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1. MËSIMI GJATË GJITHË JETËS: KOHEZIONI, BARAZIA DHE 

PJESËMARRJA 
 

Dr.sc Sadri Ramabaja 
UBT, Prishtinë, Republika e Kosovës 

 

Abstrakt 

 

Politikat europiane mbi arsimin kanë shërbyer si nxitje për reformat në arsim në rrafshin europian dhe atë nacional. 

Që prej aprovimit të Strategjisë  "Europa 2020" (2010) politikat arsimore trajtohen njëkohësisht edhe si elemnt 

nxitës të strategjisë evropiane për ekonomi dhe zhvillim. 

     Komisioni i Unionit Europian qnë këtë fushë ka ushtruar dhe vazhdon të ketë  rol të dors së parë.  

Gjatë fazës së parë të zhvillimit të politikave arsimore në nivel evropian rol të jashtëzakonshëm pati edhe 

mbështetja që gëzoi ikjo veprimtari edhe nga Parlamentit Europian.  

          Kjo veprimtari në lëmin e arsimit u ngrit në një stat të ri me aprovimin e sikur u kurorëzua me Prgramin 

Evropian për mësim të përjetshëm (2007). 

         Njohja me programin në fjalë, krahas njohjes me politikat në lëmin e arsimit të UE dhe vendeve më specifike 

me të cilat mund të bashkëpunojnë institucionet gjegjëse të dy republikave tona, do të krijonte mundësi të reja për 

përfitime projektesh edhe në këtë sferë me peshë për jetën sociale e arsimore.   

         Për realizimin e direktivave dhe programeve të kësaj natyre në shtetet anëtare të UE-së janë krijuar agjenturat 

përkatëse nacionale. Këto agjentura, në Gjermani psh. janë vënë në veprim për të realizuar Programin e UE 

ERASMUS +, duke krijuar parakushtet që të jenë bartëse edhe të programeve tjera të kësaj natyre.  

         Në këtë rrafsh agjenturat shqiptare do të duhej të ishin njëkohsisht bartëse të unifikimit të Programit Nacional 

të Arsimit. Ato në fakt, do të duhej të ishin mekanizma të përbashkët të që të dy Republikave tona. 

Fjalët çelës: Arsimi i përjetshëm, arsimi si sferë e politikës, programi evropian për mësim të të përjetshëm, modeli 

skocez, reflektimi politik shqiptar 

              Hyrje 

Objekt vështrimi dhe trajtimi në kumtesën time janë politikat e Unionit Evropian mbi mësimin e përjetshëm dhe 

reflektimin e këtyre politikave në përmirësimin e legjislacionit nacional në dobi të k;tij qëllimi.  

Arsimi i përket sferës së politikës ku kompetencat për vendimmarje janë vetanake, shtetërore dhe ekskluzivisht të 

ndërlidhura me interesa nacionale.  

Unioni Evropian në këtë rrafsh ka kompetenca të kufizuara të karakterit koordinues dhe mbështetës, respektivisht 

nxitës.  Unioni Evropian angazhohet për “të kontribuar në arsim gjithëpërfshirës dhe profesional sa më kualitativ”
1
  

                                                           
1
 Kështu thuhet shprehimisht në Nenin 3, paragrafi q, të Marrëveshjes së Bashkësisë Evropiane. 
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Politikat europiane mbi arsimin gjithnjë e më shumë nxisin dhe japin impuls reformave në rrafshin nacional. Që 

prej aprovimit të Strategjisë  "Europa 2020" në vitin 2010 politikat arsimore në rrafshin europian janë shndërruar 

në elemnt  qenësor, impulziv të strategjisë evropiane për ekonomi dhe zhvillim për vitin 2020. Nga gjithësejt pesë 

qëllimet e numruara taksativisht në kuadër të kësaj strategjie, njëra prej tyre ka të bëjë konkretisht me politikat 

arsimore e vlefshme për të gjitha vendet anëtare të UE-së. 

 

            Fillet e Programit Europian për mësim të përjetshëm 

 

       Komisioni I Unionit Europian që nga zanfilla e politikave arsimore të UE-së ka ushtruar  dhe vazhdon të ushtroj 

rol e ndikim të dors së parë.  Natyrisht edhe në saje të monopolit që ka në lëmin e iniciativave politike, ai ia kishte 

arritur që të miratoj dy nga vendimet e para në lëmin e politikave arsimore – të parin në vitin 1963 dhe të dytin më 

1974.  

      Përmes interpretimit të fushëveprimtarisë së tij edhe në lëmin e arsimit, parasëgjithash arsimit të përgjitshëm, 

Komisionii UE-së tashmë po vepron në sferën e arsimit, që dikur ishte kompetencë ekskluzive nacionale. 

Pavarësisht këtij fakti, për Komisioni i UE-së, për hir të së vërtetës, do të duhej pohuar se mbarshtërimi i politikave 

në lëmin e arsimit, tutje mbetet i kufizuar.   

         Pa mbështetjen e Auditorit iniciativat e Komisionit  të UE-së në këtë sferë të ndieshme, gjithësesi se do të 

mbeteshin të parealizuara. Tashmë është i  njohur  vendimi i Auditorit në çshtjet juridike të njohura si çështjet  

Casagrande, Forcheri dhe  Erasmus, të cilat si projekte janë konkretizuar dhe masivizuar tek pas vlerësimit pozitiv 

të Gjykatës në fjalë lidhur me prefrencat publike pro europeizimin të sferës politike që prekin ëto projekte 

gjithëpërfshirse.  

       Gjatë fazës së parë të zhvillimit të politikave arsimore në nivel evropian, rol të ndjeshëm pati edhe mbështetja 

që gëzoi iniciativa edhe nga ana e Parlamentit Europian.
2
 Në këtë kuadër vend meritor zë iniciativa për hartimin 

dhe aprovimin e dokumenteve që kishin të bënin me politkat arsimore që për objektiv kishin ngritjen e cilësisë deh 

marrjen e masave për nxitjen e sistemeve nacionale për të përvetësuar dimensionet evropiane të dijes, nxënjes 

dhe filozofisë në planet mësimore. 

Më pas do të shohim se ç'përmasa do të arrijnë këto projekte në vitet që do të pasojnë.  

Natyrisht përherë duke vepruar në konkordancë edhe me dokumente të rëndësisë së veçantë, si bie fjala ai mbi 

Prioritetet e UNICE-Papiers „For Education dhe Training Projects which foster Competitiveness and Employment. 

UNICE ́s Seven  Priorities“61  në Strategjinë e Lisbonës mbi Qëllimt për politikat arsimore.
3
 

                                                           
2
   Europäisches Parlament (2006): Parlament unterstützt europäische    Qualitätsziele in der      Bildung 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS 
+20060926STO11004+0+DOC+XML+V0//DE / Pressebericht von der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in 
Brüssel, 12.10.2005 
3 UNICE: Commission ́s consulatation on the future development of the EU education, training and youth 

programmes after 2006. UNICE ́s reply, Brüssel 2003. 
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         Më 1 janar 2007  kishte zënë fill Prgrami Evropian për mësim të përjetshëm (PLL). Ky projekt po startonte si 

program  nxitës për mësim, që vlerësohet si më i madh i mbështetur gjithashtu fuqishëm  me një buxhet prej 7 

milon eurosh. Programi ishte paraparë për periudhën 2007-2013 dhe përfshinte një gamë të gjerë fushëveprimi: 

shkëmbim nxënësish e studentësh, por edhe staf akademik nga të gjitha nivelet.  Tutje në kuadër të projektit ishte 

paraparë edhe hapja dhe mbarështrimi i institucioneve të veçanta të arsimit që do të kontribuonin për realizimin e 

programit në fjalë.  

         Ky program kishte gjithashtu për qëllim që të kontribuojë për thellimin e bashkëpunimit në dobi të realizimit 

të politikave të përbashkëta në lëmin e arsimit, me prioritet realizimin e objektivave të Deklaratës së Kopenhagenit 

që kishte të bënte me arsimin profesional dhe realizimin e procesit të Bolonjës në lëmin e arsimit të lartë. Në fakt 

ky projekt bashkonte në një programet e mëparshme: atë të Leonardo Da Vinçit dhe SOKRATES. 

          Në hapësirën shqiptare, sidomos pjesa që ka të bëjë me realizimin e procesit të Bolonjës në arsimin e lartë, 

tashmë mund të konkludohet se janë bërë hapa të mirë përpara. Ndërkaq gjakimi për ngritjen e cilësisë në arsim, 

konform këtij programi, pa ngritjen e mekanizmave përkatës të kontrollit, duket se do të jetë sfida e radhës që 

duhet ta kalojmë. Çështje tjetër është stimulimi dhe nxitja e investimeve në lëmin e arsimit që kanë të bëjnë me 

projektin e ndërlidhur me arsimin e përjetshëm.  

         Njohja me programin në fjalë, por përgjithësisht edhe me politikat në lëmin e arsimit të UE dhe vendeve më 

specifike me të cilat mund të bashkëpunojnë institucionet gjegjëse të dy republikave tona, do të krijonte mundësi 

të reja për përfitime projektesh edhe në kët sferë të jetës sociale e arsimore.  

      Krahas 28 vendeve antare të UE-së, në këtë Program marrin pjesë edhe Norvegjia, Islanda, Lihtenshtajni dhe 

Turqia. Prej vitit 2011 pjesë e këtij programi është edhe Zvicra.  

Për vendet tjera, përfshirë Maqedoninë si dhe vendet e Ballkanit Perendimor, pra edhe dy republikat shqiptare 

(Republikën e Shqipërisë dhe atë të Kosovës), mundësitë për pjesëmarrje në program mbesin të hapura.  

Programi për mësim të përjetshëm ka një nënndarje si vijon: 

COMENIUS  për arsim parauniversitar, 

ERASMUS  për arsimin e nivelit universitar, 

LEONARDO DA VINÇI  për arsim të përgjithshëm, 

GRUNDTVIG  për arsimimin e të rriturve. 

Tutje në kuadër të ashtuquajturit “Program mesatar” do të mund të përfshiheshin programe më specifike, të 

veçanta.  

Aktivitetet qenësore të këtyre programeve do të përqëndroheshin në lëmin e politikës dhe bashkëpunimit, në 

lëmin gjuhësor, atë të informatikës dhe të teknologjisë së komunikimit.  

Krejt në fund, në kuadër të programit Jean MONNET  po punohet në ngritjen e mundsive të reja në kuadër të 

institucioneve të arsimit të lartë, për nxitje të thellimit të  studimieve dhe hulumtimit shkencor  si dhe organizimin 

e diskutimeve që për temë bosht kanë procesin e integrimeve europiane.  

       Shikimi nga e ardhmja 
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        Ekipi që ka pregaditur Programin në fjalë i kishte kushtuar rëndësi të veçantë vlerave evropiane. Në kuadër të 

këtij kujdesi, Komisioni I UE-së më 23 nëntor 2011 kishte dorëzuar propozimin e tij që ndërllidhej me të ardhmen e 

Programit “Erazmus për ët gjithë” (2014-20120). Në këtë kuadër ishin përfshirë programet ekzistuese në lëmin e 

arsimit (Programi për mësim të përjetëshëm), ai për të Rinjtë (Të rinjtë në aksion) dhe programe tjerë të 

nduarnduarshërlidhen  me të ashtuquajtiurat vendet e treta e që kanë të bëjnë me sistemin e larte të arsimit. 

       Më 11 maj 2012 Këshilli i Ministrave të Arsimit kishte trajtuar dhe kishte marrë qëndrim mbi propozimin e 

Komisionit Evropian. Këto projekte ishin shoqëruar edhe me vendimet përkatëse që garantonin mbështetjen 

financiare të domosdoshme për realizim. Krejtësosht n frymën e UE, së fundmi I ishte lënë në kompetencë të 

secilit vend veçe veç që në përputhje me projektet nacionale të bëjnë edhe realizimin e këti Programi ambicioz. 

Gjermania psh përmes Shërbimin për Shkëmbimin Akademik (DAAD) me Institutin Federal për Arsim (BIBB) dhe me 

Shërbimin për Shkëmbim Pedagogjik disponon strukturë të mirëfilltë për realizimin e programit në fjalë.
4
 

Në dobi të realizimit të këtij projekti ambicioz edhe qevritë rajonale, psh ajo e Skocisë, ka promovuar mësimin e 

vazhdueshëm si prioritet në lëmin e arsimit.   

Në fakt në Skoci, politikat stimuluese për të mësuarit gjatë gjithë jetës kanë qenë  dhe mbesin shqetësim dhe 

gjakim i hershëm i qeverisë  (Cooke 2006).   

Në shtator të vitit 2007, fill pasi kishte marrë detyrën  Qeveria e sapozgjedhur skoceze pati publikuar një strategji 

në dobi të këtyre politikave arsimore, që mud të thuhet se I paraprinin madje politikave të nivelit evropian.  

Kabineti i Sekretarit  për Arsim dhe mësim gjatë gjithë jetës kishte marrë në konsideratë në strategjinë në fjalë që 

të përcaktojë qartë se cilat ishin objektivat e qeverisë, q do të duhej të ishin plotësisht në përputhje me gjakimin 

që Skocia të ketë sistem koheziv të të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe te përqëndruar mbi nevojat individuale,  por 

gjithësesi të përgjegjshëm edhe për nevojat e punëdhënësve.  Ky projekt ambicioz kishte në sfondin e tij qëllime 

ambicioze të  

Qeverisë për ndërtimin e  "një Skocie që është më e pasur dhe më e drejtë, një Skoci që është e shëndetshme, më 

e sigurtë, më e  fortë dhe tërësisht ambientaliste ."
5
 

Tutje gjithnjë në përputhje me këto objektiva, Qeveria Skoceze kishte lëshuar një deklaratë të përbashkët me 

autoritetet lokale për të ardhmen e të mësuarit dhe zhvillimit të komunitetit të shërbimeve, të cilat ofrojnë te 

mesuarit bazë të komunitet aktiv së bashku me punën e të rinjve që për objktiv kanë zhvillimin e shoqërisë 

skoceze, respektivisht për t'i arritur  qëllimit që krijon mundësi reale “për të gjithë skocezës” dhe zhvillim të 

qëndrueshëm ekonomik.
6
 

Ky zbërthim i direktivës së UE në nivel nacional, krijon parakushte të qarta për Qeverinë Skoceze, dhe bazë reale 

për pretendimet e saj për të nxitur të mësuarit gjatë gjithë jetës, si një mënyrë për të nxitur rritjen ekonomike dhe 

përfshirjen sociale.  

                                                           
4 

Shih:http://www.eu-bildungspolitik.de/programm_fuer_lebenslanges_lernen_5.html 
5 

 Shih vendimin e Qeverisë Skoceze, 2007: 2   

6 
Shih më gjerësisht dokumentin Konventa e Skocisë Autoriteteve Lokale ( COSLA ) dhe SG 2008: i . 

http://www.eu-bildungspolitik.de/programm_fuer_lebenslanges_lernen_5.html
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Me këtë veprim, ajo ndanë gjerësisht qëllimet e përgjithshme të politikave për mësimin gjatë gjithë jetës që janë 

miratuar në vende të tjera në Evropë, si dhe në rajonet tjera të Britanisë së Madhe. Megjithatë, politikat skoceze 

tregojnë disa karakteristika dalluese dhe të vlefshme për studim edhe për shkollën dhe sistemin shkollër në gjithë 

hapësirën shqiptare.  

Në politikat e saj afatgjata që kanë për objetiv cilësinë në arsim, Qeveria skoceze ka identifikuar kërkesat e 

ekonomisë prodhuese të vendit dhe përgjithësisht nevojat e punëdhnësve, përparsitë e dëshmuara të sistemitt 

arsimor skocey, duke i shtuar kësaj fokusin e interesimit konvencional të rritës së aftësive në nxënje dhe 

përvetësim të dijes përgjithësisht.  

Politikat arsimore që ndërlidhen me përvojën e të mësuarit të bazuar në komunitet në Skoci mbesin edhe më tej 

model I llojit të vet, ndoshta për shkak se ky sistem vazhdon të jetë pjesë e një shërbimi më të gjerë e të integruar, 

që ofron punë të rinjtë, por edhe mundësi për ndërtimin e kapaciteteve të komunitetit. Këto politika arsimore 

kanë qenë të prirura për të vënë fokus më të qartë në barazi dhe drejtësi sociale, krahasuar me shumë vende tjera 

të UE-së.
7
 

Në strategjinë evropiane të theksuar që në hyrje të kësaj trajtese, e cila pasohet edhe me vendimet t; ve të[anat të 

komisioneve përkatëse të UE dhe Parlamentit Europian, është arritur pajtueshmëri e plotë që, përqindja e 

personave që i përkasin grupmoshës prej 18 deri në 24 vjeç, e që nuk disponojnë një diplomë pjekurie të nivelit të 

II-të dhe që nuk marrin pjesë intenzivisht në programe aktive të arsimit shtesë, do të duhej të binte nën 10%, 

ndërkaq përqindja e atyre që i përkasin moshës mes 30 deri 34 vjeç, e që do të duhej të dispononin diplomat në 

fjalë, do të duhej të ngrihej më së paku në 40%.
8
 

Në kuadër të kësaj strategjie evropiane që përfshin UE-Programi për arsim të përgjithshëm dhe profesional, për 

aktivitetet rinore dhe sport, ka hy në fuqi që më 1 janar të këtij viti. Ky program pune ishte aprovuar së fundmi, më 

19 nëntor në Parlamentin Evropian dhe më 3 dhjetor 2013 në Këshillin e UE-së.  

Kjo punë intenzive flet për vullnetin e shtuar për trajtim me prioritet të këtij programi ambicioz.  

     Çka dëshmoi studimi i PISA-së për arsimin në Kosovë? 

         Para dy vjetëve, më konkretisht më 1 tetor 2014, një mik imi, punonjës shkencor në Institutin Albanologjik,  

kishte publikuar një shkrim me një titull jashtëserik “Një Gjykatë Speciale për arsimin shqip në Kosovë”! Duke e 

njohur angazhimin e tij publik përherë progresiv, duke e ditur se ai nuk gjykon kaq ashpër kot së koti, vështrimin e 

pata lexuar me vëmendje. Natyrisht, edhe i pata dhënë të drejtë pothuajse plotësisht. 

Rezultatet e këtij studimi i kisha në dorë rreth një javë para se të publikoheshin. Objekt hulumtimi i këtij studimi 

këtë vit ishin dijet e më se gjysmëmilioni të nxënësve 15-vjeçar në lëmin e shkencave të natyrës dhe mundësitë për 

orientim në këtë lloj katrahure të botës, ku neoliberalizmi ka përmbysur shumë vlera. Rezultatet e hulumtimit 

dëshmuan se në ç’pozicion mjerimi është shkolla jonë. 

  

                                                           
7    

Shih për këtë vendimet e ekzekutivit skocez për këtë fushë që në vitin    2004.  
8
   Shih: http://www.eu-bildungspolitik.de/ 

http://www.eu-bildungspolitik.de/
http://www.eu-bildungspolitik.de/
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       Çfarë është PISA? 

  

        Këto katër shkronja të këtij akronimi na sinjalizojnë testin më të madh krahasues për nxënësit e shkollës në 

plan botëror. Ky test “Programme for International Student Assessment” organizohet rregullisht që nga viti 2000 

për çdo të tretin vit nga Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) me seli në Paris. Kjo 

organizatë vepron brenda secilit shtet me leje përkatëse, respektivisht me ftesë të dikasterit të arsimit. Testit i 

nënshtrohen 15-vjeçarët në disa lëndë: matematikë, në shkencat natyrore si dhe në lexim dhe nxënie, 

respektivisht kuptim të përmbajtjes së lexuar. Në testin e vitit 2015 kanë marrë pjesë pothuajse gjysmë milioni 

nxënës, në mesin e tyre nga 34 vende që janë pjesë e OECD-së, por edhe nga vende të tjera të botës. 

        Testit në Kosovë i ishin nënshtruar nxënësit e shkollave publike, me përjashtim të shkollës “Dom Bosko”. 

Rezultati: i mjerë! Nga 72 vende që i janë nënshtruar këtij testi hulumtues, tashmë është publike se Kosova është  

pothuajse e fundit, më konkretisht rezultuam në pozicionin e tretë nga fundi! 

Studimet e kësaj natyre, me karakter ndërkombëtar siç i bën PISA, janë përherë komplekse. Ato do të duhej të na 

bënin të reflektojmë shumë seriozisht. Me shkollën tonë, me fëmijët tanë, nuk guxojmë tutje të eksperimentojmë. 

Këto të dhëna do të duhej të shërbenin si kambana alarmi për ta kuptuar se është politika ajo që ka sjell arsimin 

tonë, si çdo segment tjetër, buzë greminës. 

  

       Si filloi shkatërrimi i shkollës shqipe? 

  

        Nga mesi i viteve nëntëdhjeta, derisa po ndiqja studimet e specializimit në Institutin për Studime Evropiane në 

Universitetin e Bazelit, një asistente serbe, vajzë e një çetniku, mjek në Spitalin e Bazelit, sikur gjoja pa vetëdije, 

kishte lënë në bibliotekën e Institutit, në tavolinën ku zakonisht punoja unë, pikërisht Programin Politik të Partisë 

Radikale (kryetar i së cilës ishte V. Sheshel), i quajturi vojvoda serb, që më pas do të bëhet i njohur për krimet e 

ushtruara ndaj boshnjakëve në Bosnjë. 

        Në zërin për arsimin paralel shqip në Kosovë, në atë program, potencohej që Shteti Serb tutje duhet të 

tolerojë sistemin paralel. Dhe arsyetonte kështu: vetëm duke toleruar këtë sistem, që të zhvillohet në rrethana e 

kushte mjerimi, nëpër shtëpi private e garazhe, ne do të arrijmë që në periudha afatgjata, ta shkatërrojmë arsimin 

shqip, këtë armë të fuqishme që vetë ua dhamë në dorë shqiptarëve! 

         Autorët e asaj ideje për arsimin paralel, pedagog të njohur, që e kishin paramenduar atë për 1-2 vite, pas 

luftës i kam takuar dhe kam diskutuar për këtë konstatim dhe orientim të shtetit serb rreth arsimit paralel të viteve 

nëntëdhjeta. 

        Ata e pranonin se projekti i ishte afruar LDK si emergjent, për 1-2 vite, derisa politika të ndërmerrte masa për 

dalje nga rrethi vicioz. Madje rrëfenin se fillimisht Rugova nuk e kishte mbështetur. Tek më pas, duket pasi ia kanë 

zbërthyer këshilltarët e tij më në detaje, e kishte mbështetur dhe ishte vënë në shërbim të tij, duke e marrë 

plotësisht nën kontroll. 
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        Njëri prej ideatorëve, marrë vesh së fundmi, është duke përgatitur librin me kujtimet e tij lidhur me këtë 

çështje dhe ndeshtrashat e atij sistemi. Tok, edhe sot, pajtohemi se, ndaj arsimit shqip në Kosovë, krimi ka filluar 

në epokën e “shtetit fiktiv” të Rugovës. Por ai, si njohës i mirë i arsimit, insiston duke pohuar ndoshta me të drejtë, 

se ky krim është thelluar tutje, sidomos pas luftës, kur Ministrin e Arsimit e kishte sërish nën kontroll LDK-ja. 

Fatkeqësia vazhdon tutje, duke u thelluar, kur atë ministri e merr PDK-ja, duke hapur universitete publike pa kriter, 

por edhe duke licencuar e akredituar kolegje private jashtë çdo logjike profesionale e politike.  

Krimi si e keqe gjeneroze e llojit të vetë, tashmë ka metastazuar në përmasat e paparamenduara. 

  

      Rrugëdalja? 

  

      Studimi i PISA-s na e tërheq vëmendjen se ky krim tani ka përmasat kancerogjene dhe, vërtetë, vetëm një 

gjykatë e llojit të vetë, natyrisht jo Speciale, si kjo që i është imponuar Republikës sonë të zënë peng nga 

marionetat e Serbisë, por një gjykim politik publik, i përmasave të një kryengritjeje demokratike me karakter 

popullor. Ai gjykim, që duhej t’i bëhej kësaj klase politike që e ka sjellë arsimin në këtë “derexhe”, do mbështetje 

masive, së pari nga armata e mësimdhënësve të ndërgjegjshëm dhe studentëve të pashpresë, që të shndërrohet 

në një leksion të denjë për histori. 

 

         Krijimi i agjenturave nacionale të arsimit – nevojë urgjente 

 

       Në këto rrethana, në këtë gjendje që kemi arsimin në pothuajse gjithë hapësirën tone, si të reagojmë ne si 

komb në raport me politikat europiane të arsimit?  

Për realizimin e direktivave dhe programeve të kësaj natyre në shtetet anëtare të UE-së janë krijuar agjenturat 

përkatëse nacionale. Këto agjentura, në Gjermani psh. janë vënë në veprim për të realizuar Programin e UE 

ERASMUS +, duke krijuar parakushtet që të jenë bartëse edhe të programeve tjera të kësaj natyre.  

Në këtë rrafsh agjenturat shqiptare do të duhej të ishin njëkohsisht edhe bartëse të unifikimit të Programit 

Nacional të Arsimit. Ato në fakt, do të duhej të ishin tashmë mekanizma të përbashkët të që të dy Republikave 

tona. Në këtë plan Republika e Shqipërisë duhet të marrë iniciativën. 

Këto projekte gjithësesi do të duhej të shoqëroheshin me miratim buxhetesh përkatëse, që do të ishin shprehje e 

vullnetit real për realizimin e tyre të plotë.  

Në Republikën Federale Gjermane psh. Projekti Erasmus+ është mbështetur me një buxhet prej 14,8 mrd. euro, 

mjete këto që vijnë nga buxheti i UE-së.  Ndërkaq nga ky program deri në vitin 2020 do të përfitojnë më shumë se 

katër milion qytetarë gjermanë.  

