinimit, në mënyrë që 
të sigurohet reagim më i mire ndaj sfidave të migracionit. 
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Abstract 

Fractals	are	geometric	shapes,	infinitely	complex	patterns	
characterized by self-similarity: they look the same in 
varying degrës even when we magnify or reduce their 
motives. Many natural phenomena are in some way 
fractal.	Pineapples	grow	according	to	fractal	laws	and	ice	
crystals	are	formed	in	fractal	shapes,	and	snowflakes	also	
appear in river deltas and body veins. The fractal term, 
derived from the Latin phrase “fractus” (“fragmented” or 
“broken”),	was	coined	by	Polish	mathematician	Benoit	B.	
Mandelbrot. 
In this paper I have tried to illustrate how fractals are 
used by Islamic culture to decorate the premises of cult 
institutions, to discover different forms of calligraphic 
writing or to combine calligraphy with decor. I have 
explained some fractal patterns used on spoon-like 
surfaces	of	mosque	domes	or	on	flat	surfaces	of	walls	or	
facades. 
I hope the material has the right value to understand how 
fractals used to decorate surfaces of any shape and size. 

Key words: fractal, calligraphy, cupola, decor, script, 
etc. 

Abstrakt

Fraktalet janë forma gjeometrike, modele pafundësisht 
komplekse të karakterizuara nga vetë-ngjashmëria: duken 
të njëjta në shkallë të ndryshme edhe kur i zmadhojmë apo 
zvogëlojmë motivet e tyre. Shumë fenomene natyrore janë 
në një farë mënyre fraktale. Ananasi rritet sipas ligjeve të 
fraktalit dhe kristalet e akullit formohen në forma fraktale, 
edhe	flokët	e	borës,	po	ashtu	të	njëjtat	shfaqen	në	deltat	
e lumenjve dhe në venat e trupit. Termi fraktal, që rrjedh 
nga fraza latine “fractus” (“fragmentuar” ose “thyer”), u 
krijua nga matematikania polake, Benoit B. Mandelbrot. 
Në këtë punim jam përpjekur të trëgoj se si fraktalet janë 
përdorur nga kultura islame për të dekoruar ambientet e 
institucioneve të kultit, për të zbuluar forma të ndryshme 
shkrimesh	 kaligrafike	 apo	 ndërthurje	 e	 kaligrafisë	 me	
dekorin. Kam shpjeguar disa modele fraktalesh të 
përdorura ne siperfaqe të lugëta të kupolave të xhamive 
apo në sipërfaqe të sheshta të mureve apo fasadave. 
Shpresoj që materiali të ketë vlerën e duhur për të kuptuar 

se si fraktalet përdorën për të dekoruar sipërfaqe të çfaredo 
lloj forme dhe madhësie. 

Fjalë kyçe: fraktale, kaligrafi, kupolë, dekorim, shkrim, 
etj. 