Po ia hedhim një sy shkarazi për të parë se kush janë përfituesit real të këtij Programi të UE-së në Gjermani:  

 2 milion të rinjë gjerman do të mund të studjojnë jashtë ose të kryejnë studime pasuniversitare deh 

praktikën profesionale; 
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 650.000 nxënës të shkollave profesionale do të marrin bursa për ndjekje të arsimit profesional brenda 

Gjermanisë dhe jashtë ose edhe do të mbështeten financiarisht që ët kryejnë punë jashtë atdheut; 

 800.000 mësues dhe edukatorë, punëtor social të angazhuar me të rinjë dhe bashkëpunëtorë social do të 

mund të mund të angazhohen për mësimdhënje dhe veprimtari profesionale jashtë atdheut ose edhe të 

ndjekin specializime përkatëse në fushat e tyre të dijes.  

 200.000 studentë/te, të cilët kanë përmbyllur studimet e masterit në një vend të tretë, do të përfitojnë 

nga instrumenti garantues për kreditë pa kamatë, një lloj haudhënje e llojit të vet.  

 Më shumë se 25 000 studentë/te do të përfitojnë stipendime për përmbyllje të studimeve të masterit në 

grup dhe atë në rastin kur studimet planifikojnë t' I përmbyllin në së paku dy universitete
9
... 

 

Krijimi i agjencive shqiptare të afta për të përfituar në një të ardhme të afërt buxhete përkatëse për projekte të 

kësaj natyre, do të krijonte parakushte të jashtëzakonshme për rritje të aftësive dhe kompetencave profesionale të 

kategorive të veçanta të rinisë sonë, duke e shndërruar atë në resurs real të ekonomisë sonë  dhe me këtë rritje 

optimale të progresit e mirëqenies.   

Këto agjenci nacionale do të mund të hartonin strategjin brenda të cilës do të mund të përfshiheshin konceptet 

bazë për mësim të përjetshëm. 

Nëse marrim në konsideratë armatën e madhe të të diplomuarve shqiptarë që tashmë janë të papunë ose nuk 

kanë gjasa reale që për një periudhë të shkurtër të fillojnë karrierën profesionale për çka janë pregaditur, kjo 

strategji na rezlton tashmë të jetë tejet e domosdoshme dhe me karkater urgjent. 

Ndër konceptet bazike që do të duhej të përmbante kjo strategji nacionale, ndër të tjera, mund t' I potencojmë 

edhe me këtë rast disa sosh deh atë si vijon: 

  Ndërhyrje dhe marrje masash konkrete për përmirësimin e kushteve dhe mundësive për arsim për fëmijët 

parashkollor, 

 Përmirësim të përgjthshëm të kushteve në arsimin fillor dhe të përgjithshëm; 

 Ristrukturim të shkollës, sidomos në zonat rurale; 

 Rishikim të politikave të regjistrimit  në studimet themelore në universitetet shqiptare gjithandej ku afrohen këto 

mundësi; 

 Rishikim dhe kontroll të rreptë të curikulave të shkollave private të huaja në përputhje me politikat dhe interesat 

nacionale; 

 Nxitjen e interesit tek nxënësit për studime teknike dhe shkenca të natyrës etj.  
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2. PËRPLASJA E KULTURAVE TE ROMANI URA ME TRI HARQE  I 

ISMAIL KADARESË  
 

Prof. ass. dr. Kamber Kamberi   
UNIVERSITETI I GJAKOVËS “FEHMI AGANI” 

  

          Abstrakt  

Trajtimi i romanit “Ura me Tri Harqe”, i shkrimtarit të mirënjohur shqiptar, Ismail Kadare, ofron mundësi të shumta 

të qasjeve, por edhe të interpretimeve të ndryshme. Tema që paraqet kjo vepër është, kryesisht e një periudhe a 

harku kohor të përcaktuar, por në të shfaqen edhe periudha a harqe të ndryshme kohore. Njëra periudhë e prekur 

këtu, kryesorja, është ajo e zhvillimit të ngjarjeve rreth ndërtimit të urës në Ujanën e Keqe, pra koha e fillimit të 

depërtimit të Perandorisë Osmane, në drejtim të Europës. Janë ngjarje të fillimit të thyerjeve, që shpërfaqen 

metaforikisht, në kurrizin e kësaj ure, simbolikisht nga shtatë kalorës turq, të çuditshëm në shfaqje e të çuditshëm 

në veprime. Këta kalorës, sikur përfaqësonin fillimin e përleshjeve të dy botëve, përplasjen dhe përthyerjen e 

kulturave të ndryshme. Prandaj, kjo ngrehinë, këtu, do të bëhej vendi i shumë simboleve e shenjave tjera kah do të 

rridhte lumi i gjakut, që do të vinte nga vargu i ditëve, muajve, viteve, e shekujve në vazhdim.  

 Qysh në kryeradhën e parë, me një si himn ftillues, paraqitet kultura e hershme e arbërorëve duke përfshirë edhe 

besimin e lashtë shoqëror. Gjithashtu edhe përfundimi i rrëfimit është një përmbyllje me thirrjen meshtare, apo 

lutjen për ruajtjen e këtij besimi. Pra një fillim i veprës, që tregon identitetin e hershëm të shqiptarëve dhe një 

përfundim me dozën e druajtjes dhe makthit, që kthehet në lutje drejtuar Zotit për mbrojtjen e tokës së Arbrit dhe 

të identitetit shqiptar.  

Me gjithë simbolikat e shumanshme që mund të nxirren nga trajtimi me metoda të ndryshme letrare për  “Urën me 

tri harqe”,  mund të thuhet shumë. Pos tjerash, kjo urë paraqet edhe nyjën e kohës në shfaqjen e të dy botëve. Të 

asaj bote përpara ndërtimit të urës dhe të asaj bote me ndryshimet dhe thyerjet, që do të vinin pas ndërtimit të saj.  

 Hyrje  

Derisa te romani Kush e solli Doruntinën, paraqitet bota e Arbrit në kontekst me kohët e hershme dhe përmasën e 

saj që zinte në hapësirën e kulturës europiane, te Ura me Tri Harqe kemi vazhdimësinë e lidhshmërisë kohore të 

botës arbërore me shfaqjet tjera të thyerjeve tragjike e shkallmuese, që do të ndodhnin gjithandej gadishullit 

ILIRIK. Rrëfimet, këtu, jo rastësisht janë vendosur në periudhën kohore, nga fillimi i marsit të vitit 1377 e deri në 

pjesën e parë të vitit 1379, që do të thotë 10 vjet para Betejës së Kosovës. Nga këtu, është edhe nisja e thyerjeve, 

tashmë të pritshme, që shpërfaqen metaforikisht, në kurrizin e kësaj ure me tri harqe, që simbolikisht 

përfaqësohen nga ardhja e beftë e shtatë kalorësve turq, të çuditshëm në shfaqje e të çuditshëm në veprime. 

Shtatë kalorës turq, si sinonim i kulshedrës me shtatë krerë, sikur përfaqësonin misionin e përleshjeve të të dy 

botëve. Në kurrizin e kësaj ure të sapo ndërtuar, ku do të derdhej gjaku i njërit prej kalorësve, prej nga kjo urë do 

të bëhej vendi i shumë simboleve e shenjave tjera, kah do të rridhte më tej lumi i gjakut. Këtu, gjithashtu, do të 
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përballeshin jeta me vdekjen, apo mynxyrat e kalimit nga njëra gjendje në tjetrën. Këto hata, do të rrjedhin  si lumi 

i turbullt në vargun e ditëve, muajve, viteve, e shekujve në vazhdim.  

 Në këtë roman, qysh në kryeradhën e parë, me një si himn meshtar ftillues, reflekton kultura e hershme duke 

përfshirë edhe besimin e lashtë shoqëror të Arbrit. Po kështu vjen edhe përfundimi i rrëfimit, që përmbyllet me 

thirrjen meshtare, apo lutjen që rrjedh gjithashtu nga kultura e lashtë arbërore. Pra një fillim i veprës, që tregon 

diçka nga identiteti i hershëm të shqiptarëve dhe një përfundim me dozën e një druajtje, që kthehet në lutje 

drejtuar Zotit për mbrojtjen e tokës së Arbrit, të kulturës dhe identitetit të hershëm arbëror.  

Përkundër nisjes së thyerjeve të mynxyrshme të kulturave dhe besimeve që po ndodhnin tashmë, simbolikisht te 

kjo urë, përkundër thirrjeve dhe shenjave krejtësisht të qarta dhe alarmuese për rrezikun që tashmë ishte në kufi, 

por edhe në brendi, princërit arbëror në përgjithësi janë të përçarë, kanë lëkundjet, hezitimet dhe hamendësimet 

e tyre. Prandaj, në këtë gjendje, shpresa është e mugët dhe parashikimet janë të kobshme. E taksa e kësaj 

periudhe do të kushtojë shtrenjtë. Do të jetë shumë e kushtueshme për mbrojtjen, apo ruajtjen e elementeve që 

përbëjnë identitetin e tyre. Këtu do të përfshihen domosdoshmërisht taksa e flijimit, apo krimit dhe taksa e gjakun 

të derdhur, lum. 

 Figurativisht, me gjithë simbolikat e shumanshme që mund të nxirren nga kjo Urë me tri harqe, mund të thuhet, 

pos tjerash edhe ndryshe, se kjo ngrehinë me themelet në gjak dhe gjakun në kurriz, shfaq edhe nyjën e kohës në 

lidhjen e të dy botëve. Të asaj bote përpara ndërtimit të urës dhe të asaj bote me ndryshimet dhe thyerjet, që do 

të vinin pas ndërtimit të saj. Nuk është pra, një vepër e përkufizimeve totalitare, si një paraqitje e një bote me mite 

e legjenda, ku autori mëton të shestojë ç’mitizimin e tyre.
10

 Është vepër krejtësisht tjetër, që ngërthen në brendi 

një kompleksitet të gjerë të çështjeve, të përgjithshme e të veçanta. Vepër e realizuar shkëlqyeshëm artistikisht, 

me shtresime të tekstit e nëntekstit, që ofrojnë qasje të shumanshme, me  lexime e interpretime tjera, që lexuesi 

ka mundësi të shumta për të zgjedhur. 

Trajtimi i romanit 

Me gjithë simbolikat e shumanshme që dalin nga qasja e romanit “Ura me tri harqe”, si nyje e kalimit të kohëve, 

kjo me përkufizimin e këtyre harqeve, metaforikisht simbolizon tri kohët, apo periudhat kohore që përthyhen në 

tokën e Arbrit. Janë periudhat e tri perandorive: të asaj romake, bizantine dhe turke, së bashku me pasojat dhe 

tmerret e lemeritshme që lanë gjurmë në vazhdimësinë kohore. Dhe këto tri periudha paraqiten figurativisht në 

formën e harqeve të urës, ndër të cilat harku i tretë, përfaqëson periudhën më të tmerrshme. Koha, apo harku i 

fundit,  po fillonte me përplasjen e vrullshme, që do të ndryshonte e do të shkaktonte thyerje shkallmuese që 

s’kishin ndodhur ndonjëherë më parë. Me zhvillimet e këtyre ngjarjeve të kohëve fundit, parashikimet janë të 

errëta e të lemeritshme, ndërkaq për të gjitha ndodhitë mund të thuhen edhe gjëra të shtrembëruara, në forma të 

                                                           
10

 “Kadareja bashkoi artin mjeshtëror  me blasfeminë politike dhe krijoi “Urën me tri harqe”, gabimisht e vështruar 

në shumicën e rasteve vetëm si një çmitizim i legjendës.” 

Sh. Sinani, Për prozën e Kadaresë, Naimi, Tiranë 2009, f. 46. 
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ndryshme të pavërtetash e me deformime të natyrave tjera.  Prandaj një kronikë e domosdoshme që do të 

përfshinte përciptazi historikun e ngjarjeve të mëparshme, e sidomos të këtyre të fundit, duhej shkruar me nguti:  

“Që të mos thënë të qena e të paqena për këtë urë në të njëmbëdhjetë gjuhët e gadishullit, unë do të përpiqem të 

shkruaj gjithë të vërtetën për të, domethënë të shkruaj gënjeshtrën, ashtu siç dukej, të shënoj ngjarjet e 

përditshme, që janë të rëndomta si gurët, dhe tmerret e mëdha, që janë afërsisht aq sa ç’është numri i harqeve të 

saj”.
11

 

 Përmes kësaj kronike, mëtohet të përfshihet aq sa është e mundur nga e vërteta historike, bazuar në të dhënat e 

kronikave e dokumenteve, që gjenden në forma të shumta, të plota e fragmentare gjithandej në arkivat europiane. 

Përkitazi me periudhat e ndryshme kohore të historisë shqiptare, këto janë përmbledhur e personifikuar me 

harqet e kësaj ure kronotopike. Nga secili hark kohor, kryesisht të tragjedive të mëdha, ngjarjet mbeten të 

ngurtësuara, ashtu si harqet e urës. Prandaj, këtë histori duhet ta shkruaj dikush, ashtu siç është, dhe jo rastësisht 

Kadare, këtë detyrë që duhet ta bëjë dhe dokumentojë me kronikën e tij e ngarkon me kmpetencë murgun Gjon, si 

njeri i dijes e i kulturës arbërore. Prandaj, që në fillim, autori përmes kronikanit, paraqet rëndësinë dhe qëllimin e 

të shkruarit të ngjarjeve të kohës: 

“Shpejtoj ta shkruaj këtë kronikë, sepse kohët janë të vrugëta dhe e ardhmja është errur si asnjëherë tjetër. Pas 

ngjarjeve ngjethëse të urës, njerëzit dhe ditët janë qetësuar disi, por një tjetër zezonë spikat në horizont: shteti turk. 

Hijet e minareve të tij po mbërrijnë ngadalë gjer këtu”
12

 

 Romani Ura me Tri Harqe, në leximin e parë, të drejtpërdrejtë, përfshin një tematikë që paraqet një tablo të gjerë 

ngjarjesh që kanë të bëjnë me ndodhitë e fillimit të ndërprerjes, apo të shkëputjes së lidhshmërisë së kahershme 

midis disa vendeve europiane, dhe të disa prej tyre me ato të lindjes. Është pra, dobësimi dhe paraqitja kah fundi i 

periudhës bizantine dhe shfaqja e fillimit të depërtimit dhe përhapjes së dhunshme të një kulture tjetër, që do të 

hynte dhunshëm në këto anë,  nga lindja. Dhe kjo rrokullimë, do të jetë aq fatale, sidomos për arbërorët  

Krahas kësaj gjendjeje kërcënuese e të rrezikshme, bota arbërore shfaqet me gjendjen e saj të ç’thurur, gjegjësisht 

edhe me konfliktet ndërprincore, me çrregullimin dhe dobësimin e tyre, gjendje që do të çonte vazhdimisht drejt 

përçarjes dhe shkatërrimit. Prandaj, përkeqësimi ndodhë edhe në këto anë të Ujanës së keqe, ku paraqiten edhe 

shenjat fatale për botën e krishterë,  me fillimin e veprimit të këtij ndryshimi të madh. Është paralajmërimi i 

                                                           
11

 I. Kadare, Vepra 10, Ura me tri harqe, Onufri, Tiranë 2008, f. 22. 
12

 I. Kadare, Vepra 10, Ura me tri harqe, Onufri, Tiranë 2008, f. 22. 
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ardhjes së dhunshme të një perandorie tjetër të madhe, Perandorisë Osmane. Kjo perandori që do të shtonte edhe 

një hark tjetër në urën e historisë së dhimbshme të botës shqiptare.
13

  

Pra, është paraqitja simbolike e harqeve të tri periudhave kohore në historinë shqiptare, brenda historisë së 

përgjithshme perëndimore dhe jashtë saj. Historia e hershme, është e përafërt me atë europiane, e trashëguar me 

shekuj, me po ato ndryshime të natyrshme në vazhdimësi, deri atëherë kur do të ndodhnin ndryshimet e 

dhunshme dhe thyerjet e mëdha. Pra, bota shqiptare e paraqitur këtu, vjen me po ato emërvende, ngrehina e 

objekte, që dalin shpeshherë nga njëra vepër tek tjetra. Me po ato personazhe me emra të njëjtë, të përafërt ose 

të ngjashëm, që ngarkohen me role të ndryshme të përcaktuara, varësisht nga periudhat dhe rrethanat kohore. Në 

këtë kontekst, gjithnjë në kuadër të efekteve ideore e artistike, Kadare, i ka takuar shpeshherë kohët e edhe 

personazhet e periudhave të ndryshme historike në një kohë të përbashkët, apo njëkohësi të veprimit, gjithnjë me 

mision dhe mesazh të caktuar.   

 “Ura me Tri Harqe”, paraqet hapësirën e Arbrit, si pjesë e tërësisë së kontinentit të vjetër dhe e kulturës së 

përgjithshme të saj. Në këtë hark kohor, funksionon me gjithë veprimin e rolin e saj të drejtpërdrejtë në rregullimin 

e organizuar të botës shqiptare. Secila nga principatat, ka rregullimin dhe përbërjen e vet. Këto udhëhiqen nga 

kryezotët e tyre, të cilët kanë autoritetin  e udhëheqësit sovran. Së bashku  me këta, veprojnë edhe personazhe 

tjera të kësaj periudhe si: krerët, princërit, kontët, dukët, baronët, priftërinjtë apo peshkopët, kasnecët, bujtësit, 

etj. Paraqiten në tërësinë e tablosë edhe kishat, manastiret, famullitë, bujtinat, fiset, familjet, ushtarët, garnizonet, 

gjuhët, trashëgimitë kulturore, mitologjia, historia etj. që përbëjnë tërësinë e tablosë në sfondin arbëror. E gjithë 

kjo pamje, i gjithë ky veprim ndodh në harmoninë dhe frymën e përbashkët e të natyrshme europiane. 

  Kështu është shtrirja e tërësishme e atdheut të Arbrit, si pjesë e gadishullit të hershëm Ilirik. Është 

përputhshmëria me tërësinë europiane, me gjithë kulturën dhe  rregullimin shoqëror, të ndarë në principatat e 

kohës, prej të cilave shumica ekzistuese kishin lënë emër me veprat e tyre gjatë historisë. Këtu janë edhe dhënie-

marrjet e ndërsjella, me krushqitë, lidhjet tjera miqësore ndërprincore, apo edhe hazmëritë me mëritë e 

ndryshme. Janë krushqitë e miqësitë,  dhënie-marrjet edhe me principatat tjera të viseve europiane. Kështu, në një 

formë apo në tjetrën, paraqiten si të ndërlidhura me rrugën e hershme Via Egnatia e figurativisht me Lundra dhe 

trape, apo edhe me Hanin e dy Robertëve. Të gjitha këto, gërshetohen simbolikisht edhe me këtë urë. Prandaj 

rrjedhimisht, vendosmëria për ta ngritur një urë si diçka të domosdoshme për kohën, është e pashmangshme. 

Gjithë kjo vjen në vazhdim, me zhvillimin e ngjarjeve për shestimin dhe caktimin e vendit ku do të ndërtohej ura, 

fillimi i pakuptueshëm i punimeve, forma me tri harqe dhe përfundimi i kësaj ure, me veprimet e mëtejshme kanë 

                                                           
13

 ‘Në vitin 1978 Ura me tri harqe u botua si pjesë e trilogjisë me të njëjtin titull, që përfshinte, veç një 

“intermexoje” me titull Komisioni i festës, dy romane të tjera kyçe të poetikës kadareane: Pashallëqet e mëdha, 

ripagëzuar më pas Kamarja e turpit, dhe Muzgu i perëndive të stepës. Më vonbë Kadare do të shpjegojë këtë 

zgjedhje si një “artefic” që, nga njëra anë, i jepte karakter spontan trilogjisë, nga ana tjetër, dukej se u vinte fre 

leximeve të mundshme krahasuese” 

Matteo Mandala, Ismailand-i dhe urat kronotopike kadareane, “Hylli i Dritës” nr. 1, 2009, Skodër, f. 68.  
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simbolika shumështersore. Gjithashtu edhe lumi Ujana e Keqe ka ngjyrimet me ngarkesat mitologjike, të përziera 

me elemente të bashkëkohores, me simbolikën e të vjetrës, por edhe të së resë. E tillë vjen si kufi i ndarjes, i 

lidhjes, por edhe përpjekjes së kulturave të ndryshme. Kufi apo lidhje e pushtimit, mospushtimit, kufi i ndarjes apo 

urë e lidhjeve të ndryshme. 

Kjo vepër letrare, është e ndërtuar mjeshtërisht dhe përmban vlera të shumanshme ideore, artistike, historike, 

filozofike, estetike etj. Estetikja është gjithëpërfshirëse, e shtrirë fund e krye, por edhe pse nxitëse, shumë herë 

është e vështirë për ta kapur dhe interpretuar deri në fund, ashtu siç do të duhej trajtuar. Lidhur me estetikën e 

Kadaresë, që është mjaft e gjerë në veprën e tij, do ta përkufizonim me një mendim të studiueses së mirënjohur 

Floresha Dado: “Estetika kadareane është “e djallëzuar” (vazhdimisht e hapur...) për të ngacmuar vëmendjen tuaj, 

për t’ju futur vazhdimisht në “kurth” për t’ju bërë të besoni se asgjë, në këtë botë, nuk është interpretuar një herë e 

përgjithmonë”
14

 

Sigurisht se, te “Ura me tri harqe” ka shumëçka që duhet trajtuar e interpretuar, por megjithë qasjet e 

përkushtueshme, gjithsesi mbetet shumëçka e pashterrueshme dhe që do të vlente për t’u trajtuar edhe më tej. 

Sepse, në tërësinë e këtij teksti të mrekullueshëm artistik, të një stili të veçantë mjeshtëror, hasen edhe elemente 

të shtresimeve tjera përbërëse të nënteksteve. Këto janë sfiduese e në dukje lehtë të lexueshme, apo të 

vetëkuptueshme, por edhe këto nganjëherë janë edhe vështirë të hetueshme, pa një parapërgatitje paraprake të 

përgjithshme dhe një njohje të duhur të stilit kadarejan.  

  Te Ura me tri Harqe, qysh në pamjen e parë, fill në kryeradhën e parë, Kadare, shfaq lashtësinë shqiptare 

që vjen e transmetuar përmes një kleriku katolik, që përfaqëson intelektualin shqiptar të kohës, i cili është edhe si 

misionar i kulturës iliro-shqiptare. Ky prift katolik, duke pasur një kulturë burimore të lashtë, por e pasuruar edhe 

nga ajo europiane, e nis rrëfimin në kronikën e tij me gjuhën amtare, që gjithashtu është midis gjuhëve të para, si 

pjesë përbërëse e kulturës së  lashtë europiane:  

  “Unë, murgu Gjon, biri i Gjorg Ukcamës, tue u kujtuom se në gluhën tonë ende s’ka gja të shkruom për urën mbi 

Ujanën e Keqe, aq më keq kur për te vazhdojnë të thuren gojëdhëna e histori të paqena e gjithfarë dokrrash, tani që 

ajo mbaroi së ndërtuari, madje, që u spërkat edhe dy herë me gjak, në themel e në kulm, vendosa të shkruaj 

kronikën e saj”
15

 

  S’është vështirë të kuptohet se autori, këtu ka të bëjë me aludimin në priftin katolik, Gjon Buzuku, dhe me 

fillimin e veprës së tij, të parës në shqip, “Meshari”. Edhe pse i zhvendosur në një periudhë shumë kohë më parë, 

gati dy shekuj nga jetesa e vërtetë e murgut Gjon (Buzukut), ky transferim letrar i paramenduar dhe i qëlluar 

shumë saktë nga Kadare, ambientohet saktësisht dhe natyralizohet njëkohësisht edhe me personazhet tjerë 

historik, që transformohen në njëkohësi. Kjo njëkohësi vepruese, me personazhe të kohëve të ndryshme, 

pasqyrohet artistikisht edhe në forma tjera aluduese edhe shumë shekuj më vonë. Në një lexim tjetër të 
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 F. Dado, Estetika e Kadaresë, Onufri, Tiranë, 2016, f. 14. 
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 I. Kadare, Vepra 10. Ura me tri harqe, Tiranë, f. 21. 
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mundshëm, për një kohë tjetër, në një trajtë tjetër, del gjithashtu aludimi tjetër i një flijimi të kurdoherë të 

mundshëm. Në një rrethanë tjetër, në një lexim tjetër Gjoni, vjen lehtësisht nga shekujt i mishëruar edhe në vetë 

Kadarenë e viteve ’70 të shekullit XX, atëherë kur edhe ky mund të flijohej për kronikën (veprën) e tij, nga sistemi 

totalitar komunist.  

Murgu Gjon, ka aftësinë e parashikimit të fatit të zi, të plojës së madhe që po trokiste tashmë në portat e Arbrit 

dhe të Europës. Ai po brengosej me gjendjen e krijuar, sepse këtë prag, metaforikisht po e arrinin edhe hijet e 

minareve, shfaqja e zezonës po e pushtonte horizontin dhe përball furtunës së këtij rreziku, princërit arbëror nuk 

po nguteshin. Ata, të përçarë, po bënin sehir, sikur nuk do të ndodhte asgjë. Ndasitë dhe armiqësitë  e këtyre 

zotërve të Arbrit, nuk kishin qenë ndonjëherë më të mëdha se këto të tashmet në njëqind vjetët e fundit. As 

krushqitë e ndërsjella, nuk po fashitnin ndasitë dhe armiqësitë e përndezura. Zënkat e këtyre zotërve, ishin të 

shumëfishta edhe në mes vete e edhe me ata të huaj. Secili po mbronte interesat e veta me kryeneçësi e së bashku 

me këto stemat, emblemat dhe shenjat tjera, edhe në këtë gjendje të pazakontë. Po përpiqeshin, të tregoheshin 

mbizotërues njëri ndaj tjetrit, duke lidhur aleanca dhe kërkuar edhe ndihma ushtarake nga formacionet e 

ndryshme turke. Prandaj, paraqitja e këtyre ekspeditave, siç parashikon Kadare, ishin edhe shfaqjet e tyre të para 

ushtarake drejt Europës. Së bashku me këto hyjnë edhe shfaqjet e lëvizjeve të dyshimta të spiunëve, zbuluesve, 

rapsodëve, e shtegtarëve tjerë, që nën petkun e dervishëve, endacakëve e të lypësve të leckosur, po i kryenin 

shërbesat e paracaktuara nga shteti turk. Në të vërtetë këta ishin misionarë, që po mblidhnin dhe përhapnin 

informacionet e nevojshme për pushtimin e ardhshëm. Këto lëvizje të shpeshta po bëheshin gjithandej rrugës së 

vjetër Via Egnatia, që tash po riparohej me ngut.   

Përballë gjithë këtij rreziku që po dukej gjithandej, kryezotët e principatave të Arbrit, nuk po ndërmerrnin asgjë 

serioze dhe nuk po bënin asnjë përpjekje të ngutshme. Nuk po lidhnin  asnjë aleancë të mundshme, nuk po 

organizonin ndonjë kuvend të rëndësishëm e as ndonjë besëlidhje të domosdoshme. Kësi aleancash, nuk po 

bëheshin kurrsesi, as ndërmjet principatave simotra, e as me ata të principatave të vendeve fqinje. Këto veprime si 

domosdoshmëri e kohës, që nuk po ndodhnin kurrsesi, Kadare, alegorikisht i përkeqëson në një takim të 

përgjithshëm të këtyre zotërve, në një kotësi, në një paradoks për gjendjen e përgjithshme, në gjahun e organizuar 

diku në Humbëtirën e Ujkut. Gjahu në këtë humbëtirë metaforike, tashmë ishte vetëm një orvatje e kotë, që edhe 

përfundoi me shterpësinë e një kuvendi të fshehtë.  

Gjithë këtë papërgjegjësi të princërve arbëror përball këtij kërcënimi osman, Kadare, e bartë në shqetësimin e 

murgut Gjon. Ai egzaltohet nga krenaria e lashtë e arbërorëve dhe shqetësohet me ngjarjet dhe gjendjen e tyre të 

fundit. Për këtë gjendje, autori e vendos murgun shqiptar në një bashkëbisedim imagjinar me murgun francez 

Brokhard, që bujti në famullinë e tij, kur po kthehej në Evropë Bizanti, nga një shërbim i përfunduar. Murgu Gjon, i 

rrëfen dhe argumenton me fakte, përkatësinë dhe lashtësinë e shqiptarëve, si popull rrënjës, kulturën dhe veçoritë 

e tyre, krahas popujve tjerë të këtij gadishulli. Gjuhën e tyre, vjetërsinë e saj e vendin e vërtetë që zë ajo në mesin 

e gjuhëve europiane. Për huazimet e marra prej kësaj gjuhe nga gjuhët tjera, nga të cilat fjalët e vjetra, nga më të 
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rëndësishmet që greqishtja kishte përvetësuar nga gjuha e arbërve, dhe jo fjalë dosido, por emra perëndish e 

heronjsh. Këtë e rrëfen murgu Gjon gjatë  bashkëbisedimit me murgun frëng Brokard: 

“Ne jemi rrënjës këtu, vazhdova, që nga kohët që s’mbahen mend. Sllavët, që kohët e fundit janë acaruar fort, siç 

ndodh shpesh me ardhacakët, nuk kanë veçse tre-katër shekuj që kanë mbërritur nga stepat e Lindjes. E dija se 

duhej t’ia vërtetoja njëfarësoj këtë gjë dhe i fola për gjuhën shqipe. I thashë se ajo, siç thoshin disa nga murgjit 

tanë, është bashkëmoshatare, në mos më e vjetër se greqishtja dhe kjo, gjithmonë sipas murgjve, vërtetohej nga 

fjalët që greqishtja kishte marrë prej gjuhës sonë”.
16

 

Tash këto gjuhë të vjetra, dhe gjithë kultura perëndimore, ishin nën rrezikun e një gjuhe tjetër, të një kulture tjetër 

aziatike, që do të ishte më e kobshme për gadishullin. Ndërkaq, ky  rrezik ishte pranuar, vetëm atëherë kur ishte 

përhapur lajmi, se osmanët, kishin arritur më në fund, t’ia merrnin Bizantit, gjysmën e bazës ushtarake të Vlorës, 

dhe se këta, duhej të tërhiqeshin sa më shpejtë për t’ua lëshuar vendin atyre. Gjysmën tjetër të kësaj baze, ende e 

mbante, Aranit Komneni, i cili tashmë pothuaj se ishte në gjendje lufte me osmanët. Tash po vërtetohej praktikisht, 

se edhe flijimi nëse do të bëhej, nuk do ta ndalnin krimin e dridhjet e përgjithshme.  Zezona ishte afër dhe murgu, 

Gjoni i Gjorg Ukcamës, vazhdon kronikën e Arbrit, me gjithë shqetësimin e tij të madh e ethet që po e kaplonin të 

tërin, e ankthin që nuk po i shqitej:  

“Më 11 të muajit shëmëhill më qëlloi të bëja një udhëtim shërbimi gjer në kufijtë e trojeve tona, pikërisht ku fillon 

pashallëku kufitar turk. Pasi mbaroja punë, me orë të tëra rrija e vështroja fillimin e Perandorisë Osmane. Nuk më 

besohej që e kisha përpara. Përsërisja me vete si një i lajthitur: ja disa hapa larg teje fillon ajo që quhet hapësira 

islamike. Dy hapa larg meje fillonte Azia. Ishte vërtet për të luajtur mendsh. Ajo që kishte qenë dikur më e largët se 

viset e përrallave, tani ishte, mu në hundët tona. Dhe prapë s’më besohej. Ashtu nuk u besohej të gjithëve, që ata 

ishin afruar vërtet. Ata ishin aty, por dëshmitë, orët, datat, masat e gjatësisë dhe të kohës treteshin si në mjegull.”
17

  

Kjo pamje e shkretë, që po e vërente murgu, në dukjen e parë, të rrëqethte gjithë trupin.  Ndryshimet veçse kishin 

nisur. Autori, këto i shfaq me shumë elemente, edhe te ndërrimi i fjalëve shqipe me ato turke, i emrave të 

shqiptarëve dhe zëvendësimi i tyre me ata turq, si te Mark Kasneci, në Mark Haberi. Kështu ngadalë edhe 

vrazhdësia e mëparshme, po zëvendësohej fillimisht me një miklim tjetër:   

“Në erë ndihej uria e shtetit të madh osman. Ishim mësuar gjer tani me urinë e egër të sllavëve. E zhveshur, 

dhëmbëjashtë si uri ujku, ajo ngjante përherë e më e rrezikshme se gjithçka. Ndryshe prej saj, trysnia osmane ka 

brenda një lloj joshjeje. Me sa duket s`është e rastit që kanë zgjedhur si shenjë të tyre hënën. Nën dritën e saj, bota 

mund të miklohet e të vihet në gjumë më lehtë”.
18

 

Fillimisht duke mos i vërejtur për një kohë ndryshimet që do të ndodhnin, gjithçka që ishte do të ndryshonte me 

shpejtësi. Princërit duke u gjendur në këtë situatë ngarendin, ndërkaq, sa në njërën anë e sa në tjetrën. Të tjerët 

po e pranonin vasalitetin e gjysmëhënës. Këtë po e dëshmonte edhe diçka, që nuk dukej e tmerrshme në pamjen e 

                                                           
16

 I. Kadare, vepra e cituar, f. 72. 
17

 I. Kadare, Vepra 10, Ura me tri harqe, Onufri 2008, Tiranë, f. 130. 
18

 Vepra e cituar, f. 138. 
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parë dhe e parëndësishme, letrat, fermanët, që në krye mbanin datën e kalendarit islam. Koha ishte çuar prapa për 

gjashtëqind vjet. Në këtë gjendje, rrëmuja po vazhdonte e lajmet që vinin vazhdimisht ishin nga më të ndryshmet: 

“Muzakajt e kishin kthyer mbrapsht dërguarën e tretë të osmanëve. Dy baronët Gropa dhe Matranga, përkundrazi, 

kishin shpallur vasalitetin. Po kështu kishin bërë dy kralë serb në kufi dhe një tjetër princ kroat. Nikollë Zaharia me 

vasalët e tij s`dihet ende ç`kanë vendosur. As Kastriotët. Përshpëritet për një lidhje në midis dy kryezotëve më të 

fuqishëm, Kontit të madh Karl Topia dhe Balsha II, por kjo mund të jetë më tepër një dëshirë e njerëzve, se sa e 

vërtetë. Çështja e kurorës, që mëton Topia, është një pengesë gati e pakapërcyeshme për këtë besë-lidhje”.
19

 

Gjendja e përgjithshme ishte alarmante, e këtë po e ndiente më shumë se gjithë të tjerët, murgu Gjon. I 

shqetësuar, po vështronte edhe simbolet e identitetit të vendeve europiane, edhe të atyre aziatike. Po gjente 

metafora dhe krahasime me shenjat e flamujve të tyre dhe si për çudi, ndër këta mbi të gjithë, zotëruese është 

emblema e flamurit osman, me gjysmëhënën. Kjo gjysmëhënë, që përfaqësonte shtetin e madh turk, po ndjehej se 

do të ishte zotëruese mbi të gjithë të tjerët. Siç po duket, jo rastësisht osmanët kishin zgjedhur këtë simbol të tyrin. 

Hëna, ajo, ngrihet vetvetiu në lartësinë e qiellit, për t’u dukur nga gjithë njerëzimi, e papenguar, zotëruese. Prandaj 

edhe kuptimi është më se i qartë, turqit do të kishin punë me gjithë botën. 

Murgu, me shpirtin e thyer po e shihte këtë zezonë. Shqetësimi po i shtjellej vazhdimisht, për Arbrin e tij, 

gadishullin e gjithë kontinentin. Arbri ishte në buzë të humnerës, kur po pritej vetëm momenti dhe kuadri i 

shfaqjes së fillimit të luftës, që nuk dihej kur dhe si do të përfundonte. Ishin kryer të gjitha parapërgatitjet, sipas 

rregullave të shtetit osman. Ishte kryer edhe munxosja e e Arbrit dhe tërë kontinentit të Europës, prej turqve. Këtë 

munxë të paparë ndonjëherë e kishte kryer munxadhënësi i parë shtetëror, sipas të gjitha rregullave të luftës, të 

nxjerra nga arkivat e shtetit osman. Dhe kjo veçanti, e munxosjes së tërë një kontinenti, kishte ndodhur ndoshta 

për herë të parë, dhe pikërisht pranë kufirit turk e shqiptar. Arbri ishte në zgripc të humnerës, edhe në këtë fillim 

harku kohor, shpresa e përfaqësuar nga murgu shqiptar megjithatë nuk humbet, nuk thyhet. Arbëria nuk do të 

tretet kurrsesi: 

 “...Arbri do të gjendet disa herë në zgripc të humnerës. Si gurë në rrokullimë do të tkurret e do të nxjerr xixa dhe 

gjak. Është e thënë që të bëhet e të zhbëhet disa herë, gjersa të mbetet i ngulur jetë e mot mbi fytyrë të dheut. U 

bëftë,  pra, Arbër! “
20

 

       Këtë gjendje kohore, këtë fillim të ndryshimit të madh, që po ndodhte, Kadare, përmes murgut Gjon, që po 

bënte kronikën e dhimbshme, bën një përmbledhje gjithëpërfshirëse të pikave kyçe, të ngjarjeve që kishin ndodhur 

dhe grithë atyre që parashihte të ndodhnin.
21

 Në përfundimin e kronikës Kadare e vendos murgun Gjon, nën 
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 Vepra e cituar, f. 141. 
20

 Vepra e cituar, f. 142. 

21
“Sytë m’u errën dhe, ashtu siç pashë atëherë njollën e zbehtë të gjakut, nën qafën e Murrash Zenebishës, ashtu 

m’u duk se nën atë ujë hëne pashë fusha të tëra të lara me gjak dhe male të bëra shkrumb. Pashë hordhitë 

osmane, që dystonin botën, duke krijuar në vend të saj hapësirën islamike. Pashë zjarret dhe hirin dhe shkrumbin e 

zi të njerëzve dhe kronikave. Dhe muzikën, dhe vallet, dhe veshjet, dhe gjuhën tonë madhështore, të ndjekur nga 
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ndriçimin e zbehtë të hënës, te harku i parë i urës, përballë të muruarit, nga ky vend i flijimit a krimit, prej nga po e 

merrte kumtin, që të kthehej sa më shpejtë në famulli për të mbaruar kronikën, sepse gjithçka tash ishte e 

paparashikueshme dhe gjithçka mund të ndodhte. 

 “Dhe kjo kronikë, ashtu si ura vetë, mund të kërkojë një fli, dhe këtu i flijuari s’ka kush të jetë veçse unë vetë, unë 

murgu Gjon, i biri i Gjorg Ukcamës, që e kreva ate tue kujtuom se ndë gluhën tonë ende s’ka gja të shkruom për 

Urën e Ujanës së Keqe dhe për gjamën që po vjen, dhe en së dashunës botës sanë.”
22

  

 Gjithashtu, kjo formë e veçantë e përmbylljes, është edhe një vazhdim i fillimit të uratës, apo një 

lidhshmëri e vazhdimësisë kohore, asaj që kishte nisur në fillimin e kronikës, me një harmoni dhe përputhshmëri, 

të plotë, që ka mesazhe të shumëfishta.  

 

 Përfundime 

 

Qysh në kryeradhën e parë, fillimi i kësaj vepre është i mrekullueshëm, me një si himn nisës, paraqitet kultura e 

lashtë të Arbrit. Pa e përmendur tash brendësinë, edhe përfundimi është gjithashtu i shkëlqyeshëm. Një përfundim 

elegant që përmbyllet në formën e një urate apo, të një lutjeje kishtare, që shkon aq natyrshëm me natyrën e 

rrëfimtarit, apo shkruesit të kronikës, murgut Gjon. Vepër me një fillim që tregon identitetin e shqiptarëve dhe me 

një përfundim që lutet për mbrojtjen e këtij identiteti. 

Romani “Ura me tri harqe”, me përmbajtjen tekstore, hyn në serinë e veprave perandorake. Kronologjikisht kjo 

edhe nisë serinë e veprave të I. Kadaresë për Perandorinë Osmane. Përmes kësaj vepre, qëllimi i Kadaresë, është të 

shpërfaq para botës, botën e vërtetë të Arbrit me kulturën e saj të  hershme, që hynte e barabartë në gjirin e 

kulturës europiane. Mëton të shpërfaq të vërtetat historike të këtij populli, që shpeshherë ishin tjetërsuar, 

shtrembëruar, falsifikuar e edhe përvetësuar nga të tjerët. Gjithashtu, përmes kronikës të murgut Gjon, shfaq 

alarmin e ardhjes së dhunshme të një kulture tjetër dhe thyerjet që do të ndodhnin përgjatë shekujve. Përmes 

harqeve të urës, paraqiten tri harqet kohore, të tri perandorive, që për shekuj me radhë,  lanë gjurmë në kulturën 

e botës shqiptare.  

Këtë vepër me gjithë madhështinë letrare, e kishte shkruar në një kohë të vështirë e të pa sigurt për vetën e tij, në 

kohën e një sistemi totalitar komunist. Këtu, prandaj, I. Kadare, është i mishëruar, apo transformruar në murgun 

Gjon, të cilit i adreson veprimin e rrëfimit, por edhe rriskun e rrezikun, që shkon  bashkangjitur me të, njëkohësisht 

Krahas gjithë këtyre kompozicioneve të shfaqshme, këtu ka edhe shtresime tjera të nënteksteve, të cilat sigurisht 

që kanë vlera për qasje, trajtime e interpretime të shumanshme.
23

 Ky roman, mund të ndahet në dy pjesë në 

                                                                                                                                                                                           
ai ”llëk” i tmerrshëm, si bishti i një rrëshqanori, duke kërkuar strehim në male, midis rrufeve e bishave, që do ta 

egërsonin. Dhe poshtë maleve pashë fushat e mbetura pa gojë. Dhe mbi të gjitha, pashë sternatën që po vinte me 

orët shekuj...” Vepra e cituar, f. 153. 
22

 Vepra e cituar, f. 154. 
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përshkrimin e dy kohëve të ndryshme, por që mund të lidheshin përmes një përthyerje të madhe te kjo urë. Njëra 

kohë, shfaq botën e Arbrit, me gjithë rregullimin e brendshëm e të jashtëm, me kulturën e përgjithshme, me 

ngjashmëritë e veçoritë, krahasuar me vendet tjera të Europës, ndërsa koha tjetër, që shfaq fillimin e një bote krejt 

tjetër, të panjohur ndonjëherë për këto anë, të asaj bote aziatike. 

 Figurativisht mund të thuhet, mbase edhe ndryshe, se ura simbolizon edhe pikën e përthyrjerjeve dhe nyjën e 

lidhjes së këtyre botëve. Të të asaj bote që i takon periudhës përpara ndërtimit të urës dhe të asaj bote që do të 

vijë, pas ndërtimit të urës. Është simbolikë që mbanë ngarkesë të shumëfishtë artistike. 
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 Ballkanasit, ndër ta edhe shqiptarët, ballkanasit që u gjendën bashkë në pragun e rrezikut të perandorisë 

otomane, kanë mbetur midis urës dhe kështjellës jo aq se i janë trembur njëri-tjetrit, por më shumë sepse, sa herë 

që kanë tentuar të zgjedhin të parën, janë gjendur të tjerë që Ballkanin e kanë dashur urë për veten e tyre, jo për 
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Abstrakti: 

 

Shqyrtimi e studimi i këtij punimi dhe i kësaj teme në tërësi është bërë mbi bazën e një metodologjie të përcaktuar 

dhe të mirëfilltë shkencore. 

Studimi i temës Provincializmi që rrethonte qytetin në letërsinë e Kadaresë, është si rezultat i punës dhe i 

hulumtimit të një pune të gjatë me veprën e Kadaresë. Për të realizuar këtë temë kemi shfytëzuar disa metoda pune 

të gërshtuara midis tyre siç janë: metoda biografike, sociologjike, antrpopologjike, historike, filologjike, krahasuese 

dhe psikologjike. 

Metodologjia bazë e përdorur gjatë këtij studimi është ajo komperative e psikologjike, të ndërthuruara me analizën 

letrare, antropologjike dhe filologjike. 

Marrëdhëniet e letërsisë, me qytetin, janë shumë të ndërlikuara dhe të shumëllojta. Nga njëra anë, sepse vetë 

kuptimi i fjalës “qytet” është i pasur. Ai fillon nga kuptimi si hapësirë materiale urbane, deri te qyteti si realitet 

politik dhe bashkësi individësh, që respektojnë norma institucionale, por që provincializmi ka mbërthyer qytetin e 

gurtë. 

 

Ismail Kadare krijoi figurën e mendimit të tij personal, e cila kërkon interpretimin dhe analizën e lexuesit model
24

, 

kjo shkon përshtat më shprehjen që Arstoteli ka thënë në veprën e tij Poetika që arti nuk paraqet atë çka do të 

ndodhë, por çka mund të ndodhë, që është një tërësi e njëtrajtshme, në të cilën veprimet dhe ngjarjet e veçanta 

përputhen sipas ligjit të shkakut dhe të rrjedhimit, sikurse edhe sipas ligjit të mundësisë dhe të probabilitetit
25

. 
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Atë çka dallon një qytet nga një tjetër është pikërisht komunikimi dhe kultura që ai mbart, por në letërsinë e 

shkrimtarit të epokës, siç është Ismail Kadare dallohet qartë provincializmi, që e rrethonte qytetin, ky është qyteti i 

tij i lindjes.  

Qyteti në vetvete ka kapacitet ta vlerësojnë këtë kulturë të mirëfilltë dhe ta rujanë frymën e traditës, në kuptimin e 

ruajtjes së traditës së veprave estetike, që shpesh janë edhe vepra që lidhen me traditën historike. 

Biseda e magjive bëhej tani në të gjitha shtëpitë. Fill pas ngjarjeve të para u ndje njëfarë hutimi. Pastaj, siç ndodh 

zakonisht në këto raste, hutimi i parë kaloi dhe njerëzit po përpiqeshin të gjenin shkaqet dhe rrënjët e së keqes. U 

pyetën për këtë gjë “plakat e jetës”. Këto ishin plaka shumë të vjetra, që nuk çuditeshin nga asnjë dhe nuk kishin 

frikë nga asgjë (K.N.G: 47-48) 

Nga perspektiva kulturore dhe shkencore qyteti është një rast ideal i përqëndrimit të kulturës në hapësirë dhe nga 

aspekti sociologjik qyteti është relativisht i shumpopulluar.  

Qyteti ka marrë një vlerë përgjithësuese, por edhe fytyrën e tij të veçantë. E veçantë në këtë qytet është pozicioni, 

arkitektura, mënyra e jetësës, mentaliteti, paragjykimet.  

Magjia, magjia, klithëm edhe ne të tjerët dhe, pa kuptuar as vetë shkakun, të gjithë u nisëm në pikë të vrapit, 

tatëpjetë rruginës. Iliri ngarendte i pari dhe të gjithë ulërinim, thërrisnim, gulçonim me gëzim, frikë dhe tmerr 

përzier bashkë (K.N.G:53) 

Dukurite tipike të një mjedisi provincial e të prapambetur, të një jete që vërtitet në një qark thashethemash, 

paragjykimesh, besëtytnish e zakonesh prapanike, janë zmadhuar në lentën e shkrimtarit dhe kanë dalë ne pah me 

tërë shëmtinë dhe karakterin e tyre regresiv.  

Këtë botë që po jepte shpirt, megjithëse përpëlitej me deshpërim për t’i shpëtuar dënimit të historisë, shkrimtari e 

ka pasqyruar me ngjyra të gjalla, me anë imtësish që, edhe pse janë marrë nga një realitet konkret, humbasin 

konkretësinë e tyre të drejtpërdrejtë dhe fitojnë një kuptim simbolik. 

Tani ato gjykonin djalin e Mane Vocos me po ato fraza të frikshme, siç kishin gjykuar atëherë shtëpinë prej fibre. 

Pse, o përbindësh, deshe ta shohësh botën ndryshe? Ç’pate që ngrite krye, pse na prish gjakun? (K.N.G:27) 

Vetë jeta e qytetit ku shkrimtari ka vendosur ngjarjet simbolizon në një kuptim me të gjerë jetën e varfër ne çdo 

pikëpamje të shoqërisë shqiptare. Edhe pse shkrimtari na përshkruan qytetin e tij të lindjes siç ishte Gjirokastra, 

dukej fare qartë provincializmi, që kalbëzonte qytetin e gurtë dhe të lashtë. 

Katënxhikat ankoheshin nga nuset, në kohën që nuset e plakeve të jetës kishin vdekur prej kohësh. Plakat 

katënxhika ankoheshin gjithashtu nga përdhesi dhe nga sëmundje të tjera të mërzitshme, ndërsa plakat e jetës 

njihnin vetëm sëmundjen madhështore të verbimit, për të cilën nuk ankoheshin kurrë. Në asnjë gjë nuk mund të 

krahasoheshin plakat katënxhika me plakat e jetës (K.N.G:95) 

Qyteti ka marrë një vlerë përgjithësuese, por edhe fytyrën e tij të veçantë. E veçantë në këtë qytet është pozicioni, 

arkitektura, mënyra e jetësës, kurse e përgjithshme është se ai i ka të gjitha shqetësimet, që kanë qytetet e tjerë, 

të cilët vuajnë nën zgjedhën e rëndë të pushtuesit. Duke krijuar një galeri të tërë personazhesh, autori nuk merret 
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me skalitjen e tyre, nuk tregon historinë e formimit të tyre, por duke i vënë ata në situata dhe rrethana të caktuara, 

shpreh idealin e tij pozitiv
26

.  

Qyteti është në ethe. Ishte e dyta herë që po e dëgjoja këtë shprehje. Në asnjë mënyrë s’e kuptoja dot se si mund të 

sëmurej një qytet. Në oborrin e Mane Vocos të dy me Ilirin dëgjonin Javerin me Isanë që bisedonin për magjitë. Si 

zakonisht, ata përdornin midis tyre fjalë të vështira dhe të panjohura, tingëllimi i të cilave nuk i shkonte fare 

fshehtësisë së magjive. Disa herë ata përsëritën fjalët “misticizëm” dhe “psikozë kolektive”. Pastaj Isai e pyeti 

Javerin (K.N.G:51) 

Dukuritë tipike të një mjedisi provincial e të prapambetur, të një jete që vërtitet në një qark thashethemash, 

paragjykimesh, bestytnish e zakonesh prapanike, janë zmadhuar në lentën e shkrimtarit dhe kanë dalë ne pah me 

tërë shëmtinë dhe karakterin e tyre regresiv.  

Këtë botë që po jepte shpirt, megjithëse përpëlitej me dëshpërim për t’i shpëtuar dënimit të historisë, shkrimtari e 

ka pasqyruar me ngjyra të gjalla, me anë imtësish që, edhe pse janë marrë nga një realitet konkret, humbasin 

konkretësinë e tyre të drejtpërdrejtë dhe fitojnë një kuptim simbolik. 

Qyteti prej guri, ky mal i një qyteti fsheh në vetvete një histori të stërlashtë mitike të ekzistencës. Ai është qenia e 

madhërishme dhe e fuqishme, që mbron dhe ndëshkon: nuk ishte e lehtë të ishte fëmijë në këtë qytet
27

. 

E kërkimtarë magjish, tha Javeri, po përgjoni? Në të vërtetë ne, ashtu si shumica e të vegjëlve ishim kërkimtarë 

magjish. Ditë të tëra i kishin kërkuar ato kudo: nën pragje shtëpish, mbi pullaze dhe në vrima muresh. Gjurmët e 

kërkimeve dukeshin kudo. Ato bëheshin sidomos më të qarta kur binte shi dhe pullazet pikonin në shumë vende. Ne 

kishim kërkuar veçanërisht rreth e rrotull shtëpisë së Nazos dhe këtë e kishim bërë për hir të nuses së saj të bukur. 