Islami dhe zbulimet shkencore 

Nëse i hedhim një vështrim historikut të zbulimeve 
shkencore, shohim që një pjesë shumë të rëndësishme në 
historinë botërore, aq më tepër në historinë e shkencave 
kemi nga bota Islame. Zbulime prej tyre kemi në mjekësi, 
matematikë,	 kimi,	 astronomi,	 fizikë	 etj.	 Pyetja	 lind	
natyrshëm: Krahas kurreshtjes dhe zhvillimit të shoqërisë 
njerëzore, çfarë i shtynte tjetër këta dijetarë që të arrinin 
këto nivele kaq të larta në zbulime shkencore? 
Nga historiku i shpalljes së Kur’anit, udhërrëfyesit dhe 
burimit të dispozitave jetësore për myslimanët, shohim se 
versetet e para në aspektin kohor të cilat i janë shpallur 
profetit të myslimanëve, Muhamedit janë “Lexo, me 
emrin e Zotit tënd i cili krijoi (gjithçka). Krijoi njeriun 
prej një gjaku të ngjizur. Lexo! Se Zoti yt është më bujari! 
Ai që e mësoi (njeriun) të shkruajë me pendë. Ia mësoi 
njeriut atë që nuk e dinte. ”1Siç shihet qartë që verseti 
i parë është një urdhër sa hyjnor, aq edhe njerëzor, për 
shkak sepse obligimi i parë që Zoti i ka bërë njeriut 
është pikërisht leximi, studimi, dhe hulumtimi në ato 
çka ka krijuar Zoti, për të njohur më mirë Zotin, Botën 
dhe çdo dukuri që i ndodh njeriut në jetën e përditshme. 
Gjithashtu profeti Muhamed në një hadith (fjalë të tijën) 
nxit dhe përgëzon për diturinë kur thotë: “Kush i mëson 
dikujt dituri, ai do të marrë shpërblimin e atij që punon 
sipas saj duke mos i munguar aspak shpërblimi edhe atij 
që vepron sipas saj. ”	 Pra	 shohim	qartë	 që	 feja	 Islame	
jo vetëm që e nxit të kërkuarit e diturisë, por i jep një 
pozitë tepër të madhe tek Zoti dhe tek njerëzit atij personi 
i cili merret me mësimin e diturisë, transmetimin e saj apo 
edhe zbulimin e shkencave, dukurive apo gjërave të reja. 
Pikërisht	kjo	është	shtysa	kryesore,	krahas	edhe	dinamikes	
së zhvillimeve që kanë ndodhur, që ka nxitur dijetarët e 
botës islame që të arrijnë në nivele të tilla në zbulime, 
sidomos	në	shkenca	ekzakte	si	matematika,	fizika,	kimia,	
1“Kur’ani i Madhërishëm dhe kuptimet e tij në gjuhën 
shqipe”	Hasan	I.	Nahi,	(fq	597,	surja	Alak,	ajeti	1-5)

Fraktalet në kulturën islame

Hysen DOKO
hysen. doko. hd@gmail. comhysen. doko@univlora. edu. al
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mjekësia, astronomia etj. 

Rafshi i hershëm historik

Që	 në	 fillim	 të	 shekullit	 të	 nëntë,	 artistët	 muslimanë	
filluan	të	inkorporonin	dizajne	të	niveleve	të	shumëfishta	
në stolitë e tyre. Me kalimin e kohës, kjo magjepsje gjeti 
shprehje në secilën nga tri fushat kryesore të shprehjes 
artistike	dydimensionale	islame:	kaligrafi,	idioma	me	lule	
dhe modeli gjeometrik. Në të dy rajonet perëndimore të 
Marokut	dhe	Andaluzisë,	dhe	në	rajonet	lindore	të	Persisë,	
Khurasanit dhe Transoxianës, përkatësisht gjatë shekujve 
katërmbëdhjetë dhe pesëmbëdhjetë, metodat sistematike 
të ndërtimit të modelit dykondensional gjeometrik u 
përdorën më parë në zhvillimin e tre llojeve të veçanta 
të dizajnit të ngjashëm gjeometrik. Këto novacione 
rezultuan në përparimin e fundit të madh në historinë e 
gjatë	të	modelimit	gjeometrik	islamik.	Për	më	tepër,	këto	
modele kanë shumë të ngjarë të jenë shembujt e parë, 
dhe ndër më të bukurit, të një arti kompleks të vetë-
ngjashmërisë të bërë nga njeriu. Teknikat tradicionale të 
përdorura në krijimin e modeleve islame të ngjashme, të 
shqyrtuara këtu, mësohen lehtësisht dhe janë të hapura 
për	 zhvillimin	 e	 mëtejshëm	 krijues.	 Përveç	 hartimeve	
të reja dhe origjinale periodike dydimensionale (sipas 
shembujve historikë), fusha të mëtejshme të inovacionit 
gjeometrik model të stilizmit islamik mund të përfshijnë 
aplikimin e tyre në sipërfaqe joperiodike, si dhe mbulimin 
e sipërfaqes joeuklidiane hiperbolike apo sferike. 
Interesi islam në stolitë gjithnjë e më komplekse dhe të 
ndryshme çuan në zhvillimin e disa traditave të shquara 
të	dizajnit	të	nivelit	të	shumëfishtë.	Kjo	formë	zbukurimi	
shton një motiv primar duke përfshirë elemente dytësore 
të shkallës më të vogël në zonat e sfondit. Gjurmët për 
këtë lloj të dizajnit islamik mund të gjenden në grilat e 
dritareve të shekullit të nëntë në xhaminë Ibn Tulun në 
Kajro. Ndërsa këta shembuj të hershëm gjeometrikë 
janë të rralla, me kalimin e kohës, magjepsja islame me 
stoli	 të	nivelit	 të	 shumëfishtë	gjeti	një	 favor	 të	gjerë	në	
secilën prej tre mënyrave parimore të shprehjes artistike 
islamike:	dizajni	me	lule,	kaligrafi	dhe	model	gjeometrik.	
Tradita	e	dizenjove	me	lule	të	shumëfishta	arriti	pjekurinë	
gjatë shekullit të katërmbëdhjetë, dhe ndërsa shembuj 
të dukshëm mund të gjenden nga e gjithë bota islame, 
theksojmë Timurid që në këtë traditë rezultoi mecilësinë 
më të lartë. Një shembull jashtëzakonisht i bukur, i 
bërë në mermer të gdhendur me reliev, gjendet në varri 
i	 Gjergjuddin	 Mansurit	 në	 Madresen	 e	 Sulltan	 Husein	
Mirza	në	Herat	[Figura	e	mëposhtme].	