Megjithatë, magji nuk kishim gjetur dot dhe nuk na e merrte mendja kurrë se magjitë do ta gjenim pikërisht 

atëherë, kur i kishim humbur shpresat (K.N.G:52) 

Vetë jeta e qytetit ku shkrimtari ka vendosur ngjarjet, simbolizon në një kuptim me të gjerë jetën e varfër të qytetit 

të Gjirokastrës. Dinamizmi i brendshëm i veprës buron prej kësaj ndeshjeje të ashpër midis forcave të errësirës dhe 

filizave të reja, që sapo kanë mbuluar në jetën e shoqërisë dhe që përfaqësojnë progresin dhe të ardhmen e saj. 

Zakonisht mendohet që problemi i ndjenjës së identitetit është thjesht filozofik dhe ka të bëjë vetëm me arsyen 

dhe mendimin tonë. Në fakt nuk është ashtu. Nevoja për ndjenjën e identitetit, buron vet nga vetë kushtet e 

ekzistencës njerëzore dhe nga ana e saj shërben si burim i synimeve më të fuqishme. Përderisa në kushtet e 

mungesës së ndjenjës së Unit, nuk mund të ruhet shëndeti shpirtëror, njeriut i duhet të bëj gati gjithçka, mjafton 

që të fitojë këtë ndjenjë. Pikërisht kjo nevojë fshihet pas përpjekjes së madhe për të siguruar një pozitë shoqërore, 

e në të njëjtën kohë për tu dalluar nga të tjerët, ndërkaq ajo është bile edhe më e çuditshmja se sa nevoja për 

mbijetesë fizike. Çfarë mund të jetë më e qartë se sa gatishmëria e njerëzve për të vënë jetën në rrëzik, për të 
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hequr dorë nga dashuria, për të humbur lirinë, dhe për të sakrifikuar mendimet, për hir të përkatësisë në tufë, për 

hir të ngjashmërisë me të tjerët dhe të fitimit në këtë mënyrë, të ndjenjës së identitetit, qoftë kjo edhe iluzive?
28

.          

 Herë herë, në këto orë të natës, kur s’më zinte gjumi, më kapte një ankth i madh dhe vitet që do të vinin më 

dukeshin të zymta e të tymosura si një ëndër e gjatë, e keqe, nga e cila përpiqesh të dalësh e nuk del dot. Ndoshta 

tani që ne po flemë, dikush e vë magjinë te praku i portës, mendoja unë i përgjumur, dhe të nesërmën, kur 

ngrihesha nga gjumi, vrapoja pa larë sytë te porta dhe një copë herë vështroja me kujdes gurët e prakut, se mos 

kishin luajtur nga vëndi. Dhe kur babai fillonte të grindej për ndonjë gjë me mamanë, unë dridhesha papritur si nga 

një këmbanë alarmi. Magjia, mendoja, filloi magjia (Q.J:25)        

Nëse identiteti personal formohet përmes shfaqjes e rishfaqjes në kohë e vende gjithnjë të ndyshëm dhe që lëvizin 

pa pushim, atëherë pamundësia e unifikimit mund të “përkthehet” si pamundësi për të përcaktuar e “përmbyllur” 

eksperiencën tonë biografike dhe jetën tonë psikike. Kësisoj, eksperienca duket e copëtuar në segmente kohorë e 

hapësinorë e që mund të jenë prezent në një të “tashme iluzive”, çka e bën të pamundur lidhjen e referimit me atë 

qendër, që mund të ishte uni
29

. 

Jashtë karakterizimit të bezdisshëm, përmes stilit të tij që përdor në letërsi, ndërton portretin e fenomenit
30

, i jep 

“pamje”, “trajtë”, “ngjyrë”, e personifikon gati si një qënie e dukshme, me të cilën lexuesi duhet të ndërtojë 

patjetër një marrëdhënie. 

Kako Pinua, e imët, e veshur krejt në të zeza, tundte vazhdimisht kokën thatime dhe, pas çdo fjale të Xhexhos, 

përsëriste si e nemitur: kiameti:. Biseda e tyre më tërhiqte ndaj po e dëgjoja me vëmendje. Flisnin për Isanë, djalin e 

madh të Mane Vocos, i cili javën që shkoi kishte bërë një gjë të padëgjuar: kishte vënë syze. Kur ma thanë, nuk e 

besova, thoshte Xhexhoja; u ngrita, hodha rizën në kokë e me vrap te mane Vocoja. I ziu Mane e mbante veten, po 

gratë ishin prishur në fytyrë. Rrinin si të trullosura. Bëj t’i pyesja e s’i pysja sot. As fjala, as kuvendi s’lifhej. Kur do ti 

hyri, ai qoftë (K.N.G:25) 

Arti i madh përparimtar botëror i të gjithave kohëve, nga origjinat e gjer në ditët tona, ka pasur përherë si synim të 

japë një dëshmi komplekse të kohës së vet. Këtë janë përpjekur ta bëjnë arti oral popullor e klasikët grekë, Dantja 

e Shekspiri e sidomos shkolla realiste e romanit, e kurorëzuar nga romani balzakian. Megjithatë duhet thënë se 

dëshmitë artistike të së kaluarës, sado të fuqishme të ishin, për sa i përket dhënies së fytyrës së epokës, kanë qenë 

në përgjithësi monokrone
31

. 
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Letërsia, duke mos qenë uniforme, jo vetëm gjatë shtrirjes së saj historike, por edhe në një moment të caktuar, 

shfaq dukuri që kanë të bëjnë me origjinalitetin e drejtimeve letrare, me specifika të qarqeve të ndryshme letrare, 

hetuar këto në momente të ndryshme historike, apo dhe në shtrirje të ndryshme gjeografike
32

. 

Autori në vepër ka dashur të theksojë se duhet një shikim i ri i botës “syze” dhe një “optikë” realiste, objektive mbi 

fenomenet krejt ndyshe nga optika realiste
33

. 

Kur një letërsi fiton një peshë të tillë, që të bëhet objekt disertacionesh dhe studimesh monografike, kjo është një 

shkallë më e lartë se ajo e botimeve antologjike, madje dhe e paraqitjes informuese në fjalorët enciklopedikë të 

letërsisë botërore, ku, siç është vërejtur, shpesh letërsia shqipe është paraqitur në mënyrë krejt aksidentale
34

. 

Nga ana tjetër, janë kronikat, shënimet me shkronja korsive, ku realiteti hyn në mënyrë të drejtpërdrejtë, i ashpër, 

i pamërshirshëm. Raportet midis këtyre dy planeve janë të tilla: plani i dytë hedh dritë mbi të parin, pra realiteti 

shoqëror, e vërteta e jetës qytetit dhe kohës ku zhvillohen ngjarjet, zbulon thelbin e shqetësimeve të heroit, e jep 

atyre një tingëllim përgjithshëm dhe thekse të mprehta shoqërore e politike
35

. 

Edhe pse shkrimtari na përshkruan qytetin e tij të lindjes sic ishte Gjirokastra, dukej fare qartë provincializmi që 

kalbëzonte qytetin e gurtë dhe të lashtë: 

Kur Xhexhoja përmendi shtëpinë me letër, unë ktheva kokën padashur nga lagjja “Gjobek”, atje ku ajo shtëpi e 

jashtëzakonshme prej fibre, e ngritur disa javë më parë nga italianët për murgeshat e tyre, rrinte tani midis 

shtëpive hijerënda prej guri, e huaj dhe e papajtueshme me to. Ndërtimi i saj turbulloi për një kohë të gjatë mendjet 

e shumë njerëzve. Ç’është kjo shtëpi me letër, thoshin plakat që kishin parë botë e kishin qenë gjer në Turqi. Kaq 

jemi bërë, po shtëpi me letër s’kemi dëgjuar kurrë. Këto janë punë të djallit (K.N.G:26-27) 

Formimi i qëndrimit kritik ndaj traditës kulturore, në të vërtetë, është kusht i krijimit të qëndrimit kritik, 

domethënë objektiv shkencor, edhe ndaj kulturës aktuale, sepse pa qëndrim të drejtë ndaj së djeshmes nuk mund 

të krijohet qëndrim i drejtë as ndaj së sotmes
36

. 

Kiameti, ia bëri prapë kako Pinua, por tani ato kishin filluar bisedat e zakonshme dhe të mërzitshme për 

shtrëngesën ekonomike, të cilat unë s’kisha dëshirë asnjëherë t’i dëgjoja. Tani përsëri po vrisja mendjen  të kuptoja 

se si ndodhte që njeriu shikonte vetëm me sy dhe nuk shikonte edhe me gishta, me faqe ose me ndonjë pjesë tjetër 

të trupit. Në fund të fundit, sytë nuk ishin gjë tjetër veçse një copë mishi nga trupi ynë. Si ndodhte që bota futej në 

sy? Si nuk pëlciste njeriu nga gjithë kjo masë e madhe drite, hapësire dhe ngjyrash që derdheshin e derdheshin pa 

pushim në të, nëpërmjet syve? Kishte kohë që më mundonte enigma e të parit. Më mundonte sidomos shpjegimi i 

verbërisë, prej së cilës trembesha shumë. Kjo frikë vinte ndoshta ngaqë pjesa më e madhe e mallkimeve që dëgjoja 

drejtoheshin gjithmonë kundër syve. Kur pashë njëherë vrimën e zënë të lavamanit, ajo m’u duk si një sy i verbër. Ja 
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kështu zihen sytë, mendova. Ujë i dritës, plot me pamje të shkrira në të, nuk rrjedh dot nëpër vrimat e syve dhe kjo 

është verbëria (K.N.G:28) 

Një shkrimtar i përmasave të Kadaresë sigurisht që mbart brenda vetes edhe përmasat e dijetarit. Lidhja e 

brendshme, midis peshës që i jep fjalës artistike dhe qasjes racionale, mbi aspekte dhe problematika të ndryshme, 

sa konkrete-individuale aq edhe universal, formëson një strukturë tjetër të horizontit të tij krijues
37

. 

Duke u ngjitur nëpër fortashtrojën e rrugës, pamë Javerin dhe Maksutin, djalin e Nazos, që po zbrisnin. Nuk flisnin 

fare dhe dukeshin si të zemëruar. As neve nuk na folën. Djali i Nazos i kishte sytë pak të dalë dhe unë vuaja shuam 

kur i shikoja. Një ditë, duke dëgjuar se si një grua i tha dy herë rresht fqinjës: të dalshin sytë, mua m’u kujtuan 

menjëherë sytë e tij. Tani, sa herë që e takoja në rrugë, më dukej se mund t’i dilnin sytë dhe mund t’i binin përdhé 

dhe pastaj, ndërsa ata do të rrokulliseshin nëpër pllaka, unë do t’ia shkelja padashur dhe sytë do të pëlcisnin 

(K.N.G:31) 

E parë në tërësi, vepra e Kadaresë shfaqet si një univers që të trondit me galerinë e pafund të personazheve, me 

trajektoret e hedhura mes epokave, me groteskun e tragjizmin njerëzor, me lirizmin fin dhe gjëmimet epike. Si e 

tillë, ajo është një vepër mjaft komplekse, me shumë shtresa: estetike, filozofike, historike, etnografike
38

. 

Provincializmi i këtij qyteti lidhej edhe me mendësinë e banorëve që gjallonin këtë vend: 

Xhexhoja iku ashtu siç erdhi, me atë frymëmarrjen e saj të rëndë duke lënë prapa si përherë pasiguri dhe ankth. 

Kështu e mbaja mend gjithmonë, të lëvizshme, plot telashe, që nuk fliste kurrë për gjëra të gëzueshme, por vetëm 

për zezona, gjallërimi i të cilave e këndellte edhe atë vetë. Iliri dyshonte se ajo vetë bënte magji (K.N.G:47) 

Çdo tezë teoriko-letrare, pavarësisht kur është shkruar, qoftë nga një teoricien i shkollës sociologjike apo 

poststrukturaliste, apo hermeneutike ka të bëjë me letërsinë, si letërsi artistike. Kjo do të thotë se në thelbin e 

brendshëm të saj letërsia ka tipare universale, që e bëjnë të dallohet: si nga artet e tjera, ashtu dhe nga format e 

tjera të krijimtarisë logjike të njeriut. Kjo do të thotë se marrëdhënia me lexuesin, e çdo periudhe letrare, është e 

njëllojtë, domethënë, lexuesi e përjeton atë si të vërtetë dhe si pjesë të botës së tij, të imagjinatës dhe ngarkesës 

emocionale të vetën
39

. 

Provincializmi dallohet edhe në përshtypjet e personazheve të romanit kronikë në gur si në rastin: 

Nga të dyja anët e rrugës, dritaret e shtëpive të mëdha ishin të mbyllura fort. Prapa tyre, ulur nëpër shtrojat e buta, 

zonjat e mëdha ankoheshin tani me siguri për erën e fshatarëve që vinte nga rruga, zinin hundët me dorë, 

zverdheshin, u vinte për të vjedhë. Ato ishin të shëndosha, me fytyrat e bardha e të rrumbullakëta dhe dilnin shumë 

rrallë nëpër qytet. Thoshnin se tani vuanin shumë, ngaqë ishte mbyllur kufiri me Greqinë dhe nuk mund të hanin dot 

ngjala nga të Janinës, të cilat ato i thërrisnin të gjithë me emrin Kiço, duke mos harruar kurrë të vinin përpara emrit 

Kiço fjalën “nder”, ashtu sic bënin kur përmendnin nevojtoren, thoshin se ato i mërziste shuuëm kjo kohë që po 
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jetonin, dhe, ulur rradhë-radhë mbi nim, duke gjerbur kupa të pafundme kafesh, ato prisnin kthimin e kohës së 

mbretërisë (K.N.G:32) 

Provencializmi dallohet edhe nga paragjykimet që krijonin herë pas here personazhet me njëri-tjetrin: 

 

Kështu, moj Selfixhe, vazhdoi Xhexhoja, pastaj ankohemi pse na vijnë gjithë këto të këqija. Vetë i kemi fajet, vetë. 

Dje ndërtuan shtëpi me letër, sot venë syze djemtë e rinj, nesër kushedi ç’do ndodhë. Po ai që shtë latje lart-

Xhexhoja ngriti gishtin drejt qiellit, dhe zëri i sa u bë kërcenues, ai të gjitha i shikon, të gjitha i numëron. Nga hundët 

do të na e nxjerrë (K.N.G:26) 

Provencializmi dallohet qartë edhe në mentalitetin dhe thashëthemet e plakave të jetës: 

 

Kohë të këqija, kohë të turbullta, ah, moj xhiko, është kohë e pabesë kjo. Turbull-turbull, ndërsa po më kaplonte 

gjumi nën zhurmën e këndshme të zjarrit, më kujtoheshin copëra fjalësh dhe bisedash të dëgjuara nga të 

mëdhenjtë aty-këtu, me kuptime të rrëshqitshme si ujët (K.N.G:20) 

Provencializimi nga ruajtja e syrit të keq, apo magjitë siç i quan autori në romanin e tij: 

 

Tani gjithçka ishte e qartë: në qytet kishin shpërthyer magjitë (K.N.G:44) 

Thoshin se i kishin bërë magji shtëpisë së Cuteve, ku vëllai urrente vëllanë dhe grindja nuk pushonte kurrë. Magji i 

kishin bërë Dino Çiços, i vetmi njeri në qyteton tonë që merrej me shpikje dhe që tani nga shkaku i magjive 

njehsimet e shpikjeve i ngatërroheshin vazhdimisht. Përveç këtyre sjelljet e disa vajzave të reja kohët e fundit, nuk 

mund të shpjegoheshin veçse si pasojë e magjive (K.N.G:44) 

Edhe magjinë s’lanë vend pa e kërkuar, po nuk e gjetën dot (K.N.G:45) 

Ai s’kishte shumë kohë që ishte martuar dhe tani qe hapur fjala se e kishin lidhur me magji (K.N.G:45) 

Ne u bëmë shumë kureshtarë të dinim se çfarë ndodhte në shtëpinë e tyre pas magjisë (K.N.G:45) 

Atje prapa pragut prej guri fillonte magjia (K.N.G:46) 

Për magjinë, plakat e jetës thanë ca fjalë shumë të kursyera, dhe përmendën ca shembuj të vjetër, prej të cilëve 

mund të nxirrej pak a shumë përfundimi se të tilla shpërthime magjish ndodhnin zakonisht në prag të ngjarjeve të 

mëdha, atëherë kur shpirtrat e njerëzve janë të shqetësuar si gjethet përpara furtunës (K.N.G: 49) 

Kako Pinua, e cila ishte veçanërisht e sulmuar prej magjive (K.N.G:49) 

Në kohën kur u duk sikur magjitë po zhdukeshin, ato shpërthyen me një vrull të paparë (K.N.G:49) 

Por bujën më të madhe e bëri magjia e tretë kundër kako Pinos (K.N.G:50) 

Tani çdo ditë me afrimin e mbrëmjes dyndeshin në kokën tonë edhe mendimet për magjinë (K.N.G:50) 

Ideja se letërsia është një botë paralele, e pavarur, me ligjet e veta, që ndryshojnë nga ato të shoqërisë, në 

aspektin teorik lidhet me parimin më të rëndësishëm metodologjik të kuptimit dhe interpretimit të letërsisë
40

. 
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Në qytet kishin shpërthyer magjitë. Duar të padukëshme i lëshonin ato kudo; nëpër praqet e portave, prapa mureve 

të oborreve, te strehët e çative, të mbështjella me copa letrash apo rreckash të vjetra, që të kallnin datën (Q.J:20) 

Kadareja si një analist i hollë i sferës së psikologjisë, jo thjesht të njeriut, por edhe i dukurisë njerëzore, ai ndërton 

një nivel tjetër përgjithësues, që kapërcen hapësira dhe kohë të caktuara
41

. 

Mbrëmjeve të mbëdhenjtë flisnin për magjitë dhe ne të vegjëlit dëgjonim me sy të çakarritur, duke ndjerë një shpirt 

një frikë të fshehtë. 

Thoshin se i kishin bërë magji shtëpisë së Murajve, ku nuk pushtonte sherri ditë e natë; magji i kishin bërë edhe Dino 

Çiços, që ende nuk e kish shpikur dot aeroplanin pa benzinë, edhe Mentor Belulin, që e urrente për vdekje të 

shoqen. 

Magjitë gjendeshin te portat e grave që ishin me barrë, dhe fëmijët lindnin të vdekur; në pullazet e të 

porsamartuarve, ku menjëherë fillonte sherri i tmerrshëm, në shtëpitë e djemve apo vajzave të reja, që papritur 

loznin mendsh (Q.J:21) 

Në gjithë korpusin e vet krijues ai nuk ka kompleks inferioritetipër të përballur vlerat e gjuhës, të krijimtarisë 

popullore, me kulturën botërore
42

. 

Unë e dija si qëndronte puna e djalit të Nazos. Ai ishte martuar dy muaj më parë dhje një javë pas martesës u hap 

fjala se e kishin lidhur me magji. Dikush nga ne, të vegjëlit, e kish dëgjuar në shtëpi këtë dhe na e tha të gjithëve. Ne 

u bëmë shumë kureshtarë të dinim se çfarë ndodhte në shtëpinë e tyre pas magjisë. 

Shpesh rrinim orë të tëra pranë portës së tyre, por, siç duket, asgjë e jashtëzakonshme nuk ndodhte në atë shtëpi. 

Tritare ishin të qeta si dhe më parë, Nazua bashkë me nusen ndërnin rrobat në telin e oborrit dhe maçoku i hirtë 

ngrohej në diell, mbi pullaz (Q.J:22) 

Por magjitë vazhdonin. Ato i gjenin prapë kudo: nën dërrasat e oborrit, në hambaret e bukës, rrëzë oxhaqeve dhe 

baxhave. Duar të padukshme i shpërndanin gjithandej dhe prapë vazhdonin sherret dhe urrejtja midis njerëzve: 

vëllai ftohej nga vëllai, grave të reja u shteronte qumështi i gjirit dhe sytë e nuses së bukur të Nazos bëheshin 

përherë më të menduar e më të pakuptueshëm (Q.J:22) 

Sa më shumë që rrojmë në të shkuarën, aq më shumë gjëra gjejmë aty. Të kufizohesh tek e shkuara do të thotë: të 

mos e pranosh origjinalitetin e ngjarjes, të mendosh se rron në një botë kujtimesh
43

. 

Ne i dëgjonim të gjitha këto me zemër të dredhur. Unë ahere flija me gjyshen dhe një natë e pyeta para se të më 

zinte gjumi: 

gjyshe, pse bëjnë magji njerëzit? 

Nuk bëjnë të gjithë njerëzit magji, tha gjyshja, magji bëjnë vetëm të liqtë. 

Po pse? 

Se kanë zemër të keqe, plot zili, e djallëzira dhe nuk i duan të mirën tjetrit. 
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Kaq shumë njerëz të liq ka në botë? 

Të mirë ka më shumë, tha gjyshja, po edhe të li qka. Ca njerëz i bëjnë magjitë, se nuk durojnë dot që të tjerët të 

kenë shëndet e dashuri, sepse ata vetë nuk kanë as shëndet e as dashuri, dhe çdo gjë u vete ters në këtë botë dhe 

ata duan që edhe të tjerëve çdo gjë t’u vejë ters e më ters. 

Vallë, gjithmonë do të ketë magjira dhe frikëra? Mendoja unë dhe s’më zinte gjumi. Tani që nata kish mbuluar çdo 

gjë, që nga kullat e kalasë e të burgut e gjer poshtë në zall të lumit, diku, nëpër hajate të boshatisura, duart të 

panjohura mblidhnin thonj, fije flokësh e nishane të tjera dhe i mbështillnin me rrecka, duke murmuritur fjalë 

ngjethëse, me kuptime të panjohura e të fshehta (Q.J24:15) 

Në romanet e Kadaresë hasim faktin se ai ndërton botën e tij tregimtare, duke marrë hua disa aspekte të botës 

reale
44

. 

Magjia, uluriti befas Dashua me sa zë që kish në kokë dhe u sul drejt saj, e rrëmbeu në dorë dhe e ngriti përpjetë. 

Magjia, magjia, uluritëm edhe ne të tjerët dhe, pa kuptuar as vetë shkakun, të gjithë u nisëm në pikë të vrapit 

tatëpjetë sokakut. Dashua vraponte i pari dhe të gjithë ulurinim, thërrisnim, gulçonim me gëzim, frikë dhe llahtarë 

përzier bashkë (Q.J:25) 

 

Si përfundim mund të themi se Kadare në romanet e tij dha një pasqyrë të kohës dhe fëmijërisë së tij më të mirat 

dhe të metat që qyteti kishte. 

Ai dha të letrarizuara dukurite tipike të një mjedisi provincial e të prapambetur, të një jete që vërtitet në një qark 

thashethemash, paragjykimesh, besëtytnish e zakonesh prapanike, janë zmadhuar në lentën e shkrimtarit dhe 

kanë dalë ne pah me tërë shëmtinë dhe karakterin e tyre regresiv.  

Këtë botë që po jepte shpirt, megjithëse përpëlitej me deshpërim për t’i shpëtuar dënimit të historisë, shkrimtari e 

ka pasqyruar me ngjyra të gjalla, me anë imtësish që, edhe pse janë marrë nga një realitet konkret, humbasin 

konkretësinë e tyre të drejtpërdrejtë dhe fitojnë një kuptim simbolik. 
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4. DISA DUKURI TË LEKSIKUT NË GJUHEN E REP MUZIKËS 
 
 

Yllka R.Imeri 
 

 

Abstrakt: 
 

         Synimi i këtij punimi është të hulumtojmë mekanizmat gjuhësorë e tekstorë, me të cilët repistët 
shqiptarë i realizojnë lirikat e tyre.Në fokus të hulumtimit janë kryesisht folës të rinj të shqipes, të 
ambientit urban, të nivelit të subkulturës që përmes teksteve të këngëve të tyre pasqyrojnë nivele të 
ndryshme të variacioneve gjuhësore dhe e shprehin identitetin e tyre personal dhe të grupit/eve të tyre 
shoqëror/e. Në hulumtim përfshihen ato aspekte të gjuhës (tingujt, fjalët, format e fjalëve dhe 
ndërtimet) që konsiderohen thelbësore për përcaktimin e një sistemi gjuhësor dhe i japin këtij variacioni 
të vështruar në punim statusin e një varieteti të veçantë në gjuhën shqipe. Hulumtimi bazohet në një 
korpus të caktuar tekstesh të këtij zhanri muzikor të kultivuar në Prishtinë.Kjo me qëllim që, përmes 
qasjes deskriptive, të identifikohen dhe të përshkruhen, në një anë, ndryshoret gjuhësore që e 
karakterizojnë varietetin gjuhësor të repit të kultivuar në Prishtinë.Kështu, në mënyrë të ndërsjellë, 
hetohet edhe shkalla e ndikimit gjuhësor të njërit variacion mbi tjetrin, ndërsa elemente të caktuara 
gjuhësore, sipas qasjes statistikore, hetohen edhe në aspektin e dendurisë së përdorimit nga këto grupe 
folësish. Rezultatet e hulumtimit të këtij studimi sasior, të nxjerra mbi bazën e të dhënave statistikore, si 
dhe interpretimi i tyre, na çojnë te përgjigjet e çështjeve të ngritura. Repistët konsiderohen artistë të 
subkulturës që nxjerrin në pah vështirësitë e jetës dhe i shprehin pa rezerva për dëgjuesit e muzikës së 
tyre.Arti i muzikës ka një rol të madh për dhënien e mesazhit te publiku.Reperët kanë një stil që përngjan 
me stilin e gangsterëve dhe një gjuhë që është e ngjajshme me gjuhën e rrugës. 

 

Fjalët kyçe: Gjuhë, tekst, rep, subkulturë, slang, studim sasior. 
 