Safavidët gjithashtu favorizuan këtë formë të zbukurimit 
me lule, dhe ndërkohë që u ndikuan nga stili i vjetër 
Timurid, puna e tyre është stilistikisht e dallueshme dhe 
përfshin një varg variantesh stilistike. Më e rëndësishmja 
ndër këto është teknika e luleve e njohur si “yezdi bendi”. 
Dizenjimi	 i	 nivelit	 të	 shumëfishtë	 u	 përdor	 kryesisht	 si	
një formë stili arkitekturor, ku u praktikua një ndryshim 
shumë më i madh stilistik sesa në artet e librave. Stili 
kaligrafi	 i	 shumëfishtë	 përfshin	 një	 element	 kaligrafik	
më të vogël në sfondin e tekstit kryesor. Shumë shembuj 
epigrafikë	të	kësaj	forme	stoli	kaligrafike	janë	prodhuar,	
veçanërisht	në	Persi.	Një	shembull	 i	 tillëmund	 të	shihet	
i	gdhendur	në	xhaminë	Varamin	 [Figura	e	mëposhtme].	
Shembujt e shumtë historikë të dizenjove të nivelit të 
shumëfishtë	me	lule	dhe	kaligrafi	janë	pa	dyshim	të	bukura	
dhe të mbushura me ide krijuese. Megjithatë, në vetvete, 
këto	dizajne	të	nivelit	të	shumëfishtë	nuk	përfaqësojnë	një	
zhvillim të një rëndësie të konsiderueshme në historinë e 
përgjithshme	të	artit	islamik.	Për	këtë,	duhet	të	shikojmë	
për përdorimin e frymëzuar të gjeometrisë brenda arteve 
dekorative islamike. 

 

Dizajni gjeometrik islam

Dizajni gjeometrik islam është një lëmi i njohurartistik 
që daton shumë shekuj më përpara. Në vitet e fundit 
shumë artistë janë frymëzuar për të krijuar vepra të reja 
që ndërtohen nga modelet dhe motivet e gjetura në këto 
vepra	historike.	Hulumtimet	historike	kanë	hedhur	dritë	
mbi	mënyrën	 se	 si	 këto	modele	 janë	 ndërtuar	 fillimisht	
dhe teknikat moderne matematikore dhe teknologjike 
kanë lejuar zgjerimin e këtyre metodave për të krijuar 
variacione të reja të pafundme. 
Këto modele shihen qartë në qytetin e Stambollit në 
Turqi në ndonjë xhami me stil Osman, ku do të shohim 
vizatimet nëpër kupolat e tyre, të cilat kanë një dizajn 
gjeometrik me forma, shkrime kaligrafke dhe versete të 
ndryshme Kur’anore të shkruar në një formë gjeometrike 
dhe	simetrike	të	përkryer.	Ndër	to	janë	dhe	kjo	në	figurë	
të shkrepura në xhami apo edhe modelet e mëposhtme të 
cilat përsëri përdoren për dekor të kuploave të xhamive. 
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Modelet gjeometrike simetrike