 

Hyrja 
 

Objekt i këtij hulumtimi është gjuha e reperëve, në tekstet e këngëve që ata i realizojnë: është 
gjuha e realizuar në këngët e zhanrit rep,dukee pasur parasysh trajtimin e variateteve si gjuhë e 
subkulturës dhe e variateteve si kategori teknike. Kjo nënkupton në një anë studimin e mjeteve 
shprehëse, pra zgjedhjet leksikore dhe gramatikore dhe në anën tjetër studimin e mjeteve gjuhësore që 
lidhen me zhanrin - numrin e rrokjeve, rimat - në zgjedhjet tematike. 
Muzika e repit është një zhanër muzikor i kulturave perëndimore. Kjo muzikë është popullarizuar në 
opinionin shqiptar prej viteve nëntëdhjeta. 
Temat e këtij zhanri janë të ndryshme, por studimi ynë nuk synon analizë të përmbajtjes. Ky studim 
trajton mjetet gjuhësore të përdorura për tekstet e këtyre këngëve. Në këtë kuadër do të trajtohen 
elementet qe përfaqësojne koncepte subkulture realizojnë gjuhën e  “rrugës”, si varietet social i 
veçantë. 
Muzika rep është pjesë e subkulturës por fakti se një këngë e tillë ka miliona klikime, tregon për ndikimin 
social dhe prandaj ne do të merremi me të në fushën gjuhësore. 
Së këndejmi, hulumtimi ynë përfshin jo vetëm strukturën tekstore të korpusit të vjelë, por edhe 
shtresimet sociale të tyre, duke përshkruar kontekstin e përdorimit. Korpusi prandaj trajtohet si diskurs. 

 

 Qëllimi i studimit 
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Ky studimi ka për qëllim të përshkruajë realizimin tekstor të lirikave të muzikës rep në gjuhën shqipe 

si dhe kontekstet e përdorimit të kësaj gjuhe përgjithësisht. 
Muzika, si edhe arti përgjithësisht, gjithmonë është përdorur si mjet për të shprehur identitetin 

kulturor, besimet dhe qëndrimet e një individi apo grupi të caktuar të njerëzve. Ndonëse si formë e artit 
me kalimin e viteve është ndryshuar, qëllimet e muzikëbërësve nuk kanë ndryshuar shumë. 
Repi është një lloj i muzikës që ka lindur në vitin 1970 në komunitetet Xhamaikano-amerikane, Afrikano-
amerikane dhe ato Latino-amerikane në qytetet e mëdha të SHBA-së.Në këtë muzikë përdoret një lloj i 
këndimit ku Reperët flasin duke e përcjellur një ritëm. Tekstet e këtyre këngëve flasin zakonisht për 
jetën e njerzëve. Disa tekste të repit janë për bandat, dhunën dhe drogën. 
Repi si kulturë përfshin muzikën Hip hop si dhe një stil të të veshurit që quhet veshje urbane (pantollona 
të gjera, fanella të mëdha, zinxhirë dhe unaza të ndryshme etj.), një stil të të kërcyerit të quajtur 
breakdancing dhe një lloj të artit rrugor të quajtur grafiti ku njerëzit pikturojnë dhe shkruajnë fjalë nëpër 
mure me sprej ngjyrash të ndryshme. 
Përfaqësuesit më të njohur të muzikës Rep në botë janë: 50 Cent, Snoop Dogg, Jay Z, Dr. Dre, Tupac, 
Eminem, Nas, Timbaland, The Game, Kanye West. Ndërsa përfaqësuesit më të njohur të muzikës rep në 
trojet shqiptare janë: Unikatil, Baba Stars, Mc Kresha, Ritmi i Rrugës, Hija e Jetës,  Noyzi, etj. 
Jana Arsovska, profesoreshë në kolegjin “John Jay”, në New York, e cila dikur kishte punuar për 
Interpolin, repsitët i quante krijues të “kultures kriminale” sepse ata bëhen sikurse përdorin lloje të 
ndryshme të drogave, vishen me maska, bërtasin nëpër rrugë, e shtiren si hajdutë (Jana Arsovska, 2009). 
Faktori psikologjik dhe politiko-urban kanë ndikuar shumë në krijimin e artit në periudhën e ish-
diktaturës. Studimet gjuhësore për muzikën kanë filluar të japin përgjigje që e dëshifrojnë artin e 
muzikës, e bëjnë më të prekshëm dhe të kuptueshëm i japin vlerat e vërteta dhe ndikojnë për 
krijimtarinë në muzikën serioze post-moderne. Në përmjet studimeve gjuhësore, semiotike të muzikës 
do të vërtetohen edhe “vlerat”, “antivlerat” dhe “antimuzika” e artit tonë muzikor. 
Studimet gjuhësore për muzikën të Eero Tarastit dhe Giovani Morellit kanë krijuar mundësi të reja 
shkencore për studjuesit e muzikologjisë aplikative, e cila i bën “analizën” linguistike, patologjike dhe 
mendore të muzikës.  
Muzika e kohës ishte shumë larg me natyrën së bukurës, shijes së mirë e të kultivuar dhe intelektuale siç 
e ka muzika klasike apo Jazz, krijimit të muzikës të vërtetë, ku të prezantoheshin gjykimi, arsyetimi, 
ndjenjat e individit dhe shija e tij. Muzikës së kohës i mungonte ana filozofike. As që bëhej fjalë për 
mesazhe të tjera filozofike, përveç dialektikës marksiste. Ku mund të ketë filozofi një këngë për 
traktoristin, minatorin, partizanin, grurin, fabrikën, fitoret e socializmit, ndërsa muzika rep në ditët e 
sotme më shumë ka të bëj me gjendjen e tanishme në të cilën ndodhet populli dhe në një mënyrë 
përformuesit e muzikës rep shprehin kundërshti përballë rivalëve të hyre qe në muzikën rep njihet si 
“Dis” (Jana Arsovska, 2009). 
 

 Metoda e studimit 
 

Ky studim përbën më shumë shtresa kërkimi, prandaj edhe metoda e hulumtimit do të jetë e 
përshtatur për studime të tilla të disa niveleve.  Metodë kryesore do të jetë ajo kuantitative-deduktive. 
Mirëpo, kjo do të kombinohet me elemente kualitative që lidhen me kontekstin. 
Hulumtimi do të mbështetet mbi krijimin e një korpusi të gjerë, të përbërë nga lirika të këngëve të 
autorëve të ndryshëm të zhanrit të muzikës rep. Korpusi do të përbëhet nga tekste edhe të periudhave 
të ndryshme dhe të vendeve të ndryshme, duke trajtuar kështu idenë se zgjedhjet gjuhësore te këto 
këngë ndryshojnë nga periudha në periudhë si dhe në përndarjen e tyre gjeografike. 
Një pjesë e këtij korpusi do të shihet si njësi më vete, për hulumtime sasiore, ndërsa një pjesë tjetër do 
t’i nënshtrohet diskutimit sociolinguistik. Për këtë do të dizajnohen intervista që do të realizohen me 
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adhurues të repit dhe me artistë. Kjo mbështetet në idenë e dizajnit të audiencës (Rugova, Sejdiu-
Rugova 2015), sipas së cilit, komunikimi është i dyanshëm dhe ka ndikime edhe nga emetuesi te marrësi, 
por edhe nga marrësi te emetuesi – dizajni i audiences në thelb është konsideratë e audiences për 
zgjedhjet gjuhësore të emetuesit. 
UNIKATILI – U QOVA PI VORRIT 
MC BEKA- ZHAG 
DUDA – NANO 
HIJA E JETËS – YJET 
KAOS – GËZUAR PËRHAJËR 
LYRICAL SON – TABULLARASA 
2PO2 –PRISHTINALI JOM ft. TINGULLI 3NT 

TINGULLI 3 – MUSTAFA 
MC KRESHA - ÇILEÇADRËN 
RITMI I RRUGËS – USHTARI I RRUGËS 
 
Tekstet do t’i nënshtrohen transkriptimit fonetik, për nevoja të diskutimit të veçorive tingullore artistike 
të lirikave në njërën anë dhe, në anën tjetër, për nevoja të veçorive tingullore të emetuesve të tekstit, si 
përdorues të varieteteve të ndryshme që lidhen me rajonin, shtresën sociale dhe zhanrin. 
Në korpus do të kryhen disa kërkime. Do të diskutohet çështja e slengut dhe perdorimi i fjaleve të huaja 
që reperet i përdorin në tekstet e kengeve të tyre. 
Do të trajtohet leksiku, duke mëtuar të nxirren, po ashtu, përmes tij varietet gjeografike, sociale e 
funksionale. 
Njëherësh, do të kundrohen veçori të tjera gramatikore e tekstore. 
Studimi mëton të nxjerrë përgjigjet e disa pyetjeve: 

- Cilat janë veçoritë gjuhësore karakteristike të lirikave të këngëve të muzikës rep në 
gjuhën shqipe? 

- Cilat janë dinamikat e zhvillimit të këtyre veçorive ndër vite dhe në hapësira të 
ndryshme të arealit të shqipes? 

- Cilat janë kontekstet e këtyre veçorive gjuhësore? 
Për t’iu përgjigjur pyetjes së parë, do të nxirren elementet e përbashkëta gjuhësore, karakteristike, të 
lirikave të korpusit sinë rrafshin tingullor, ashtu edhe në rrafshin gramatikor e leksikor. 
Për t’iu përgjigjur pyetjes së dytë, do të bëhet krahasim i të dhënave të lirikave të periudhave të 
ndryshme në muzikën rep në gjuhën shqipe. 
Për ta trajtuar pyetjen e tretë, do të realizohen intervistat me artistë (emetues) dhe me adhurues 
(marrës) të muzikës rep ndër shqiptarë. Në këtë kuadër do të diskutohet çështja e dizajnit të audiencës 
(Rugova, Sejdiu-Rugova 2015) si dhe shtresimi social (Labov 1966, Hudson 1997, Rugova 2008)i 
pjesëmarrësve në komunikim. 
Për shkak se nuk diskutohen ndryshore të veçanta, por njësi të tëra tekstore brenda korpusit të vjelë, 
metodë bazike e hulumtimit do të jetë ajo e analizës së diskursit. 

 

 Konteksti i Muzikës Rep 
 

Për ta diskutuar konkretisht kontekstin, pra ambientin ku prodhohet muzika rep, së këndejmi 
edhe lirikat e këngëve, kemi bërë disa anketa me adhurues të muzikës rep, dhe dy anketa, me reperët e 
njohur, Festim Arifi dhe Memli Krasniqi, meqë si pjesë të studimit kemi këngët e tyre. Anketa e parë 
është realizuar me reperin e njohur Festim Arifi (LYRICAL SON) 
Gjatë mbushjes së kësaj ankete nga LYRICAL SON, ne kemi parë se reperi në fjalë ka të përfunduar 
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shkollimin e lartë dhe muzikën rep e ka pasion. 
Kjo anketë ka për synim paraqitjen e leksikut të fjalëve të autorit, anketë e cila na ndihmoi për të 
realizuar disa nga aspektet gjuhësore. Sa i përket përdorimit të gjuhës, këngëtari përdor një gjuhë të 
gërshetuar mes gegërishtes dhe standardit. Muzikën rep Arifi e konsideron si kulturë urbane, tekstet që i 
shkruan për të tjerët i shkruan në standard. Arifi mendon se përdorimi i fjalëve të huaja në tekstet e 
muzikës rep është i arsyeshëm kur i referohemi një gjuhe të huaj. 
Në përgjigjen e pyetjes së shtatë Arifi përgjigjet për emërtimin e figurave në këtë mënyrë:  
1 Kerr, 2 Kravat, 3 Rameka, 4 Bicikëll, 5 Syza. Nga këto emërtime ne shohim se Arifi nuk e përdor slengun 
ashtu siç e përdorin të rinjët e Prishtinës, ai bën një emërtim ku të gjithë shqipëfolësit nëntëdhjetë për 
qind do ta kuptojnë emërtimin e figurave. Vështirësi në emërtimin e figurave do të kishin hasur në 
vetëm në fjalën ramek që Arifi e përdor për kamer. 
Anketa e plotësuar nga Memli Krasniqi, përfshin dhjetë pyetje, të cilat na tregojnë më shumë për gjuhën 
e repit që Krasniqi e përdor. 
Duke i krahasuar dy anketat që reperët i kanë plotësuar, shohim se në anketën e parë kemi një përdorim 
të standardit dhe të gegërishtes, dhe një emërtim për mjetet e pyetjes së shtatë më ndryshe se sa 
anketuesi i dytë.  
Gjatë plotësimit të anketës që Krasniqi bëri, ne shohim se ai përdor një të shkruar më standarde se 
anketuesi i parë. Duke pasur parasysh se edhe tekstet e këngëve që ai këndoi gjatë viteve ’90-të si 
anëtar i grupit Ritmi i Rrugës pothuajse të gjitha i kishin në standard. 
Për përbdorimin e fjalorit në rrugës Krasniqi thekson se ato i përdorte për arsye se: “me shprehjet e 
rrugës jam munduar të paraqes realitetin socio politik në vendin ku jetoj”(cit. Krasniqi) 
Për fjalët e huaja Krasniqi mendon se duhen të përdoren sipas nevojës. Emërtimin e objekteve të pyetjes 
së shtatë Krasniqi e bën në këtë mënyr :  
1 Vetura 2 Kravata 3 Kamera 4 Biçikleta 5 Syzat  
Muzikën rep Krasniqi e konsideron mjaft të fuqishme për t’iu kundërvënë dikujt. Ndërsa për përdorimin 
e slengut, Krasniqi mendon se përdoret për t’u ikur keqkuptimeve të cilat mund t’i krijojë perceptim 
negativ në publik, për krijuesit të këtij zhanrit muzikor. 

Dy anketat e para kishin për synim nxjerrjen e informacioneve të sakta pse reperët e përdorin 
gjuhën e rrugës në tekstet e tyre, pse ata përdorin fjalë të huaja në tekste, pse e përdorin slengun. 
Me leximin e këtyre anketave ne kemi vërejtur se anketuesi i parë përdor një gërshetim mes gegërishtes 
dhe standardit në të shkruar, ndërsa i anketuari i dytë përdor vetëm standardin. Kjo gjë mund të jetë 
edhe ndikim i jetës që ata zhvillojnë, ku Arifi punon si tregëtar, ndërsa Krasniqi aktualisht është ministër 
në Qeverinë e Kosovës. Për përdorimin e gjuhës së rrugës në këngët e tyre që të dy mendojnë se kënga 
do të jetë më realiste për publikun. 
Për përdorimin e fjalëve të huaja anketuesit shprehen se nëse është i nevojshëm përdorimi i fjalëve të 
huaja nuk do të shfaqte problem për ta. 
Për emërtimin e figurave, në të dhëna më lartë anketuesit emërtojnë kështu shohim tabelën: 

 

FESTIM ARIFI            MEMLI KRASNIQI 

 
1 Kerr 
2 Kravat 
3 Rameka 
4 Bicikëll 
5 Syza 

 
1 Vetura 
2 Kravata 
3Kamera 
4 Biçikleta 
5Syzat  
 

 
Muzikën rep, reperët e konsiderojnë çdo gjë. Çdo gjë ishte edhe në kohët pushtuese ku reperët i 
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shprehnin ndjenjat e tyre përmes rep muzikës. 
Sa i përket përdorimit të slengut anketuesit thonë se përdorimin e slengut e bëjnë për t’i 
ikurkeqkuptimeve, të cilat mund t’i krijojë publiku për krijuesit të këtij zhanrit muzikor. 
Realizimi i anketave të tjera u bë me adhurues të muzikës rep dhe ata mendojnë se përmes rep muzikës 
paraqitet realiteti social i jetës së njeriut. Ndërsa gjuha që reperët përdorin ata theksojnë se është pjesë 
e realitetit jetësor dhe se përdorimin e fjalëve të huaja në tekstet e muzikës rep këngëtarët e përdorin 
fjalorin e huaj për të qenë këngët e dëgjuara edhe të kuptuara dhe nga të huajt dhe bëhet për shkak të 
ruajtjes së origjinës së rep muzikës. Për emërtimin e disa fjalëve në të folurën e tyre respodentët dhanë 
këto përgjigje: 
1 Krovate 2 Kerr 3 Kamere 4 Biciklete 5 Syza 
1 Rekvat 2 Rrek 3 Ramek 4 Cibikell 5 Yza 

 

Përgjigjet nuk duken tipike, sepse nuk paraqesin realitetin e përdorimit të këtyre fjalëve në slengun 
prishtinas, por stereotipin e përgjithshëm  se slengu duhet të jetë “e folme e mbrapshtë”. Për slengun 
mendojnë se reperët e përdorin për t’i ikur fjalorit banal, gjë që fjalori banal në rep muzik është 
ekzistues, por thonë se slengu është gjuha që të rinjtë e qytetit e përdorin kundër shtresës më të ulët 
(që ata i konsideronin katundarët, njerëzit jo të ngritur). 
Duke parë këto përgjigje shohim se respodentët nga Prishtina përdorin slengun ose stereotipe slengu 
vazhdimisht edhe për ta “është” e folme e zakonshme. 

Në këtë pjesë të punimit është trajtuar struktura aktuale gjuhësore e rep muzikës. Gjatë bërjes 
së këtyre anketave janë intervistuar disa persona, dy prej tyre ishin këngëtarë të muzikës rep, dhe të 
tjerët respodentë adhurues te flaktë të këtij zhanri. Gjatë leximit të anketave ne shohim se të 
intervistuarit kanë përgjigje të ndryshme ndaj pyetjeve të shtruara.Të gjithë respodentët kanë shkollim 
të lartë por dallojnë nga puna që bëjnë. 
Disa nga respodentët përdorin një gërshetim mes dy dialekteve, ndërsa disarespondent të tjerë përdorin 
standardin. Duke u bazuar në anketat e mbushura nga respodentët tanë ne shohim se të gjithë muzikën 
rep e konsiderojnë si kulturë urbane. 
Për përdorimin e fjalëve të huaja mendojnë se përdorimi i tyre është i arsyeshëm, përderisa repi është 
me origjinë të huaj, fjalët e angleze dëshmojnë origjinën e rep muzikës. 

 Disa nga idiomat që respodentët përdorin i takojnë vetëm një grupi të të rinjëve të 
Prishtinës. Kohëve të fundit këtë idiomë kanë filluar ta njohim dhe ta praktikojnë edhe 
mediumet, shfaqet gjithashtu edhe në internet: nys, op, rabi, ishmi e të ngjajshme. Fakti 
se ka nisur të përdoret edhe jashtë Prishtinës, tregon se gradualisht si idiomë ka humbur 
sekretësinë e saj, por ngadalë edhe atë të shenjës identifikuese të grupit shoqëror dhe 
ka më shumë rol argëtimi. Ndryshe nga slengu i zakonshëm për mënyrën e ndërtimit të 
fjalëve. Derisa slengu i zakonshëm i Prishtinës me tendenca të zgjerimit në mbarë 
Kosovën, karakterizohet nga fjalë kryesisht figurative dhe ose te huaja, te e folmja e 
mbrapshtë i kemi vecori dalluese zhvendosjen tingullore dhe ndryshimet tingullore 
brenda fjalës. (Rugova 2016: 34) 

Anketa e respodentëvena tregon se të rinjët e Prishtinës kanë idiomën e tyre, dhe ne bazë të asaj idiome 
ata shprehin mosknaqësinë ndaj dikujt, sekretet e tyre etj. 

Sa i përketë aspektit të përdorimit të gjuhës standarde në këngët që ne kemi përzgjedhur, 
përdorimi i standardit dominon vetëm në një këngë, atë e gjejmë te Rritmi i Rrugës në këngën e tyre 
Ushtar i Rrugës. 
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Çështjet leksikore të trajtuara në gjuhën e muzikës rep  

Në bazë aspektit leksikor do të trajtojmë ceshtjet si: 

a) aspektin e slengut, dhe  

b) përdorimin e fjalëve të huaja në tekstet e këngëve 

Rugova (2016), mbështetur te disa autorë të tjerë, dallimin ndërmjet slengut dhe zhargonit e ndan në 
kundërvëniet “teknike” – të shkapërderdhur dhe “e shkruar” – “e pashkruar”, me ç’rast slengu nuk ka 
statusin e gjuhës së shkruar. Slengu njëherësh e ka edhe veçorinë e përdallimit të grupit shoqëror. Një 
studim për gjuhën e të rinjve të Prishtinës e ka realizuar Rugova, por jo duke e trajtuar krejt slengun, por 
vetëm një variant të tij, atë të së folurës së mbrapshtë (thupa, ragica, cilimi, shmoja, tabaji e kështu me 
radhë). Ndër përfundimet e tij të rëndësishme është se (Rugova 2016:35) repertori i përgjithshëm i një 
brezi nuk shkon përtej disa dhjetra fjalëve (ai në studimin e tij ka vërejtur pak mbi 150 sish gjithsej) dhe 
se një pjesë e këtij fjalësi është i kufizuar nga fushat e përdorimit. Rugova (ibid.) vëren karakterin efemer 
të ligjërimeve rinore, meqë brezat duan të kenë markerët e tyre gjuhësorë e shoqërorë e që janë të 
ndryshëm nga ata të brezave e të grupeve të tjera shoqërore. 

Leksiku i këngëve të muzikës rep patjetër do të ketë një fjalëskarakteristik për brezin, pra të rinjtë 
kosovarë, kryesisht përfaqësues të ambienteve urbane dhe do të ketë një fjalës karakteristik të grupit 
shoqëror të repistit, qoftë si krijues, qoftë si përcjellës. 

Joshua Fishman (1971) na ka mësuar se fakti që dy individë, të cilët zakonisht komunikojnë në një gjuhë 
të caktuar dhe kalojnë (switch) në “gjuhë” tjetër kur diskutojnë tema të caktuara, në të vërtetë kryejnë 
rregullimin e shfrytëzimit të gjuhës. Zgjedhjet që bëhen gjatë këtij procesi mbështeten në faktin se disa 
tema, disi, trajtohen “më mirë” në “një gjuhë” se në tjetrën. Fishman thotë se një kod lidhet me një 
fushë më shumë se kodi tjetër dhe se kjo lidhet edhe nga mosha. 

Ymeri 1996, ka cituar se ligjërimi rinor mund të përkufizohet si “një variant i gjuhës së folur, në 
mënyrë pak a shumë të gjerë e të qëndrueshme, por vetëm në marrëdhëniet në grup të 
adoleshentëve dhe të pasadoleshentëve”. 
Me fjalë të tjera, ky është një ligjërim ndërmjet të rinjsh që rëndom identifikohen nëpërmjet kësaj të 
folmeje dhe që, ndonjëherë, nuk dëshirojnë të kuptohen nga të tjerët, kjo gjuhë ka një fond të varfër 
fjalësh. Natyrisht, e folmja e tillë nuk është e mjaftueshme të jetë gjuhë e veçantë dhe as të rinjtë nuk 
e flasin gjatë gjithë kohës, por vetëm në situata të caktuara. 
Sekuencat që do ti paraqesim na tregojnë slengun që kanë përdorur në këngë repistët. 
 
 
Ta re£i stej£in veç a e ki me veti ekin a bendӡin 
Mas ʃumti jom gzu kur i kom pa paret en za:rf 
Thobën dridh full pas mami 
 
Rreshtat e mësipërm janë rreshta të këngëve ku këngëtarët kanë përdorur sleng,  p.shre£i që nënkupton 
ta djegi, en që e përdorin si në, thobën e përdorin për pjesë intime të trupit të njeriut. Kjo e fundit i 
përket të folmës se mbraptshë që realizohet me zbatimin e ndërrimit tingullor brenda temës së fjalës. 
Krahas kësaj kemi shprehjet stejxh dhe full që janë shprehje të anglishtes, më konkretisht e para e 
zhargonit muzikor dhe e dyta më e përditshme.  
Këto raste tregojnë që këngëtarët përdorin sleng brenda teksteve të tyre dhe disa që nuk dëgjojnë 
shpesh këngë të muzikës rep ka mundësi që mos i kuptojnë këto fjalë.Në këngët që kemi zjedhur ne nuk 
e kanë përdorur aq slengun këngëtarët, por ka këngë, që tekstin e ka kryesisht të përbërë me sleng. 
 



41 
 

Përdorimi i fjalëve të huaja në tekstet e këngëve të zgjedhura 
 

Qasjen gjuhësore ndaj ndonjë gjuhë tjetër e kushtëzojnë një sërë faktorësh, që sjellin si efekt 
krijimin e një distance tek individët. Në dhjetë tekstet e këngëve që ne kemi zgjedhur përdorim të madh 
ka gjuha angleze, këngëtarët përdorin shprehje për ta tërheq vëmendje e dëgjuesve, duke përdorur ata 
në këtë mënyrë shprehje të një gjuhe tjetër, atutomatikisht do të ngelet ndonjë fjalë në mendjen e 
njeriut dhe ajo fjalë do të përsëritet herë pas here, dhe pastaj mbetet një lloj huazimi. 

Një njësi huazohet nga një gjuhë, për t’u bërë njësi e gjuhës tjetër. 
Gjuhët të cilat janë në kontakt gjeografik apo kulturor, huazojnë nga njëra tjetra thuajse pa 
pengesë.(Lyons 1968/2001 :40) 
Bloomfield dallonte të huazuarit intim apo të drejtpërdrejtë dhe të huazuarit kulturor apo të tërthortë. 
Të huazuarit e drejtpërdrejt, sipas tij, është kur dy gjuhë fliten në bashkësinë unike në pikpamje 
topografike dhe politike. Të huazuarit e tërthort bëhet ndërmjet dy kombeve që topografikish dhe 
politikisht nuk janë një njësi. (Bloomfield, 1935) 
Rudolf Filipoviq konsideron se ata që sjellin me vete elemente gjuhësore janë në radhë të parë bilingët e 
gjuhës marrëse, ndërsa ata në përgjithësi janë intelektualët, ushtarët, turistë, punëtorët që punojnë 
jashtë vendit etj. (Filipović 1971 :91) 

 

 

FJALËT E GJUHËVE TË HUAJA QË JANË PËRDORUR NË TEKSTET E KËNGËVE TË 
ZGJEDHURA 

GJUHË ANGLEZE GJUHË SPANJOLLE 

Smoke Mi casa 

Killers Que pasa 

Amazing  

Bed  

Set  

Fuck  

Bitch  

Back  

Fucking  

Fre  

Style  

So nice  

Mother  

Cull  

Dance  

Song  

Heart  

Don’t  

Mentality  

Comes  

Together  

Make  

Moves  
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See  

Cool  

Noë  

Fake  

Like  

From  

Small  

Shout  

Taking  

Carefoul  

Atak  

 
Gjuha angleze, dhe gjuha spanjolle, janë dy gjuhë të cilat janë përdorur brenda teksteve të 

dhjetë këngëve të zgjedhura. Përdorim më të madh ka gjuha angleze, dhe përdorimin më të madh të 
gjuhës angleze e hasim tek kënga e MC – KRESHËS (ÇILEÇADRËN) dhe në këngën e LYRICAL SON – 
TABULLARASA. 
Anglicizmat janë të pranishme pothuajse në çdo fushë të jetës.Zhvillimi intelektual i njerëzve sjell edhe 
zhvillimin e gjuhës, gjë që është edhe pasurim gjuhësor individual. 
Anglicizmat gjithashtu janë të pranishme pothuajse në çdo gjuhë të botës , por në mënyrë që ato të jenë 
pjesë e një gjuhe, duhet t’i nënshtrohen rregullave gramamtikore, ortografike, fonetike dhe fonologjike 
në mënyre që të përshtaten sa me mirë në gjuhën marrëse. Fillimisht, para pranimit të fjalëve të huaja, 
duhet përpjekur që të gjejmë fjalët me barazvlerë të njejtë në gjuhën tonë. 
 
Rezultatet e hulumtimit 

 

Në këtë punim kemi paraqitur gjuhën aktuale të rep muzikës. Nga dhjetë këngët e 
transkriptuara dy prej tyre janë të viteve nëntëdhjeta, këngë të kënduara nga Memli Krasniqi (Ritmi i 
Rrugës) dhe Bekim Latifi (Mc Beka). Këngët e dy këngëtarëve dallojnë nga struktura e tyre, nga gjuha, ku 
këngëtarët në fjalë dikur e shihnin më të arsyeshme këndimin në gjuhën standarde, sepse të këndohej 
në standard në një gjuhë superiore, grupi si grup ndjehej më i privilegjuar karshi të tjerëve. Tetë këngët 
e tjera i përkasin më shumë një zhargoni të zakonshëm, një gjuhe më të kapshme për veshin. 
Dhjetë prej këngëve të përzgjedhura gjithashtu na tregojnë përdorimin e gjuhës që reperët përdorin. 
Dhe këtij punimi i kemi bashkangjitur edhe disa anketa, ku dy prej tyre u mbushën nga artistët e 
përzgjedhur, dhe të tjerat u mbushën nga adhurues të muzikës rep, kryesisht meshkuj. Anketat 
përmbajnë nga dhjetë pyetje, dhe këto anketa na dhanë një fond të caktuar fjalësh, që mjaftojnë për një 
komunikim të fsheht të tyre. Në këto anketa nuk janë gjetur fjalë që kanë të bëjnë me narkomaninë, 
ndryshe nga slengu i tinejxherëve, të cilët përmendin fjalë si: bari, hyj në trip, të bardhë etj. 

 

 

Përfundime 
 

 Të dhënat e nxjerra na tregojnë se përdorimi i gjuhës në muzikën rep është nëntëdhjetë për 
qind jo standard është gjuhë e zakonshme, dhjetë për qind e gjuhës që ata përdorin është standard. 

Reperët këndojnë tekstin e tyre duke e përcjellur një ritëm. Gjatë punimit tonë intervistat e 
bëra, na dhanë  rezultate kryesisht të mjaftueshme. Anketat e plotësuara nga dy këngëtar të muzikës 
rep na dërguan deri tek përdorimi i gjuhës standarde dhe gjuhës së zakonshme. Anketat e realizuara nga 
adhurues të muzikës rep na dërguan deri tek një gjuhë e fshehtë e tyre, e cila ka një fond të varfur të 
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fjalëve. Fjalët e tyre krijohen me metateza, duke i kthyer mbrapshtë fjalët, duke i zëvendësuar rrokjet 
dhe duke krijuar variacione të ngjashme me to. Ku gjuha e tyre kryesisht përmbante fjalë të rrugës, 
kishte shumë shprehje të krimit, shprehje të vardisjes dhe të komunikimit mes gjinive të ndryshme (e 
thupa, ia pyla, llica, tygjyrymi, nys, me ushk, me tev, llakuz, me pej, me tish, me leb, sheta, tiq) etj. Kjo 
gjuhë që këta të rinj përdorin në ditët e sotme është e zakonshme për të rinjtë e kryeqytetit te 
Prishtinës. 

Pra në këtë punim gjuha e muzikës rep është trajtuar edhe në aspektin leksikor duke parë 
kështu dallime nëdrmjet teksteve të periudhave të ndryshme, dallime të tilla më shumë vërehen ne  
sleng, ne përdorimin e fjalëve të gjuhëve të huaja në tekstet e rep artistëve qe  i hasim si dukuri 
leksikore. 
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5. RRETH FORMËS SË BRENDSHME TË IDIOMAVE 
     

 Dr. Alda Jashari-Cicko  
Universiteti Fan.S.Noli, Korcë 

      

Abstrakt 

Në këtë këtë punim kemi marrë përsipër të bëjmë një analizë të njësive frazeologjike  të shqipes për nga 
motivimi semantik me qëllim përligjen e faktit se forma e brendshme e gjuhës( një nga tezat më të spikatura të 
gjuhësisë së shek 19, të shtjelluar nga Ë.Humboldt) është pasqyrimi më i qartë dhe më konkret i dallimeve midis 
gjuhëve, sidomos në fushën e leksikut dhe frazeologjisë dhe mbi të gjitha është mekanizmi  më i fuqishëm që përcon 
mendësinë, botëkuptimin, psikologjinë dhe shpirtin krijues të një populli. Artikulli merr përsipër të bëjë një sintezë të 
trajtimeve teorike të gjuhëtarëve të huaj dhe shqiptarë për formën e brendshme të idiomave sikundër dhe të 
analizojë përmes shembujve konkretë mënyrat dhe mjetet e motivimit semantik të idiomave përmes përdorimeve 
të figurshme të tropeve gjuhësore. Teoria e formës së brendshme është plotësisht e përligjur në rastin e analizës 
kuptimore dhe strukturore të njësive frazeologjike dhe na coi në përfundimin se  mënyra se si folësit e perceptojnë 
realitetin, lidhja dhe materializimi i veshjes tingullore me konceptin që shprehet me anë të saj, përzgjedhja e 
elementëve gjuhësorë origjinalë që  bashkësitë e ndryshme gjuhëfolëse zgjedhin për të shenjuar një realie nuk 
mund të shpjegohet vecse me traditën,kulturën, botën materiale dhe shpirtërore, mendësinë ,shkallën e njohjes së 
realitetit objektiv, kushtet dhe mënyrat e jetesës etj. Vec të tjerash dallimet e dukshme në fushën e leksikut 
përcaktohen nga ndasitë e parimeve të brendshme të logjikës dhe perceptimit. Koncepti triplanësh që Humboldt 
kishte për gjuhën duke u shprehur vec të tjerash se forma e brendshme është shpirti i popullit dhe gjuha vetë, gjen 

vend dhe përligjet edhe me faktin se qasjet dhe bashkëpërkimet që folësit e një gjuhe gjejnë midis elementëve 
të realies dhe tërësisë së veshjeve gjuhësore, dëshmojnë shpirtin origjinal dhe natyrën e pakrahasueshme 
të kësaj gjuhe. 
 

Fjalë kyce; formë e brendshme; njësi frazeologjike,motivim semantik;analizë strukturore; 
përdorim i figurshëm 
 
1.Trajtime teorike dhe përkufizime për formën e brendshme të idiomave në gjuhësinë 
shqiptare 
 

Studimi i njësive frazeologjike ( i idiomave) për nga motivimi i brendshëm, pra “zbulimi” 
i formës së tyre të brendshme, është një fushë mjaft interesante që ka tërhequr vëmendjen e 
disa studiuesve. Pavarësisht nga termat që janë përdorur për të shprehur këtë koncept, mund 
të themi se edhe në gjuhësinë shqiptare përshenjen gjithandej disa prej rrugëve dhe mjeteve 
për të gjetur formën e brendshme të idiomave, madje edhe për përkufizimin e saj. Për herë të 
parë këtë koncept e ka shtjelluar J. Thomai në një sërë artikujsh për frazeologjinë dhe pastaj, në 
mënyrë të plotë, në monografinë “Çështje të frazeologjisë së gjuhës shqipe” (1981), ku vihet si 
synim që “të ndiqet historia e të zbulohet formimi idiomatik i njësive frazeologjike të shqipes”, 
si një çështje që kërkon thellim të mëtejshëm45. Autori, në këtë vepër, konceptin e formës së 
brendshme e shpreh në mënyra të ndryshme, si “motivim i njësive frazeologjike”, “formë e 
brendshme”, “burim semantik”, “etimologji” etj.,duke e shtjelluar mbi bazën e dy çështjeve të 
rëndësishme teorike.  
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Së pari, kur flet për “motivimin” e njësive frazeologjike, bën  klasifikimin e tyre sipas këtij 
kriteri në dy grupe: të motivueshme dhe të pamotivueshme. Sipas autorit, motivimi i njësive 
frazeologjike ka rëndësi për gjetjen e burimit formal e semantik, për shpjegimin e shumë 
lëvizjeve kuptimore e të ndryshimeve kuptimore, për njohjen e truallit gjuhësor të formimit të 
tyre46. Pra, ai përdor termin “burim formal e semantik” për konceptin e formë së brendshme. 
Për të gjetur këtë “burim”, për motivimin e njësive frazeologjike, pra për të gjetur formën e 
brendshme të tyre,  J. Thomai përcakton tri mënyra: gjetjen e lidhjeve strukturore (semantiko-
formale) të njësisë frazeologjike me togfjalëshin burimor; zbulimin e vatrës së njësisë 
frazeologjike dhe njohjen e situatës, të kushteve historike, mjedisit shoqëror, truallit gjuhësor 
etj., ku ka lindur ose kur përdoret njësia frazeologjike47. Për njësitë frazeologjike që kanë lindur 
mbi bazën e përdorimit të figurshëm të tofjalëshave të lirë motivimi ose gjetja e formës së 
brendshme është më e lehtë dhe procesi i idiomatizimit mund të rroket edhe në planin 
sinkronik. Kështu mund të shpjegohet forma e brendshme për pjesën më të madhe të njësive 
frazeologjike të shqipes dhe të gjuhëve të tjera, si: tund derën (Mos e tund derën ashtu, se na 
mërzite-togfjalësh i lirë)- tund derën “nuk bën asnjë punë, merret me gjëra të kota, bën sikur 
punon” (A s’keni punë ju që tundni derën?-njësi frazeologjike); vret miza (Mos i vrit mizat me 
lopatkë, por merr një ilaç-tog. i lirë)- vret miza “nuk bën asnjë punë, merret me gjëra të kota, 
bën sikur punon, tund derën”.  

Përmes këtij procesi ka kaluar edhe formimi i shumënjësive frazeologjike, si:dredh (tund) 
zinxhirin; numëron qimet e postiqes, kruan thonjtë, trazon baltën me shkop, kërcet gishtërinjtë 
(si sinonime të njësive frazeologjike të shpjeguara më sipër),rreh gjoksin “merr përsipër 
meguxim që të bëjë diçka të rrezikshme e të vështirë, mburret”, i bie gjoksit me grushte “e 
pranon haptazi përpara të tjerëve se është fajtor”; i nxjerr (i tregon) gjoksin “i del ballazi pa frikë 
dikujt”; ra në gjunjë “u gjunjëzua, u mund”; i dridhen gjunjët “është shumë i lodhur, s’ka fare 
fuqi”;  e shkeli në kallo” e preku atje ku i dhemb më shumë, e preku në pikën më të dobët”; i ka 
duart me kallo “ka punuar shumë, është punëtor i madh”;e hodhi lumin “e kaloi një rrezik a një 
vështirësi”; e mori lumi “ e pësoi keq, e gjeti e keqja”; hodhi një gur në lumë “provoi njëherë 
diçka, pa qenë i sigurt se do të fitojë a do të arrijë atë që do”; bredh (shkon, shëtit) lule më lule 
“është tepër i dhënë pas vajzave dhe nuk ka dashuri të qëndrueshme”; mbeta me duar në gji 
“mbeta pa njeri, fill i vetëm; u shkretova, tashë në mjerim e varfëri”; i fryn zjarrit, i hedh benzinë 
zjarrit, lag drutë me benzinë, fut zjarrin në kashtë “e nxit qëllimisht një grindje qëështë gati të 
nisë, ndez një mosmarrëveshje a një sherr”; 

Nga ana tjetër, J. Thomai përshkruan dhe njësitë frazeologjike të pamotivueshme, të 
cilat nuk kanë një strukturë të lirë “homoforme” që përdoret sot, qëkanë idiomatikë të lartë, që 
nuk mund të nxirret kuptimi i së tërës nga gjymtyrët, duke i quajtur të zhveshura “nga forma e 
brendshme”48 “...idiomat frazeologjike kanë një shkrirje të brendshme të gjymtyrëve. Kjo lidhje 
e brendshme në gjendjen e sotme të gjuhës (pa hyrë në një shqyrtim historik), nuk duket, pra, 
idiomat nuk motivohen”, shkruan autori49. Për këtë grup autori sjell si shembuj njësi të tilla, si: 
bëj pallë, vë re, e humbi toruan, (e humbi) si Xhaferi simiten, (flet) si e ëma e Zeqos majë thanës, 
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(e shet) sa frëngu pulën etj. Njësitë frazeologjike të pamotivueshme autori i quan përngjitje 
frazeologjike ose idioma, të cilat, më shumë se njësitë e tjera frazeologjike “shprehin veçantitë 
kombëtare të zhvillimit të gjuhës, ato nuk përkthehen në gjuhë të tjera fjalë për fjalë, pasi 
ndërtimi i brendshëm kuptimor i tyre është errësuar shumë” 50 

Së dyti, duke rimarrë çështjen e studimit diakronik të frazeologjisë shqipe, J. Thomai 
trajton dhe aspektin shoqëror-kulturor në historinë e formimit të njësive frazeologjike, pra 
shqyrtimin e tyre mbi bazën e faktorëve jashtëgjuhësorë, siç janë ata nga fusha të tilla, si: 
historia, etnografia, folklori etj. Analiza e njësive frazeologjike në këtë këndvështrim është, në 
thelb, një metodë që të shpie në shqyrtimin e formës së brendshme të tyre, pra për të motivuar 
frazeologjinë dhe për të gjetur etimologjinë e saj me rrugë kryesisht jogjuhësore. Fondi 
frazeologjik i shumë popujve-shkruan autori-vërteton që në frazeologji, si në asnjë fushë tjetër 
të gjuhës, ndjehet gjallë lidhja me faktorët jashtëgjuhësorë 51. Ai arrin në përfundimin se një 
pjesë e njësive frazeologjike kanë formë të brendshme të veçantë për popuj të ndryshëm, çka 
lidhet me veçoritë e zhvillimit historik, me jetesën e profesionet, me sintaksën popullore etj52.  

Këtu jemi në të vërtetë në konceptin e formës së brendshme. Për ilustrim në këtë libër 
sillen disa shembuj përqasës mes shqipes dhe gjuhëve të tjera, si: ku di dhia ç’është tagjia “nuk 
është i zoti dikush të vlerësojë atë qëështë me të vërtetë e mirë dhe me vlerë (zakonisht për 
dikë qëështë i prapambetur e i pagdhendur)”, që në kontekstin e shqipes lidhet me dhinë (si 
vatër semantike) që ka qenë kafshë e rëndësishme për shqiptarët; në bullg. разбирaли ти 
свинятa oт клaдeнгoвa вoдa lidhet me derrin, që për bullgarët është, gjithashtu, me shumë 
vlerë; s’e vlen barra qiranë, që në shqip lidhet me zanatin e qiraxhiut, kurse në rumanisht nu 
face aţa cit faţa lidhet me zakonin e grave për të shkulur me pe qimet e fytyrës, në frëngjisht le 
jeu ne vaut pas le chandelle lidhet me lojën e letrave etj53. 

Në parathënien e Fjalorit Frazeologjik Ballkanik thuhet se “Në mikrostrukturë fjalori ruan 
maksimalisht formën e brendshme të çdo njësie frazeologjike, që përbën një nga tiparet 
origjinale të çdo gjuhe, veçanërisht në frazeologji”54. Në këtë Fjalor, veç të tjerash, përfshihen 
në radhë të parë njësi frazeologjike më struktura identike të tipit “kalk” dhe barasvlerës 
frazeologjikë semantiko-funksionalë, por me temë semantike të ndryshme 55 .Siç shihet, 
përdoren dy terma për të njëjtin koncept: “formë e brendshme” dhe “temë semantike”. Më 
parë, duke shkruar për paralelet (përkimet) frazeologjike të gjuhës shqipe me gjuhë të tjera të 
Ballkanit, J. Thomai dhe Xh. Lloshi përmendin “zbulimin e tipareve të përgjithshme dhe veçorive 
kombëtare të frazeologjisë së secilës gjuhë”, duke arritur në përfundimin se shqipja i tregon 
tiparet e saj nëpërmjet ndërtimit të njësive frazeologjike që nuk kanë paralele të tyre në gjuhë 
të tjera të Ballkanit56. J. Thomai, në parathënien e  veprës “Fjalor frëngjisht-shqip-frëngjisht” të 
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Daniel Xhoxhajt, shprehet se ai është një burim bibliografik referimi për studime në fushën e 
frazeologjisë gjuhësore, edhe krahasimtare57. 

Ka shembuj kur njësia frazeologjike është rezultat i rikuptimësimit të një njësie tjetër 
frazeologjike. Në këtë rast ndodh metaforizimi i dyfishtë: forma e brendshme e një njësie lind 
në bazë të formës së brendshme të një njësie tjetër paraardhëse. Këtu nuk kemi raportin midis 
një togfjalëshi të lirë, pra një strukturë e lirë “homoforme”58 dhe njësisë frazeologjike, por dy 
njësi frazeologjike homonime, ku kuptimi i njësisë së parë ka shërbyer si formë e brendshme 
për njësinë e dytë. Për shembull: vesh më vesh I “1. në të gjithë fytyrën, i tëri, nga një vesh në 
tjetrin. 2. me kënaqësi të madhe” dhe vesh më vesh II “1. me zë të ulët, që të mos e dëgjojë 
kush. 2. nga njëri te tjetri, gojë më gojë”. Për njësitë frazeologjike homonime mund të thuhet se 
janë shumë të rralla dhe pothuaj të të njëjtit model strukturor, sikurse: majë më majëI “keq, me 
grindje, pa pajtim”, nga njësia homonime majë më majëII“plot, deri në grykë”; degë më 
degëI“me rrënjë, hollësisht, me gjithë vëmendjen” dhe degë më degëII“pa lidhje, pa rregull, nga 
një çështje në tjetrën”; breg më breg I“lart e poshtë, kudo”,breg më breg II“kot më kot, pa 
ndonjë qëllim të caktuar”; fluturon në erëI“shkatërrohet krejt, vete dëm” dhe fluturon në erëII 
dikush “është mendjelehtë e i rrëmbyer” etj. merr erë, e merr era, 

Krahaso angl. make one’s ëay-kuptimi i drejtpërdrejtë “sdjella çje-to dorogu”, “kuptimi i 
parë i figurshëm “proniknut, raprostranjatsja”, kuptimi i dytë “zavojevat çje-libo çuvstvo, 
serdce” etj. 

E. Shijaku, kur flet për “labirintet” e frazeologjisë së frëngjishtes, ka parasysh se pikërisht 
“forma e brendshme” bën që të jepen me vështirësi barasvlerësit e frazeologjizmave nga një 
gjuhë në tjetrën. “Frëngjishtes dire i përgjigjet shqipja them, por shprehja frënge il va sans dire 
nuk mund të kthehet fjalë për fjalë në gjuhën shqipe vete pa thënë”59. 

S. Doku vëren te njësitë frazeologjike “koloritin kombëtar” dhe “origjinalitetin” e gjuhës 
gjermane, kur shkruan: “Duke u përdorur vazhdimisht dhe duke u përsëritur për një kohë të 
gjatë jo me kuptim të drejtpërdrejtë, por me kuptim të figurshëm, mjaft struktura gjuhësore 
kanë kristalizuar kuptime të caktuara metaforike. Kjo lëndë frazeologjike e bën më të spikatur 
koloritin kombëtar dhe origjinalitetin e gjuhës gjermane”60. 

Një tjetër autor që ka shkruar për formën e brendshme është dhe V. Memisha, i cili, kur 
përmend shndërrimin e togfjalëshit të lirë në njësi frazeologjike, bën motivimin e tyre mbi 
bazën e tropeve më të rëndësishm gjuhësorë që realizojnë procesin trishkallësh togfjalësh i lirë- 
togfjalësh “i parapërgatitur”- togfjalësh (njësi) frazeologjik61.Autori sjell dhe mjaft shembuj nga 
shqipja dhe anglishtja për të argumentuar formën e brendshme të njësive frazeologjike. 

 
2.Trajtime teorike dhe përkufizime për formën e brendshme të idiomave në gjuhësinë 
botërore 
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Me formën e brendshme të idiomave janë marrë një radhë gjuhëtarësh të huaj. A. 
Potebnja vë në dukje se koncepti i formës së brendshme mund të hulumtohet jo vetëm për 
fjalë të veçanta, por edhe për një sërë togfjalëshash që karakterizohen nga një unitet i caktuar 
semantik, domethënë, togfjalëshat e tipit të qëndrueshëm-frazeologjizmave. Sipas tij, në njësitë 
frazeologjike, shumë shpesh, kuptimi parardhës i njësisë së qëndrueshme, domethënë, kuptimi 
i saj fillestar, i drejtpërdrejtë (që del nga shuma e kuptimeve reale të komponentëve të saj) 
është ai që mund të quhet formë e brendshme e njësisë frazeologjike62. 

Meqenëse dhe te njësia frazeologjike, sikurse te fjala, vëmë re lidhjen midis kuptimit të 
saj dhe kuptimit të komponentëve që e përbëjnë atë, mund të pohojmë se jo vetëm fjalët e 
thjeshta dhe të përbëra (siç trajtohet në kapitujt përkatës të këtij punimi), por edhe njësitë 
frazeologjike kanë formë të brendshme, por më të ndërlikuar dhe me të shumëllojshme sesa në 
leksema. Në përgjithësi është pranuar mendimi seformë të brendshme të njësisë frazeologjike 
quhet ajo lidhje, e cila ekziston midis kuptimit frazeologjik të njësisë dhe kuptimeve reale të 
komponentëve që e përbëjne atë. Pra, forma e brendshme e njësisë frazeologjike është prania e 
motivimit në njësinë e qëndrueshme. Po qe se te njësia frazeologjike mungon motivimi, atëherë 
kjo ka formë të brendshme, por ajo është e panjohur, ngaqë ne nuk dimë asgjë, si te shembujt 
që u përmendën më sipër për njësitë e pamotivueshme.  

Po a kanë të gjitha njësitë frazeologjike formë të brendshme? Jo të gjitha njësitë kanë 
motivim, pra, formë të brendshme. Shumë prej tyre e kanë humbur prej kohësh dhe, në këtë 
anë, ato janë shumë të ngjashme me fjalët, të cilat e “kanë tretur” formën e brendshme, 
p.sh.verë, mirë etj. Forma e brendshme e njësisë frazeologjike të kujton më shpejt 
“zinxhirin”etimologjik, në të cilin shumë hallka janë këputur dhe në këtë boshllëk (mungesë) 
shpesh fshihet shkëputja (ndarja) midis kuptimit të njësisë frazeologjike dhe kuptimeve 
fillestare të gjymtyrëve të saj, psh.,bëj pallë, vë re etj. 

Në ç’mënyrë dhe në ç’bazë krijohet forma e brendshme e njësisë frazeologjike? Këtë 
proces idiomatizimi mund ta shprehim si më poshtë: 
TOGFJALËSH I LIRË (kuptim i drejtpërdrejtë, konkret)→PËRDORIM I FIGURSHËM MBI BAZËN E 
NJË TROPI GJUHËSOR (kuptim i prejardhur, i figurshëm)→NJËSI E MIRËFILLTË FRAZEOLOGJIKE 

Pra, kemi zgjerim të kuptimit sipas drejtimit nga konkretja te abstraktja. Në këtë rast, 
forma e brendshme e njësisë frazeologjike përmbahet në tërësinë e gjymtyrëve të saj, të 
përftuar nga kuptimet e tyre të drejtpërdrejta, jofrazeologjike, si: e shkeli në kallo, e hodhi 
lumin, rreh gjoksin etj., që i përmendëm më lart. Por forma e brendshme e njësisë frazeologjike, 
siç do ta trajtojmëedhe mëposhtë, mund të përftohet jo vetëmnë tërësinë e gjymtyrëve 
përbërëse, por edhe në bazë të një gjymtyre të vetme të njësisë. P.sh.po i hapet varri nën 
këmbë “po vdes, po i vjen fundi”, ku koncepti i vdekjes përmbahet te fjala varr. Forma e 
brendshme e njësisë frazeologjike mund të bazohet jo në shumën e kuptimeve të 
drejtpërdrejta-të figurshme të gjymtyrëve përbërëse, por në kuptimin e drejtpërdejtë-figurativ 
të togfjalëshit. Psh: humbet rrugën në oborr do të thotë i paaftë, hutaq. Këtë mund ta shohim 
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edhe në idiomën e anglishtes the Queen’s Shilling (fjalë për fjalë- marr shillingat e mbretit), që 
do të thotë “hyj në shërbimin ushtarak”63. 

Për gjetjen e formës së brendshme të njësive frazeologjike mund të shërbejë dhe 
“etimologjia popullore”. Kjo vlen sidomos për rastet kur si burim i njësisë frazeologjike është një 
anekdotë, një ngjarje historike etj., si: për mustaqet e Çelos, si e jëma e Zeqos majë thanës, që 
në kohën e baba Qemos, i duket ferra Brahim etj. 