Një ndër tiparet më themelore të gjeometrisë islame është 
simetria. Shumica e modeleve gjeometrike islame shfaqin 
një	 simetri	 të	 trefishtë,	 të	 katërfishtë,	 ose	 të	 pesëfishtë,	
edhe pse në këtë rrjedhë u zhvilluan edhe sisteme të 
tjera simetike. Modelet gjeometrike islame janë në 
gjendje të mbushin vazhdimisht sipërfaqen nëpërmjet 
përdorimit të përsëritshëm të një elementi të vetëm. 
Këto njësi të përsëritura gjithmonë përmbajnë pjesën më 
të vogël të një modeli që është në gjendje të mbushë pa 
ndërprerje sipërfaqen përmes përsëritjes simetrike të saj. 
Në këtë mënyrë, njësia e përsëritur është përsëri ajo për 
gjenerimin e një modeli dhe për të plotësuar hapësirën 
dydimensionale. Ligjet e mbushjes përsëritëse të hapësirës 
dydimensionale janë universale dhe nuk zbatohen 
pjesërisht në hartimin gjeometrik islam pasi kuptimi i saj 
humbet. Megjithatë, këto simetri ofrojnë një hapësirë   të 
shkëlqyeshme simetrike dhe estetike. Dhe asnjë traditë 
artistike tjetër nuk gjeneron potencial simetrik në shkallën 
e përsosmërisë dhe estetikës si ato të kulturave islame. 
Një shumëkëndësh i rregullt përcaktohet si një fgurë që 
ka kënde të barabarta dhe gjatesi të barabarta të brinjëve. 
Siç	 shihet	 në	 figurën	 e	 mëposhtme,	 vetëm	 tre	 nga	
shumëkëndëshat e rregullt janë në gjendje të mbulojnë 
pafundësisht një plan të vetëm: trekëndëshi, katrori dhe 
gjashtëkëndëshi. Figura A ilustron rrjetin gjeometrik 

të përbërë nga trekëndëshat barabrinjës së bashku me 
dyfishin	e	saj	gjashtëkëndor	(të	gjelbër);	Figura	B	tregon	
rrjetin	ortogonal	të	bërë	nga	katrorët,	me	rrjetën	e	dyfishtë	
(të gjelbër); dhe Figura C tregon rrjetin gjashtëkëndor të 
bërë nga gjashtëkëndësh të rregullt, së bashku me rrjetin 
gjeometrik	 trekëndor	 (të	 gjelbër).	 Pjesa	 më	 e	 madhe	
e modeleve gjeometrike islame përsëriten mbi rrjetet 
izometrike ose ortogonale. Secili kulm i rrjetit izometrik 
ka simetri të përbërë nga gjashtë kënde ku takohen tre 
trekëndëshat barabrinjës anësorë. 

A B C

1. Planet bashkëkohore islame të vetëgjenerueshme
Jay Bonner(2) jep një përshkrim të detajuar të tre llojeve 
të dizajnit gjeometrik, të cilat shfaqen në të dhënat 
historike,	të	cilat	ai	i	ka	etiketuar	A,	B	dhe	C	si	në	figurën	
e mëposhtme. 
2()Artist gjeometrik amerikan 

    A    B      C
Një metodë e re bashkëkohore merr parasysh llojet 
historike të përmendura më sipër, duke analizuar 
ndërtimin e tyre dhe duke përdorur këto metoda të 
kombinuara nëprograme moderne kompjuterike për të 
ndërtuar modele të reja në të njëjtin stil, por me tre ose 
më shumë nivele të rekursionit (Figura e mëposhtme, 
majtas). Kjo metodë sjell modele të reja të bukura, të cilat 
ndajnë shumë cilësi me paraardhësit e tyre historikë. Një 
metodë tjetër moderne, përfshin përshkrimin e modeleve 
në një mënyrë që shmang përdorimin e paralelizmit, 
duke lejuar kështu që ato të projektohen në hapësira 
euklidiane, sferike dhe hiperbolike (Figura e mëposhtme, 

e mesit). Rasti hiperbolik çon në modele me madhësi 
të njëpasnjëshme të një motivi themelor; megjithatë, 
motivet janë shtrembëruar domosdo-shmërisht kur 
përfaqësohen në planin euklidian. Gjithashtu pëdoret 
dhe një metodë e tretë. Kjo metodë përdor një variant 
në teknikën tradicionale, të kombinuara me teknikat e 
shkallëzimit, për të prodhuar art me motive në shumë 
shkallë të ndryshme (Figura e mëposhtme, djathtas). 
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2. Modele për dekorim