Sipas Dobrovolskit dhe Baranovit “Idiomat ndryshojnë nga të gjitha dukuritë e tjera 
leksikore vetëm për sa i përket mundësisë që u jep forma e brendshme për të ristrukturuar nga 
pikëpamja semantike procesin e njohjes, që përfshihet  në njohuritë bazë paradigmatike 
ontologjike. Është pikërisht ky proces që i bën ato të dallueshme nga njëra tjetra. Idiomat na 
lejojnë të shohim në brendësi të botës konceptore64. 

Lakov dhe Johnson theksojnë se idetë, besimet apo bindjet që krijohen mbi natyrën 
njerëzore përmes këtyre njësive  duhet të shpjegohen dhe analizohen të lidhura me kulturën e 
vendit ku këto bëjnë pjesë. Nëse struktura (rrjeta) konceptore bazohet te karakteristikat 
biologjike dhe psikologjike, atëherë studimi i shprehjeve metaforike mund të na ndihmojë në 
procesin e të kuptuarit të universaleve gjuhësorë. Shumë aspekte të jetës së përditshme nuk 
mund tëpërvijohenmbi bazat e përmasave natyrore të përvojës sonë. Kjo është më tipike për 
emocionet njerëzore, konceptet abstrakte, aktivitetet mendore, praktikat shoqërore. 
Megjithëse të gjitha këto mund të përjetohen në mënyrë të drejtpërdrejtë nga individët, asnjëri 
prej nesh nuk mund t’i kuptojë dhe perceptojë ato përveçse përmes entitetit dhe përvojës 
kolektive65. 

Siç u theksua dhe më lart në këtë kapitull, në pjesën më të madhe idiomat mund të 
motivohen dhe mund t’i përgjigjen një logjike të identifikueshme, por edhe lidhjet e qarta (të 
shprehura) ndërgjuhësore mund të shërbejnë për të kuptuar pasqyrimin e të përbashkëtave 
konceptore. Vargjet dy ose trigjuhësore idiomatike na ndihmojnë të kuptojmë dhe të 
konceptojmë veprimtaritë dhe tiparet njerëzore. Një nga tiparet më të spikatura të njësive të 
figurshme konvencionale si idiomat, është se ato nuk mund të kuptohen pa iu adresuar një 
njohjeje të thellë kulturore. Metaforat më të spikatura nuk lidhen drejtpërdrejt apo vetëm me 
njohuri të mirëfillta gjuhësore. Në mënyrë që të përcaktohet se si funksionojnë idiomat dhe se 
si mund të zbulohen tiparet kuptimore dhe pragmatike, duhen marrë parasysh edhe faktorët 
jashtëgjuhësorë,të cilët drejtojnë kalimin nga kuptimi i drejpërdrejtë tek ai i figurshëm.  

Duke qenë se idiomat janë njësi  jo të rregullta të leksikut, ato  nuk mund të analizohen 
mjaftueshëm me anë të instrumentave metagjuhësorë, sepse ndryshimi midis njësive gjuhësore 
figurative dhe jofigurative qëndron pikërisht në mënyrën se si folësit i kodojnë lloje të 
ndryshme të njohurive. Nevojitet një teori e veçantë për të përshkruar parregullsitë e idiomave. 
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Idiomat regjistrojnë dhe ruajnë njohuri të vlefshme si pjesë e planit të përmbajtjes(në formën e 
gjurmëve, njollave të imazhit),  duke reflektuar tiparet e kulturës përkatëse66. 

Klasifikimi më i njohur i njësive frazeologjike është ai i V.V. Vinogradovit, i cili e shtjelloi 
tezën e hedhur më parë nga Sharl Bali dhe i dha një shtysë trajtesave  të mirëfillta leksikologjike 
bazuar mbi materialet e mbledhura nga ai. Njësitë frazeologjike u trajtuan si njësi komplekse 
leksikore me tipare të veçanta semantike mbi bazën e të cilave duhej të klasifikoheshin. Tipizimi 
i tij u bazua në shkallën e motivimit të njësisë dhe lidhjen midis kuptimit të së tërës dhe 
kuptimit të pjesëve të veçanta. Shkalla e motivimit lidhet me ngurtësinë, pandashmërinë dhe 
lidhjen kuptimore të shprehjes, pra,  me mundësinë e ndryshimit të formës apo rendit të 
përbërësve dhe aftësinë për t’u zëvëndësuar nga një fjalë e vetme. Shpesh njësi të tilla quhen 
idioma, sepse në këto raste humbet plotësisht forma e brendshme. Shpjegimi i  kuptimit të 
këtyre njësive duhet bërë nën dritën e analizave etimologjike. Psh: tit to tat ka kuptimin “të 
hakmerresh”, por askush nuk mund ta shpjegojë se çfarë do të thotë tit dhe tat, sikurse në 
shqip: me kuç e me maç, me cull e mull etj. 

Dihet që idiomatika është një tipar i qëndrueshëm dhe i përhershëm i gjuhës. Igor 
Melcuk shprehet se “njerëzit nuk flasin duke përdorur fjalë, por duke përdorur frazema”. Me 
këtë ai nënkupton se shumë shprehje në gjuhë nuk janë kombinime të lira leksemash, por janë 
shprehje të ngurta dhe të fiksuara. Në literaturën e gjuhësisë termi idiomë përdoret shpesh për 
një nënklasë të shprehjeve të ngurta, me cilësi të veçanta semantike. Këto njësi komplekse janë 
shprehje sintaksore që nxjerrin në pah kufizimet e përftesave leskikore, që nuk mund të 
shpjegohen me rregullat sintaksore dhe kufizimeve kuptimore, që përcaktojnë ligjet e 
brendshme të gjuhës. Këndvështrimi klasik në lidhje me kuptimin e idiomave është se ato nuk 
kanë strukturë të brendshme kuptimore dhe mund të zbërthehen semantikisht. 

Sipas F.Cermak  “moszbërthimi semantik” është “condition sine qua non” për 
substancën semantike” dhe mëton se kuptimisht idioma është një dukuri  “holistike”, një tipar 
që shpesh pranohet se përjashton çdo mundësi për një analizë kuptimore objektive 67. 

U.Ëeinreich bën një analizë të plotë dhe të rëndësishme, duke ilustruar se si kuptimi 
idiomatiki një shprehjeje të përbërë mund të jetë pasojë e heqjes, shtimit apo zëvendësimit të 
disa përbërësve kuptimorë. Frazeologjizmat, përgjithësisht, janë më kuptimplota sesa fjalët. Në 
terminologjinë e analizës së semave kjo do të thotë se, përveç bërthamës semantike, frazema 
përmban sema më të konkretizuara dhe mëtë diferencuara sesa një fjalë e krahasueshme 
kuptimisht. Njësia frazeologjike u mbars mali dhe polli  një mi dhe shpjegimi i saj “ta zmadhosh 
diçka, ta frysh” mund ta ilustrojë më së miri këtë68. 

Një nga problemet më  kryesore semantike është përshkrimi dhe shpjegimi se si janë të 
lidhura mes tyre kuptimet dhe nivelet e kuptimit. Sa më e fortë të jetë lidhja, aq më e 
motivueshme  është idioma. D. Dobrovolskij dhe E.Piirainen kanë dalluar disa lloje të ndryshme 
motivimesh semantike, ndër të cilat mund të veçojmë motivimin metaforik dhe motivimin me 
bazë simbolet. Fakti është se, nëse duhet të themi që në idiomën spill the beans dhe jo spill the 
peas nuk zbatohet  ndonjë rregull gramatikor, ajo thjesht duhet mësuar edhe sikur të 
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mendojmë se semantikisht kjo  njësi mund të jetë e analizueshme. Kjo do të thotë se idiomat 
janë shprehje të ngulitura që formohen me konvencion dhe, si të gjitha njësitë e këtij tipi, ato 
duhet thjesht të mësohen dhe të mbahen mend. Sigurisht, që ka disa kufizime në lidhje me 
mënyrën se si ndërtohen si strukturë e tillë. Shpesh këto kufizime përcaktohen nga parimet 
gramatikore, por ndonjëherë forma e kufizuar përcaktohet nga faktorë jashtëgjuhësorë. Simboli 
frazologjik është një lloj i shenjës gjuhësore, baza e të cilës është  transparenca e formës së 
brendshme (kuptimi etimologjik) që shërben si një lidhje midis kuptimit aktual dhe semantikës  
sëdrejtpërdrejtë të bazës së figurshme të njësisë frazeologjike. Simbolet e frazemave bazohen 
te simbolet e formës së brendshme që përfaqëson përmbajtjen e abstraguar nga baza e 
figurshme e kuptimittë jashtëm të një fraze.Një shembull i mirë është semantika e bazuar te 
metafora the pink of health“in very good condition either physically and emotionally”.  

Kuptimi i çdo shenje gjuhësore është përkthimi në disa shenja më të gjera dhe 
alternative në të cilat ajo mund të ndahet më tepër. Deri tani nuk ka patur asnjë metagjuhë të 
veçantë për përshkrimin e semantikës frazeologjike. Në kontrast me llojet e tjera të njësive 
leksikore, pjesa më e madhe e njësive të ngurta kanë një formë të brendshme të gjallë, e cila 
ështënjë përbërës shumë i rëndësishëm i kuptimit të idiomave. Përshkrimi i semantikës 
idiomatike duhet të ketë dy pjesë të ndërlidhura: përshkrimi i semantikës, në kuptimin e 
ngushtë të fjalës, pra prezantimi i specifikës së diferencuar dhe përbërësit integralë të kuptimit, 
pra përshkrimi i përbërësve të imazhit. Metagjuhët semantike moderne janë bazuar në 
arbitraritetin e shenjës gjuhësore(teoria e Saussure-it) për analizën e gjuhës.  

Interpretimi semantiki formës së brendshme mund të jetë eksplicit(i shprehur qartë) 
dhe implicit (i nënkuptuar). Strategjia eksplicite bazohet tek operatorët kuptimorë që 
prezantojnë në përfaqësimin kuptimor një ide të krahasimit të dy entiteteve. Strategjia implicite 
nënkupton që nuk ka operatorë të veçantëpër formën e brendshme dhe informacioni i duhur 
kuptimor shpërndahet midis përbërësve të ndryshëm të përkufizimit. Konteksti luan një rol të 
rëndësishëm në semantikën e këtyre shprehjeve. Qëndrueshmëria e kuptimit frazeologjik është 
e lidhur ngushtë me qëndrueshmërinë e strukturës leksikore të asaj njësie. Forma e brendshme 
mund të jetë e shfaqur qartë ose e nënkuptuar dhe ndikon në kuptimin e përgjithshëm të 
strukturës. Tipari më i rëndësishëm i njësive frazeologjike është se kuptimi mund të 
riinterpretohet pjesërisht ose plotësisht. Njësitë figurative konvencionale, si idiomat, nuk mund 
të kuptohen plotësisht pa u njohur së pari me kontekstin kulturor.  

Përveç karakteristikave semantike dhe pragamtike, çdo studiues duhet të marrë 
parasysh konceptet kryesore kulturore, të cilat janë bazë për të kuptuar instrumentet 
jashtëgjuhësore. Duke qenë se idiomat janë njësi jo të rregullta të leksikut dhe mjete shprehëse 
të ligjërimittë figurshëm, na duhet, së pari, të shtrijmë kërkimet tona në të dhëna, metoda dhe 
fusha që shkojnë përtej gjuhësisë, për shkak se këto njësi të ligjërimit të figurshëm janë kaq të 
ndryshme për faktin se ato kodojnë lloje të ndryshme njohurish dhe, mbi të gjitha, ato 
regjistrojnë dhe ruajnë njohuri të vlefshme në planin e përmbajtjes (në formën e gjurmimit të 
imazheve), duke reflektuar, mbi të gjitha, kulturat dhe shoqëritë respektive.  
 
3.Mënyrat dhe mjetet e motivimit të idiomave 
 

A janë të mjaftueshme mjetet njohëse të kuptimit të figurshëm dhe metaforës, për të 
kuptuar idiomat apo të marrim parasysh instrumente të tjera të strukturës apo skeletit 
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konceptor dhe mjeteve metalinguistike? Në teorinë konjitive të metaforës, frazeologjia, si një 
fushë që ka sferën e vet të studimit, luan pak ose aspak rol. Çështja më e theksuar në këto 
studime është se shumica e idiomave motivohen semantikisht dhe nuk janë arbitrare69.Në fakt, 
ideja se shumica e idiomave mund të motivohen është hedhur nga Sh.Bali. Ai shprehej se 
idiomat në pjesën më të madhe nuk janë elemente “të ngurtësuar të gjuhës”, as nuk janë 
arbitrare, po motivohen plotësisht nga struktura të ndryshme dhe rrafshe të ndryshme të 
njohjes70. 

Motivimi i njësive frazeologjike, pra “zbulimi” i formës së brendshme të tyre mund të 
bëhet mbi bazën e mjeteve që realizojnë shndërrimin e figurshëm të togfjalëshave të lirë në 
njësi frazeologjike. Nga ndonjë studiues ky quhet një proces shumëplanësh dhe i ndërlikuar 71. 
Veirzbicka  mendon se vlefshmëria e universaleve emocionale duhet studiuar me hollësi dhe 
analiza e gjuhëve të veçanta mbron ekzistencën e mundshme të një prirjeje universale për të 
shprehur emocionet dhe ndjenjat e ndërtuara mbi bazën e aftësisë njohëse të realietit dhe të 
lidhura me imazhe figurative të qenies njerëzore.  

Në mënyrë natyrore njohësit e një gjuhe kërkojnë kuptimin dhe sistemin në inputin 
gjuhësor dhe pikërisht këtu idiomat dallojnë nga aspektet e tjera të gjuhës, të cilat mund të 
shpjegohen më lehtë mbi bazën e rregullave dhe tipareve semantike. Nëse kuptimi nuk gjendet 
në nivelin sipërfaqësor të idiomës për shkak të papërputhshmërisë së strukturës së jashtme, 
atëherë ku duhet ta zbulojnë kuptimin, pyet autori.72. Kjo duket te modeli ikonik: frika/tronditja 
dhe arkimetafora: trupi-ndryshimi i ngjyrës, që del në forma të ndryshme. Për shembull: spanj. 
empalidese, angl. to turn pale “të zverdhesh në fytyrë”; gjerm. blass ëarden; angl. to turn as 
ëhite as e sheet “të zbardhesh si letër duhani” (në gjermanisht ëarden- i/e bardhë); serbo-
kroatisht probijediti angl. to turn ëhite “të zbardhesh në fytyrë”; turq. bembeyaz almak 
samarmak; angl. to turn yellow “të zverdhesh”; turq. kokdan rengi atmak; angl. to change 
colour from fear “të ndërrosh ngjyrën e fytyrës nga frika” etj.  

Po kështu mund të themi se i njëjti model ikonik: trupi+lëvizja krijojnë metafora të 
lidhura me lëvizjen fizike. Për shembull: angl. to tremble ëith fear, my heart skipped a jump “të 
dridhesh nga frika/të të dridhet zemra/të hidhet zemra përpjetë”; gjerm. von angst zittern “të 
drishesh nga frika”; spanj. temblar de miedo “të dridhesh nga frika”, me dio unvuelco el Corazon 
“të të godasë (të të japë zemra) një goditje”; serbokroatisht drhati od straha “të dridhesh nga 
frika”; turq.  kalbim hop etti  “të të hidhet zemra përpjetë” etj.  

Shpesh këto perceptime shoqërohen edhe me rritje të temperaturës fizike dhe në këtë 
rast arkimetafora është “trupi bashkë me temperaturën fizike”: angl. my body ran cold “m’u bë 
gjaku akull/ më ngriu gjaku”; spanj. la sangre se me helo “më ngriu gjaku”; gjerm. mir frierte das 
Blunt “më ngriu gjaku”; turq. buz gibi oldum/buz kestim “u bëra akull”. Kështu, mund të 
renditim edhe arkimetafora të tjera: inati, zemërimi: angl. my blood boiled “më zjeu gjaku”; 
spanj. quemarsele la sangre  “më zjen gjaku”; gjerm. mir kocht das Blunt in den Adern “më zjen 

                                                           
69 Lakoff,G. & Johnson, M., Metaphors we live by, Chicago, 1980.f.448.

 

70 Dobrovoskij, D. O. & Baranov, A.N., Cognitive modeling of actual meaning in the field of phraseology, Journal of 

pragmatics, 1996. 
71 Memisha, V., Studime për fjalën shqipe, Botart, Tiranë, 2011.f.83. 
72 Wierzbicka, A., Emotional Universals, Language Design, 1999.f.23. 
 



54 
 

gjaku në vena”; zhgënjimi: angl. my heart fell “më bie/më rrëzohet zemra”; spanj. se hundio el 
Corazon “zhytet zemra”; caersele el alma a los piedes “i bie shpirti nën këmbë”.  

Semantika idiomatike dhe metafora konceptuale ka të bëjë me lidhjet midis ngjyrave të 
veçanta (e verdha, e gjelbra, e zeza, e luqja, e bardha) dhe emocioneve, si zilia apo zemërimi. 
Nëse në pamje të parë këto postulate janë të bazuara në lidhje konceptore  arbitrare, është e 
qartë se ka nevojë për sqarime të mëtejshme që lidhen me njohuritë kulturore apo me përvojat 
e drejtpërdrejta, megjithëse edhe në rastin e kësaj të fundit kultura duhet të pranohet deri në 
njëfarë mase, ashtu siç është dëshmuar nga kërkimet antropologjike tradicionale, të cilat lidhen 
me emocionet dhe përkimet  e tyre në gjuhë të ndryshme. Nga pikëvështrime krejtësisht 
gjuhësore, e rëndësishme është të gjejmë se si çdo përbërës i imazhit kontribuon në kuptimin e 
vërtetë të frazës në secilin prej rasteve konkrete dhe se si 
përcaktohet “sjellja” kontekstuale e një idiome të dhënë. 73. 

Lakov dhe Johnson mendojnë se burimi i imazhit metaforik është thelbësor për përvojën 
e përjetuar, që do të thotë perceptim i botës përmes aftësive abstraguese dhe sferës fizike të 
përvojës.74. 

Thuhet shpesh se  kuptimi i idiomave është i paqartë. Për shembull, çfarë kuptimi ka në 
të vërtetë “të vrasësh me një gur dy zogj” (angl. kill tëo birds with one stone). A dihet me saktësi 
se çfarë do të thotë dy zogj dhe se çfarë veprimi kryen njeriu që  vret në fakt dy zogj? Frazemat 
janë formula të zbrazëta që mund të përmbushen nga konteksti. Ka shumë karaktersistika të 
ndryshme nën etiketimin “aftësi shprehëse” të idiomave. Ato janë të mbiveshura me vlera 
shtesë konotative krahasuar me fjalët e thjeshta dhe me sintagmat. Te frazemat me dy 
kuptime, kuptimi i parë i drejtpërdrejtë mund të aktualizohet, kjo është veçanërisht e 
rëndësishme te shprehjet metaforike-metonimike. Në të tilla raste aftësia shprehëse barazohet 
me figurshmërinë.  

Metafora dhe metonimia nuk janë të vetme trope që mund të karakterizohen nga 
njësitë frazeologjike. Për sa u përket vlerave semantike mund të kuptojmë se aspekti 
semantiko-pragmatik nuk ndahet nga njëri-tjetri. Një idiomë ka një kuptim frazeologjik të 
përgjithshëm. Fakti që kick the bucket ka kuptimin “vdes” nuk përputhet me asnjë parim të 
brendshëm të njohjes sonë. Përbërësit e një idiome janë  kuptimi gramatikor dhe kuptimi 
leksikor. Në nivelin literal dhe jofrazeologjik këta përbërës kanë tiparet e një sintagme të 
zakonshme, kuptimi i të cilëve del prej kombinimit të rregullt të përbërësve në bazë të 
rregullave semantike dhe morfosintaksore75. 

Mënyrat dhe mjetet e formimit dhe të motivimit të njësive frazeologjike janë të 
ndryshme, por si bazë për formimin e tyre shërbejnë tropet gjuhësorë, si krahasimi, metafora, 
metonimia, sinekdota, hiperbola etj., të cilat do t’i trajtojmë më poshtë. 

 
 
 
                                                           
73  Dobrovol'skij, D. O. & Piirainen,E., Figurative Language: Cross-cultural and Crosslinguistic Perspectives, 

Amsterdam, 2005. 
74 Lakoff,G., & Johnson,M., Cognitive theory of metaphor, Chicago, University of Chicago Press, 1980.f.177. 
75 Weinreich.U., Problems in the analysis of idioms, 1969. 
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4.1. Njësi frazeologjike të motivuara mbi bazën e krahasimit 
 

Këtë çështje e ka trajtuar gjerësisht J. Thomai76.Ai thekson se “si në gjuhë të tjera, edhe 
në gjuhën shqipe shumë njësi frazeologjike formohen nëpërmjet krahasimit, përmes metaforës 
në leksikalizim”. Me këtë figurë janë ndërtuar njësi frazeologjike në shumë gjuhë, psh. si peshku 
pa ujë (në të thatë, në zall, në gjanë) me kuptimin “pa mjete jetese, në ngushticë të madhe 
ekonomike; shumë i pakënaqur”, si bletë e plotë “1. plot, me të gjithë ata që duhen, së bashku 
dhe të pasur e të lumtur. 2. me shumicë, me bollëk të mirash”; si bryma në diell/si kripa në ujë “ 
diçka që mbaron shpejt, që zhduket menjëherë, që shkrin sakaq pa lënë gjyrmë”; (është) si era 
e malit “është i rrëmbyer; është shumë mendjelehtë dhe i papjekur”; si si pulë e lagur; si mace e 
lagur; si mi i lagur “njeri frikacak a shumë i druajtur; që rri i përulur e i nënshtruar, sikur ka bërë 
faj a ka frikë”; si pula në grurë (në thekër, në mulli) “në mes të të gjithë të mirave, pa i munguar 
asgjë, në gjendje shumë të mirë”; si zogjtë e korbit (e qyqes) “1. të shpërndarë në të katër anët 
të përhapur gjithandej në vend të ndryshme. 2. rrugëve, pa ndihmë e pëkrahje” etj. 

Në përgjithësi, ndërtime të tilla përftohen dhe realizohen duke u mbështetur në botën 
sendore me realie shumë të njohura me cilësi të dallueshme, që shërbejnë për krahasim. Ndër 
to mund të përmendim realiet nga bota shtazore, sendore, e shpendëve, e insekteve, e bimëve 
etj77 psh: (njihet) si kau balash “që shquhet shpejt si i veçantë; e dinë të gjithë kush është, që 
dallohet si dhia në mes të dhenve, (që njihet) si parja e kuqe”; si dashi me këmborë “që vepron 
me siguri e krenari, që nuk i trembet  syri”; si qen i rrahur(i dëbuar) “që e ka pësuar njeherë keq 
në jetë dhe nuk ka më guxim e nuk vetëvepron, ngaqë ruhet se mos e pëson përsëri”; si viç i 
palëpirë “ i papjekur, kalama, i ngjathët e pa përvojë”; si maçoku në thekër “mendjemadh, 
mburravec, si kaposhi majë plehut”; si kali në lëmë “që bën ç’të dojë”; si nepërkë e shullërit 
“shumë e zgjuar dhe lozonjare”, (njihet) si parja e kuqe “e njohin të gjithë, dallohet lehtë se 
kush është, bie në sy menjëherë”; si eshka me urorin (me masatin) “shumë keq, duke u grindur 
vazhdimisht”, si vaji në lakra (në arme) “pa u drojtur, pa u matur mirë, duke e tepruar”, si kofini 
pas të vjelave “shumë vonë, atëherë kur nuk duhet”; si gjeli (kaposhi) majë plehut “duke u 
mbajtur më të madh, duke u mburrur”; (shkojnë) si macja me miun “shumë keq, në grindje të 
vazhdueshme”etj.  

Duhet vënë në dukje se shumica e njësive që formohen mbi bazën e krahasimit e kanë 
të bjerrur lidhëzën krahasuese si, duke ndërruar dhe përkatësinë leksiko-gramatikore: dash me 
këmborë, nepërkë e shullërit, viç i palëpirë, kaposh mbi plehë, gur varri etj. J. Thomai vëren me 
të drejtë se “në rastet kur lidhëza krahasuese nuk është e pranishme në me të gjymtyrëve të 
togfjalëshit, sidoqë mund të nënkuptohet, është më e mundshme: e do qofte “e do gjithmonë 
gati”, iu bë ferrë “iu ngjit”, e bën mizën buall “e stërzmadhon” etj78. Mungesa e lidhëzës 
krahasuese na shpie drejtpërdrejt te metafora, që siç përkufizohet gjithandej, është një 
krahasim i nënkuptuar, meqë ka në bazë ngjashmërinë mes realieve. 
                                                           
76 Thomai J., Çështje të frazeologjisë së gjuhës shqipe. Tiranë, 1981.f.33-37. 
77

 Memisha, V., Studime për fjalën shqipe, Botart, Tiranë, 2011. 
 

78 Thomai J., Çështje të frazeologjisë së gjuhës shqipe. Tiranë, 1981.f.34-35. 
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4.2. Njësi frazeologjike të formuara mbi bazën e metaforës 
 
Shumica e njësive frazeologjike në gjuhën shqipe dhe në gjuhë të tjera janë ndërtuar dhe 
motivohen mbi bazën e metaforës: u bë dyllë i verdhë, (është) pemë pa kokrra, mësallë me dy 
faqe, thes i shpuar, daulle (teneqe) e shpuar,  kërcu mbi samar, shes mend, me zemër të thyer, i 
vë pleshtit fre (zile), e ha preshin nga bishti, m’u bë rodhe, derr me zile, derr në thes, (është) 
kripë në diell, kënga e (avazi i) Mukes, ujk me birrë,e vë festem bi sy,etj. 
 
4.3.Njësi frazeologjike të formuara mbi bazën e metonimisë 
 
më shkuan shtatë palë djersë, e mbaroi çanakun, na mori të keqen, tund (luan) derën, i ngrys 
ditët, ka marrë frerin nëpër këmbë, i pjell edhe gjeli (këndezi), i vë brirë, është në buzë të varrit, 
etj. 
 