Pasi	 të	 krijohet	 një	model	 i	 fundit,	 dekorimi	 në	 shumë	
mënyra mund të vazhdojë tamam si me modelet 
tradicionale, duke përfshirë (ndër të tjera) një trajtim 
mozaik ku format janë të mbushura me dy ose më shumë 
ngjyra; një trajtim i përshkruar ku vija është e trashë 
dhe / ose e shumëzuar; dhe një trajtim me ndërthurje ku 
drejtëzat e trasha tërheqen sikur të lundronin dhe nën 
njëri-tjetrin. Megjithatë, dy aspekte të dekorimit janë 
unike për natyrën fraktale të dizenjove. 
Në trajtimet tradicionale të mozaikut, meqenëse modeli 
zakonisht mbush siperfaqen, njëherë një skemë ngjyrash 
zgjidhet dhe më pas ajo përsëritet. Me marrëveshjet 
radiale, megjithatë, ekziston mundësia për të përdorur 
ngjyrën për të theksuar nivelet e dizajnit, siç është 

figura	 A	 e	 mëposhtme.	 Kur	 përdor	 skicat	 dhe	 stilet	 e	
ndërthurura,	 përballesh	 me	 një	 sfidë	 të	 re:	 si	 trajtohen	
motivet që zvogëlohen në pafundësi? Ka dy opsione. 
Nëse zgjidhet një gjerësi uniforme, vetëm disa nivele 
mund të përshkruhen para se grupet të përplasen. 
Midis	 gjerësisë	 së	 brezit	 dhe	 madhësisë	 së	 figurës	 nga	
niveli në nivel mund të prodhojnë rezultate interesante; 
p. sh. karakteret e ndryshme të tre niveleve të rozetave 
në	figurën	B	të	mëposhtme.	Nëse,	nga	ana	tjetër,	përdoret	
gjerësia e brezit të ndryshueshëm, atëherë modeli mund të 
kryhet deri në zgjidhjen e disponueshme për riprodhimin 
e	dizajnit,	siç	paraqitet	në	figurën	B	të	mëposhtme.	
Ky lloj i gjerësisë së brezit të ndryshueshëm është shfaqur 
më parë në veprat e Fathauer dhe Kaplan. Kombinimi i të 
gjitha këtyre teknikave në kombinime të ndryshme çon në 
një grup pothuajse të pafund të mundësive. 

    A     B    C

3. Modelet e ardhshme

Pavarësisht	 nga	 larmia	 e	 madhe	 e	 modeleve	 tashmë	
të paraqitura, kemi ende shumë drejtime të reja për 
të studiuar. Në këtë fazë krijojmë të gjitha modelet e 
përshkruara në thelb “me dorë” duke përdorur programet 
kompjuterike të modelimit dhe të ilustrimit, por ekziston 
një mundësi tjetër për të automatizuar disa ose të gjitha 
hapat e gjenerimit të modeleve në mënyrë algoritmike. 
Gjithashtu	 planifikojmë	 t’i	 shqyrtojmë	 këto	 modele	 në	
dritën e qasjes “vetëgjeneruese”, për të parë nëse kjo mund 
të çojë në rrugë të mëtejshme të eksplorimit. Kjo përfshin 
hapin e dukshëm të zgjerimit të gamës së motiveve. 

1. Sisteme shumëkëndore të përdorura në 
krijimin e modeleve islame gjeometrike

Para	se	të	detajohen	teknikat	historike	të	përdorura	për	të	
krijuar të tre llojet e dizajnit gjeometrik të vetëngjashëm, 
është e nevojshme së pari që shkurtimisht të përshkruhen 
metodat e mëparshme të përdorura nga hartuesit e modeleve 
në prodhimin e modeleve standarde dydimensionale 
islame gjeometrike. Megjithatë, një metodë dallon si më 

të kudondodhurat në krijimin e modeleve tradicionale 
gjeometrike: teknika shumëkëndore. Kjo metodë e bën 
përdorimin e një matriceshumëkëndore, nga të cilat 
linjat e modelit mund të rrjedhin. Kjo teknikë ka meritë 
të jashtëzakonshme mbi teknikat e tjera të gjenerimit të 
modeleve që janë propozuar në dekadat e fundit. Nga 
një perspektivë historike arti, kjo është e vetmja metodë 
për të cilën ka prova të dokumentuara që projektuesit 
tradicionalë përdorën sistemin gjerësisht në të gjithë botën 
islame. Teknika shumëkëndore është metoda e vetme që 
lejon krijimin e modeleve të thjeshta gjeometrike dhe 
modeleve komplekse, shpesh të përbërë nga kombinime 
të simetrisë në dukje të papërcaktueshme - të tilla si 
modelet me yje të rregullt 11 dhe 13 cepa. Asnjë teknikë 
tjetër e propozuar nuk ka tentuar të shpjegojë ndërtimin e 
këtyre modeleve komplekse, ashtu si asnjë teknikë tjetër 
nuk	ofron	aq	shumë	fleksibilitet	në	krijimin	e	gamës	së	
gjerë të modeleve që gjenden në këtë traditë. Teknika 
shumëkëndore ka karakteristikën e lejimit të krijimit 
të të katër familjeve parimore të modelit gjeometrik 
islamik që gjenden rregullisht në të gjithë botën islame. 
Këto familje përcaktohen nga variacionet në këndet 
e drejtëzave të modelit të kryqëzimit që zbatohen në 
rrjetënshumëkëndore	 fillestare.	 Në	 këtë	 mënyrë,	 katër	
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familje të ndryshme të modelit rrjedhin nga nën-rrjeti 
shumëkëndor. Në modelin akut, këndi i vijave të kalimit 
është 36°; në modelin e mprehtë këndi është 108°; dhe në 
modelin e mesit këndi është 72°. Modeli me dy pika nxjerr 
emrin e vet nga fakti që drejtëzat e modeleve përdorin 
dy pika në secilën brinjë poligonike dhe jo në një pikë 
të vetme. Ato modele gjeometrike islame që shfaqin një 
strukturë më komplekse u krijuan pothuajse gjithmonë 
nga nënrrjetatshumëkëndore që zakonisht kanë një rrjetë 
të shumëkëndëshave të parregullta që mbushin hapësirën 
midis shumëkëndëshave të rregullt të rendit të lartë.
 
1. Transformimi i yllit në një model islam

Për	çdo	marrëveshje	me	një	yll	të	caktuar,	kalojmë	nëpër	
një seri hapash për të gjeneruar modele të përdorshme dhe 
të këndshme islame të bazuara në këtë marrëveshje. Së 
pari, zëvendësojmë secilin prej tri motiveve themelore 
(yll, rozetë, dhe rozetë e zgjeruar) për çdo yll {n/2}, duke 
dhënë tre modele bazë. Nëse motivet nuk janë në rregull, 
transformojmë motive përmes shkallëzimit, rrotullimit 

dhe/ose ndryshimit të këndeve në pikat për të përmirësuar 
shtrirjet, siç ilustrohet në Figurën 9. Së fundmi, shtojmë 
shifrat	 fillestare	 për	 të	 plotësuar	 modelin,	 dhe	 pastaj	
zgjedhim modelet më të këndshme dhe dekorojmë ato për 
të prodhuar pjesë përfundimtare të artit. I gjithë ky proces 
vizualizohet për rastin e n = 8	dhe	motivin	e	rozetit.	Pjesët	
e procesit me gjerësi më të madhe janë transformimi i 
motiveve	dhe	shtimi	i	figurave	interstitifike.	Transformimi	
më i zakonshëm që kryejmë në motivet është shkallë 
e thjeshtë rreth qendrës në mënyrë që të eliminohen 
mbivendosjet, të bëjnë pikat e motiveve ngjitur që 
përputhen dhe/ose të krijojnë shtrirje të tjera të dobishme 
midis	motive	(Figura	9,	majtas).	Herë	pas	here	gjithashtu	
do të rrotullohen motive me n = π gradë, përsëri pikat 
ngjitur	 që	 përkojnë	 (Figura	 9,	 qendra).	 Përfundimisht,	
në disa raste zgjerojmë ose ngushtojmë kënde në pikat 
(sidomos të motivit yll) në mënyrë që të krijojmë një 
rrjedhje të duhur të linjës nga një nivel në tjetrin (Figura 
9,	djathtas).	Kur	shtohen	figura	interstitifike,	qëllimi	është	
gjithmonë që të arrihet ekuilibri vizual dhe të krijohen 
forma që përputhen me të dhënat historike të mundshme. 

Përfundim, arti dhe zbulimet 

Duke vështruar ekspozimet e gjertanishme mund të thuhet 
se shkencëtarët arabë në periudhën islame me punimet e 
veta shkencore kanë kontribuar në zhvillimin e mendimit 
shkencor, ndërtimin e kulturës dhe civilizimit njerëzor. 
Ata kanë përkthyer në gjuhën arabe arritjet shkencore 
të grekëve dhe trashëgiminë kulturore të popujve, të 
cilët i kanë paraprirë historisë. Gjuha arabe ka qenë 
gjuhë shkencore. Me të janë shkruar vepra, të cilat janë 
lexuar në të gjitha pjesët e shtetit të madh islam, e cila 
territorialisht shtrihej prej Kinës në lindje deri në Francë 
në	 perëndim.	 Shumica	 konsiderojnë	 se	 Ibn	 al-Hejsem,	
Al-Kindi,	Ibn	Sina,	Al-Farabi,	Al-Bejruni,	Al-Havarizmi	
dhe shkencëtarë të tjërë arabë kanë qenë të domosdoshëm 
për paraqitjen e Galilejit, Keplerit, Njutonit, Kopernikut 
dhe shkencëtarëve të tjerë të rilindjes evropiane.  
Shkencëtarët arabë përmes veprave të tyre kanë ndikuar 
fuqishëm në zhvillimet evropiane. Me përdorimin e 
numrave në bazë të sistemit decimal, në matematikë ata 
kanë bërë revolucion të vërtetë në lëmi të veprimtarisë 
njërëzore. 
Ibn	 an-Nafis	 disa	 shekuj	 para	 Harfijës	 ka	 sqaruar	
qarkullimin e vogël të gjakut (qarkullimi pulmunal), 
ndërsa	 Ibn	 al-Hejsem	 natyrën	 e	 dritës,	 shpejtësinë	 dhe	
ligjet e thyerjes së saj shumë më herët se shkencëtarët 
evropianë.	 Ibn	Miskavej,	 Ibn	Haldun	dhe	 Ihvan	as-Safa	
kanë	shkruar	dhe	kanë	folur	mbi	evolucionin,	zanafillën	
dhe zhvillimin e jetës disa shekuj para Darvinit, ndërsa 
Al-Idrisi,	 Ibn	Hazm	 dhe	 Ibn	 al-Hejsem	 kanë	 folur	mbi	
gravitacionin shumë më herët se Njutoni dhe shkencëtarët 

tjerë evropianë të shekullit XVII. 
Shkencëtarët arabë kanë matur gjatësinë e meridianit 
Tokësor, ndërsa me ndihmën e saj edhe madhësinë e 
Tokës, kanë caktuar dimenzionet e planeteve dhe largësinë 
e tyre ndërmjet veti, kanë konstruktuar një numër të madh 
instrumentesh nga astronomia dhe kanë vënë themelet 
e kimisë shkencore. Ata kanë vendosur themelet e 
metodologjisë së re në punën kërkimore shkencore dhe 
me këtë kanë qenë paraardhës i Bekonës, Dekartit dhe 
shkencëtarëve	 të	 tjerë	 të	 rilindjes	 evropiane.	 Por	 vala	 e	
zgjimit kulturor e cila kishte kapluar botën arabe u ndërpre 
me pushtimin dhe me shaktërrimin e mongolëve dhe të 
tatarëve, më vonë me depërtimin e turqve dhe në fund me 
kolonizimin e Evropës perëndimore, e cila tentoi të shlyej 
faqet më të ndritshme të së kaluarës islame. Sikur të gjitha 
këto të mos kishin ndodhë, zhvillimievropian do të ishte 
vepër e popujve islam. 
Arabët kanë luajtur rolin ndërmjetësues ndërmjet epokës 
greke dhe epokës së re shkencore. Në periudhën islame 
ata kanë qenë fortë nën ndikimin e grekëve të vjetër, 
por gjithashtu kanë ndikuar fuqimisht në shkencëtarët e 
rilindjes evropiane, të cilët kanë qenë të njohur me arritjet 
shkencore të arabëve përmes përkthimeve të veprave 
arabe në gjuhën latine dhe në gjuhë të tjera evropiane. 
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