4.4.Njësi frazeologjike të formuara mbi bazën e sinekdotës 
 
fut hundët, fut duart, burri i botës,e drodhi këmbën, e dredh bishtin, etj. 
 
4.5. Njësi frazeologjike të formuara mbi bazën e hiperbolës 
 
E bën mizën buall, e bën qimen tra, e futi shtatë pashë nën dhe, u bë deti kos, e fut minaren në 
thes, e than detin me lugë, e bën priftin me barrë, nxjerr të vdekurin nga varri, fut shejtanin në 
shishe, të peshon me flori, s’e lan dot as lumi,i mbyll dymbëdhjetë dyer me një shul, hëngri 
dynjanë, etj. 
 
4.6.Njësi frazeologjike të formuara mbi bazën e litotës 
 
me një këndes plaçka, shpëtoi për një qime, thëngjill i mbuluar, varet në fije të perit, s’të jep një 
pikë ujë,është bërë lugë, etj. 
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6. KARAKTERIZIMI I MARTINIT DHE XHEKUT NË VEPRËN 

“PËRRALLA E FUÇISË” 
 

Alma Karasaliu 
Universiteti Fan S. Noli, Korçë, Shqipëri 

Abstrakt 
 
Personazhet e shkrimtarit Xhonatan Suift shpesh janë bërë objekt studimesh për vetë rëndësinë që 

ata mbartin në të kuptuarit e qëndrimeve të shkrimtarit. Gjithsesi, rrëfimtarët e tij janë ata të cilëve iu 
është kushtuar vëmendje më e gjerë. Në këtë artikull, vëmendje iu kushtohet Martinit dhe Xhekut, dy 
personazhe me rëndësi dytësore në pamje të parë, por që në thelb, mbartin vlera stilistikore tejet 
domethënëse përsa i përket të kuptuarit të qëndrimit që shkrimtari mban kundrejt kishës së Anglisë dhe 
asaj Protestante. Punimi realizohet përmes analizës së detajuar të shembujve të ndryshëm të vjelë nga 
vepra. Vëmendje iu kushtohet termave të larmishme, të cilat iu bashkangjiten përshkrimeve të sjelles apo 
ndryshimeve në qëndrimin e këtyre personazheve si elementë tipikë karakterizues të Suiftit. Kështu, dy 
vëllezërit studiohen nën këndvështrim përqasës me njëri tjetrin, çka na jep mundësinë të arrijmë në 
krijimin e një panorame më të qartë të tyre. Në përfundim, arrihet në konkluzionin se e gjithë ironia me 
anë të së cilës përcillen qëndrimet e personazheve në fjalë shërben si mjet për ravijëzimin e 
problematikave që shfaqen para dhe pas kthjelljes së tyre. Kështu, mund të dalim në përfundimin se, 
ndonëse në dukje dashamirës dhe i drejtë në gjykim, Martini, gjithnjë e më tepër, i ngjan Piterit, si në 
shoqërimin e argumentimeve të tij me pasazhe të shkëputura prej testamentit, ashtu edhe në synimet e 
fshehura përtej qëndrimeve që mban ndaj tyre. Xheku, nga ana tjetër, i prirur të shfarrosë gjithë 
elementët e shtuar, përfundon duke shkatërruar e humbur formën fillestare të palltos së tij, një simbol ky 
i librit të shenjtë. 

 

1. Hyrje 

Struktura e ndërlikuar dhe prania e një sërë temash të mbivendosura, të cilat paraqiten 
në veprën “Përralla e Fuçisë” përbëjnë një tipar të spikatur, për vetë rëndësinë që mbartin në 
krijimin e alegorisë, ironisë dhe satirës mbi dukuri të ndryshme, shqetësuese për periudhën, në 
të cilën jetoi shkrimtari Xhonatan Suift. 

Përpos sulmit satirik mbi praktikat fetare të Kishës së Romës, të Anglisë dhe asaj 
Protestante, tema kryesore e alegorisë së tyre mbetet distancimi i vazhdueshëm i këtyre të 
fundit, prej tё vërtetёs sё pranuar gjerёsisht, e cila në mënyrë graduale e zhyt individin në 
vetëmashtrim. (Williams, 1973) Të etur për të ndërmarrë veprime që bien ndesh me 
testamentin e babait të tyre, tre vëllezërit: Piteri, Martini dhe Xheku bien pre e joshjes dhe, 
gjithnjë e më tepër, përsosin aftësinë e tyre argumentuese, në funksion të përmbushjes së 
pasioneve, deri në pikën në të cilën aftësia e tyre arrin kulmin dhe ata arrijnë të sajojnë një 
udhëz në testament, e cila i lejon t’u bëjnë ndryshime si dhe t’u vendosin zbukurime të 
ndryshme palltove të tyre. 

Historia mes tre vëllezërve, mbetet, në thelb, ndryshe nga temat e tjera të prekura nga 
shkrimtari, tejet e thjeshtë për t’u kuptuar. Vetë Martini, mund të konsiderohet si një miniaturë 
e vetë asaj. (Williams, 1973) Përpos kthesës drastike në mënyrën se si Martini dhe Xheku 
perceptojnë gjithçka që i rrethon, të reflektuar, kryesisht, në palltot përkatëse, në indin e 
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veprës, lexuesit i përcillet edhe një tjetër element me vlerë për t’u diskutuar, siç është ai i 
dallimit mes aftësisë për të gjykuar dhe për të qenë i vetëpërmbajtur te të dy vëllezërit. 
Karakterizimi dhe individualizimi gjuhësor i Martinit 

 

Një tjetër element me vlerë për t’u diskutuar është edhe fakti se sugjerimet dhe sjelljet 
argumentuese në favor të kryerjes së hërëpashershme të ndryshimeve në sipërfaqen e palltove, 
të zbuluara me anë të një morie mënyrash nga më të çuditshme prej Piterit, duket të jenë mëse 
të pranueshme prej dy vëllezërve më të vegjël të tij, pozita e të cilëve, deri në një pjesë të 
konsiderueshme, mbetet tejet inferiore. Siç shihet në shembujt e mësipërm, ata paraqiten si dy 
individë lehtësisht të manipulueshëm, gjithnjë të pranishëm nën hijen orientuese të Piterit. 
Gjithsesi, jemi të mendimit se fakti që pranimi i qëndrimit në një pozitë të tillë nga ana e tyre, u 
krijon këtyre të fundit mundësinë për të shijuar përfitime të ngjashme me ato të vëllait të tyre 
është me vlerë për t’u marrë parasysh.  

 

“… por unë marr guximin të them se ne mund t’i gjejmë ato inclusive (përfshirë), totidem 
syllabis (rrokje për rrokje). Ky dallim u pëlqeu që të treve dhe u aprovua në çast: kështu ata 
filluan përsëri të rrëmonin nëpër testament.” 
“Edhe ky zbulim u vlerësua më lart prej tyredhe përsëri filluan kërkimet, derisa, më në fund, 
mundën të nxirrnin S.U.P.I., …”(Përralla e Fuçisë, f. 281) 
 

Siç mund të vërehet në shembujt e nënvizuar, Martini dhe Xheku nuk duket se janë të 
detyruar të kryejnë veprime të pavullnetshme. Përkundrazi, nisur nga shprehjet: “This 
Distinction was immediately approved by all ...” (Ky dallim u pëlqeu që të treve dhe u aprovua 
në çast) dhe “This Discovery was also highly commended ...” (Edhe ky zbulim u vlerësua më lart 
prej tyre), të rrëfyera prej autorit modern, ata i përkrahin sugjerimet e Piterit, për të gjetur 
forma alternative, të cilat do t’i lejonin ata të përmbushnin dëshirat e tyre. Po në shembujt e 
mësipërm, ne vërejmë përkushtimin që ata tregojnë dhe ndihmesën që i japin vëllait të tyre të 
madh, në orvatjet e shumta për të gjetur rrugëzgjidhje drejt realizimit të pikësynimeve të tyre. 

Në vijim të veprës, autori i servir lexuesit dy vëllezër të ndërgjegjësuar, pas dëbimit të 
tyre nga shtëpia e përbashkët. Të revoltuar nga mashtrimi në të cilin i kishte orientuar vëllai i 
tyre, vëllezërit duket se kthehen në individë më të arsyeshëm, si dhe reflektojnë mbi shkaqet 
kryesore, të cilat i çuan ata drejt një rruge tërësisht të gabuar e në kundërshtim të plotë me 
qëndrimin, të cilin ishin të orientuar të mbanin qysh prej fillimit të jetës së tyre pa praninë e të 
atit.  

 
“Martin laid the first Hand; at one twitch brought off a large Handful of Points, ... But when he 
had gone thus far, he demurred a while: He knew very well, there yet remained a great deal 

“... but I dare conjecture, we may find them inclusivè, or totidem syllabis. This Distinction was 
immediately approved by all; and so they fell again to examine to examine the Will.” 
“This Discovery was also highly commended, upon which they fell once more to the Scrunity, 
and soon picked out S,H,O,U,L,D,E,R; ...”(A Tale of a Tub, p. 83) 
 



60 
 

more to be done; however, the first Heat being over, his Violence began to cool, and he 
resolved to proceed more moderately in the rest of the work; ...For the rest, where he observed 
the Embroidery to be workt so close, as not to be got away without  damaging the Cloth, ...; he 
concluded the wisest Course was to let it remain resolving in no Case whatsoever, ..., which he 
thought the best Method for serving the the true Intent and Meaning of his Father’s Will.” 
(A Tale of a Tub, p. 136-137) 

 
“Martini vuri dorë i pari dhe, me një të ndukur, ai hoqi një tufë të madhe sumbullash, ...Por si 
arriti deri këtu, ai mbeti për disa çaste në mëdyshje dhe po nguronte: ai e dinte mjaft mirë se 
mbetej akoma shumë për të bërë, megjithatë, si iu fashit ai afshi i parë, rrëmbimi i tij filloi të 
binte, dhe ai vendosi të vepronte më mengadalë dhe më i matur për pjesën tjetër që i mbetej, 
...“Ndërsa atje ku ai e pa se qëndismat ishin mbërthyer aq fort, sa s’mund të shqiteshin pa 
dëmtuar pallton, ..., ai doli në përfundim se gjëja më e mirë dhe më e urtë do të qe që ato të 
mbeteshin aty ku kanë qenë, ... dhe kjo, mendoi ishte edhe mënyra më e mirë për t’i shërbyer 
qëllimit dhe kuptimit të vërtetë të testamentit që u kishte lënë babai.”(Përralla e Fuçisë, f. 326) 
 

Me dëshirën dhe bindjen e plotë për  një rikthim të menjëhershëm në gjendjen fillestare, 
dy vëllezërit vendosin të çlirohen nga çdo element i shtuar në palltot e tyre. Gjithsesi, siç mund 
të vërehet edhe në shembujt e mësipërm, ndonëse i mbushur me zemërim për Piterin dhe i 
vetëdijshëm për gabimin e bërë, duke mos respektuar udhëzimet në testamentin e babait të 
tyre, Martini, ashtu si edhe Xheku, vendos të çlirohet prej të gjitha ndryshimeve të bëra. Ajo çka 
vlen të përmendet, në këtë kontekst, mbetet shpejtësia me të cilën, ky personazh kthjellohet 
dhe reflekton mbi avantazhet dhe disavantazhet e një shkëputjeje të rrënjësishme dhe të 
pakujdesshme prej një pjese nga zbukurimet, largimi i të cilave do të sillte dëmtim të palltos. Në 
këtë pjesë të veprës, reagimi i Martinit shihet se përcillet si ai i një individi të matur e të 
kujdesshëm në vendimmarrjen mbi procedurat e reformimit që ai synon të ndërmarrë. Kështu, 
autori modern na njeh me një individ të ndërgjegjshëm (Martinin) për domosdoshmërinë e 
elementeve zbukurues në pallton e tij, duke i shtuar kësaj, edhe urtësinë e një individi të matur, 
i cili arrin të kuptojë se dëmtimi i palltos gjatë heqjes së zbukurimeve do të ishte më pak i 
dëmshëm krahasuar me ndikimin që mund të sillte prania e një pjese të vogël prej tyre në të. 

Sjellim në vëmendje praninë e një forme arsyetimi, e cila i ngjason, deri diku, asaj të 
Piterit, sipas së cilës është e mundur shkelja e një parimi në të mirë të një tjetri më të 
rëndësishëm. Kjo gjë mund të vërehet më qartë edhe nga mënyra se si Martini argumenton 
qëndrimin e tij përpara Xhekut, duke shfrytëzuar pjesë nga testamenti i babait të tyre. Ky 
pozicionim i Martinit, i cili, siç është përmendur më sipër, është përfaqësues i Kishës së Anglisë, 
përcjell te lexuesi pikëpamjen e vetë Suiftit mbi pozitën dhe qëndrimin e kësaj të fundit.(Price, 
1973) Krahasuar me Kishën e Romës dhe atë Protestante, vendimmarrjet e kishës së Anglisë 
dhe shmangiet e saj nga e vërteta, duket se janë më të kujdesshme, ndonëse jo të drejta, të 
pranishme si rrjedhojë e humbjes së baraspeshës në një moment të caktuar dhe prej pasojave 
të së cilës është e pamundur të shmanget.  
Ndonëse në pamje të parë përkrahës i praktikave të Kishës së Anglisë, në vijim të veprës, duke 
shfrytëzuar figurën e autorit modern, shkrimtari arrin të shprehë ironi e satirë në drejtim të 
fjalimit që Martini ‘i ndërgjegjësuar’ i mban vëllait të tij të vogël, të tejmbushur me zellin për të 
shkatërruar gjithçka të shtuar në pallton e tij. 
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“Martin had still proceeded as gravely as he began; and doubtless, would have delivered an 
admirable Lecture of Morality, which might have exceedingly contributed to my Reader’s 
Repose, both of Body and Mind: (the true ultimate End of Ethicks;) But Jack had already gone a 
Flight-shot beyond his Patience. ... And as in Scholastic Disputes, nothing serves to rouze the 
Spleen of him that Opposes, so much as a kind of Pedantick affected Calmness in the 
Respondent; ...”(A Tale of a Tub, p. 139) 
 
“Martini povazhdonte po me atë seriozitet që nisi bisedën, dhe do të kishte mbajtur një leksion 
të admirueshëm morali, që do ta kishte ndihmuar shumë lexuesin tim për të pushuar pak, si 
fizikisht dhe mendërisht (fundi i vërtetë e final i etikës), sikur Xheku të mos i kishte kaluar 
kufijtë e durimit. ... Dhe siç ndodh në diskutimet skolastike, ku asgjë s’arrin të zgjojë mërinë e 
atij që kundërshton më tepër se sa një fare qetësie e shtirë prej pedantësh nga e atij që 
përgjigjet, ...” (Përralla e Fuçisë, f. 329) 
 

Në këtë pjesë të veprës, në pamje të parë, shkrimtari na sjell një autor 
modern(rrëfimtarin) disi më të kthjellët, fjalimi i të cilit gëlon nga terma karakteristike për 
ligjërimin libror. Përshkrimi që ai i bën reagimit gjakftohtë të Martinit ndërpritet prej një 
paranteze ironike mbi etikën, të cilën shkrimtari qëllimisht e vendos në konstatimet e tij, si 
tregues i mospërputhshmërisë në mendimet e këtij personazhi. Objektiviteti i përshkrimit të 
autorit modern nuk mund të jetë në asnjë moment plotësisht i tillë, për vetë tiparet dhe 
formimin e këtij personazhi. Në vijim, theksojmë ironinë dhe satirën e shprehur prej autorit 
modern në drejtim të logjikës dhe argumenteve të sjella prej Martinit. Ndonёse përkrahës dhe 
mirëkuptues i arsyetimeve të këtij të fundit deri në dy paragrafët pararendës, rrëfimtari e 
ndryshon qëndrimin e tij, duke e përshkruar fjalimin e Martinit si ‘admirable Lecture of 
Morality’ (një leksion i admirueshëm morali). Mbiemrat “gravely” (ashpërsisht) and 
exceedingly” (tej mase) janë, gjithashtu, tregues të ironisë në përshkrimin në fjalë.  

Përsa i përket përshkrimit që autori modern i bën reagimit të Xhekut kundrejt fjalëve të 
Martinit mund të thuhet se ruan të njëjtat karakteristika me ato të vëllezërve të tjerë. Po në të 
njëjtën mënyrë, ligjërimi libror i këtij personazhi ia lë vendin shprehjes “to rouse the Spleen” (të 
zgjojë mërinë),  të ligjërimit bisedor, e cila është një mënyrë për ta rikthyer autorin modern prej 
formalitetit të tepruar në një shkallë më konkrete dhe më të thjeshtë për t’u kuptuar. Kështu, 
mund të dalim në përfundimin se, donëse në dukje dashamirës dhe i drejtë në gjykim, Martini, 
gjithnjë e më tepër, i ngjan Piterit, si në shoqërimin e argumentimeve të tij me pasazhe të 
shkëputura prej testamentit, ashtu edhe në synimet e fshehura përtej qëndrimeve që mban 
ndaj tyre.  

Një tjetër element me vlerë për t’u përmendur është edhe mënyra se si Martini arrin të 
përçojë idetë e tij të mirëmenduara te Xheku. 

“But Martin, who at this Time happened to be extremely flegmatick and sedate, begged his 
Brother of all Love, not to damage his Coat by any Means; for he never would get such another: 
Desired him to consider, that it was not their Business to form their Actions by any Reflection 
upon Peter’s, but by observing the Rules prescribed in their Father’s Will. That he should 
remember, Peter was still their Brother, whatever Faults or Injuries he had committed; and 
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therefore they should by all means avoid such a Thought, as that of taking Measures for Good 
and Evil, from no other Rule, than of Opposing him.”(A Tale of a Tub, p.138) 
 
“Por, Martini, që në ato caste qëlloi të ishte tepër flegmatik dhe i duruar, iu lut të vëllait që, për 
hir të dashurisë, në asnjë mënyrë të mos e dëmtonte pallton, se s’kishte për të gjetur tjetër si 
ajo, dhe i kërkoi atij gjithashtu të mbante parasysh se detyra e tyre ishte të udhëhiqeshin në 
veprimet e tyre duke marrë për bazë Pjetrin, por duke respektuar dhe mbrojtur rregullat që i 
jepeshin në testamentin e atit të tyre, prandaj ata me çdo kusht duhej ta fshinin nga mendja 
mendimin e ndarjes për jetë a vdekje me të, sepse dhe kjo ishte në kundërshtim me 
testamentin.”(Përralla e Fuçisë, f. 328) 
 

Përmbajtja e ftohtë e fjalëve të Martinit, e parë nga një këndvështrim kritik, bëhet pre e 
vënies në lojë nga ana e shkrimtarit Xhonatan Suift, si mjet dredharak, pjesë e armatës së një 
oratori i cili e shmang rrjedhën e bisedës dhe e orienton atë në drejtim të përmbushjes së 
synimeve të tij. Po në ketë kontekst, vëmë në dukje lidhjen e argumenteve të tij përsa i takon 
ndërmarrjes së veprimeve si me pallton, ashtu edhe me Piterin dhe testamentin. Në këtë 
aspekt, mënyra se si ky personazh i referohet këtij të fundit, është tejet e ngjashme me atë të 
Piterit. Gjakftohtësia me të cilën ai i analizon veprimet e tij është shumë larg mënyrës se si 
arsyetonvëllai i tij. Kjo gjendje jashtë kontrollit dhe distanca e kohore tepër e shkurtër brenda 
së cilës Martini i kthehet gjendjes tërësisht të vetëpërmbajtur, gjithsesi, mbetet një tjetër 
element për t’u përmendur. Nisur nga shembulli i mësipërm, është me vend vënia në dukje e 
frikës dhe ngurrimit të këtij personazhi për t’u larguar plotësisht prej pushtetit të vëllait më të 
madh, ndonëse mbetet disi e mjegullt nëse arsyeja për këto është vërtet lidhja e gjakut mes 
tyre, respektimi i testamentit apo frika e largimit prej përfitimeve që vijnë si rezultat i lidhjes me 
Piterin.   

Një tjetër element me vlerë për t’u përmendur është edhe termi ‘flegmatick’ veçoria e së 
cilës është ruajtur edhe në variantin në gjuhën mbërritëse.Në këtë rast, e gjejmë me vend të 
theksojmë idenë e hedhur nga Njumarku, i cili shprehet se: “në parim, në tekstet letrare, çdo lloj 
neologjizmi duhet rikrijuar: nëse është një fjalë e prejardhur ajo duhet të zëvendësohet me të 
njëjtën morfemë, ose me një morfemë tjetër, gjegjëse; në rastet kur ajo ka vlera fonetike dhe 
estetike, asaj duhet t’i bashkëngjiten fonema të cilat prodhojnë efekt tingullor të 
njëjtë.”(Newmark, 1988) 

 
“But Martin, who at this Time happened to be extremely flegmatick and ...” (A Tale of a 

Tub, p. 138)  
“Por Martini që në ato çaste qëlloi të ishte tepër flegmatik dhe ...” (Përralla e Fuçisë, f. 

328)  
Siç mund të vërehet edhe nga shembulli i mësipërm, autori shfrytëzon variueshmërinë e 

krijuar nga ndryshimet në aspektin fonetik dhe atë grafik, teksa përcjell termin ‘phlegmatic’ në 
formën ‘flegmatik’. Në fjalorin MEDFAL, ky term përkufizohet si: “adj. able to calm in a 
dangerous or frightening situation”(i aftë për të qëndruar i qetë në situata të rrezikshme ose 
frikësuese). Risia te termi në fjalë, nuk qëndron në shfrytëzimin e anës semantike të tij, pasi, në 
një vështrim jo të thelluar, ky mbiemër përputhet natyrshëm me gjendjen në të cilën ndodhet 
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Martini. Ajo çka e bën të veçantë është manovrimi me anën formale të tij, duke arritur, në këtë 
mënyrë, përcjelljen te lexuesi të ironisë së nënkuptuar në lidhje me mënyrën se si autori e sheh 
‘qetësinë’ e ruajtur prej personazhit të tij. Në këtë rast, lexuesit i lihet të kuptojë se, qetësia e 
Martinit është larg asaj të shprehurës me anë të mbiemrit ‘flegmatik’.  

 
Karakterizimi dhe individualizimi gjuhësor i Xhekut 

I mbushur me zemërim ndaj Piterit, i cili i kish mashtruar në mënyrë të vazhdueshme, si 
dhe ishte orientuar drejt një praktike, e cila ishte shumë larg asaj të kërkuar nga i ati, Xheku, më 
i vogli prej të treve, ashtu si Martini, fillon të ndërmarrë procesin e shkatërrimit të të gjitha 
zbukurimeve në pallton e tij. 

 
“Having thus kindled and enflamed himself as highly as possible, and by Consequence, in a 
delicate Temper for beginning a reformation, he set about the work immediately and in three 
Minutes, made more Dispatch than Martin had done in as many Hours.” 
(A Tale of a Tub, p. 139) 

“Duke i futur vetes xixat në kulm dhe, si pasojë, i prirë për të bërë një reformë, ai në cast filloi 
nga puna dhe në tri minuta shqepi shumë më tepër nga ç’kishte mundur të shqepte Martini për 
shumë orë me rradhë.” 
(Përralla e Fuçisë, f. 327-328) 

Pasojat e një irritimi dhe neverie të këtij niveli sigurisht që nuk do të kishin rezultate të 
kënaqshme. Shkrimtari qëllimisht e thekson nivelin e lartë të inatit te Xheku me anë të foljeve 
‘kindled’ (ndezur) and ‘enflamed’ (nxehur) të lidhura nga lidhëzën bashkërenditëse ‘and’ (dhe), 
të cilat në gjuhën shqipe janë përcjellë respektivisht ‘duke i futur vetes xixat’. Po kështu, ai e 
orienton lexuesin drejt anës negative të një reagimi të tillë me anë të shprehjes: “and by 
consequence, in a delicate Temper for beggining a reformation”, në të cilën ndikimi i mbiemrit 
‘delicate’ (delikate) është shumë më i madh se sa do të ishte ai i çdo mbiemri tjetër, bartës i 
kuptimit të parë të fjalës. Prej këtej, lexuesi mbetet në pritje të ngjarjeve problematike, 
përcjellja e të cilave do të vijojë të bëhet sipas formatit çorientues të autorit modern. 

Aftësia e shkrimtarit në krijimin e baraspeshës ndërmjet asaj çka shpreh dhe asaj çka 
synon të shprehë, vërehet edhe në përdorimin e termit ‘zeal’ (zell), si ilustrim i dëshirës së 
shfrenuar të Xhekut për të shkatërruar gjithçka, pa gjykuar për pasojat. 

 
“For the Memory of Lord Peter’s injuries produced a great Hatred and Spight, which had a 
much greater Share of inciting Him, than any other Regards after his Father’s Commands, ... 
However, for this Meddly of Humour, he made a shift to find a very plausible Name, honoring it 
with the Title of Zeal; which is, perhaps, the most significant Word that hath been ever yet 
produced in any Language;” (A Tale of a Tub, p. 136) 
 
Sepse kujtimi i lëndimeve që u kishte shkaktuar zoti Pjetër ndizte tek ai një mëri dhe urrejtje aq 
të madhe , saqë ato lëndime u bënë për të nxitësit kryesorë dhe shumë më të rëndësishëmsesa 
urdhërat e babait, ... Sidoqoftë, në këtë gjendje shpirtërore të trazuar,  ai ia doli në krye t’i 
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siguronte vetes një emër të nderuar me anë të Zellit të tij të madh, fjalë kjo që është ndoshta 
më e rëndësishmja që është shpikur deri më sot në çdo gjuhë të botës, ...” 
(Përralla e Fuçisë, f. 327) 

Termi zeal (zell), siç mund të vërehet edhe në shembullin e mësipërm, është përcjellë me 
shkronja kursive, të cilat përbëjnë një mjet shprehës të rëndësishëm për vetë shkrimtarin, me 
anë të të cilave ai tërheq vëmendjen e lexuesit drejt kuptimeve që shtrihen nën veshjen 
tingullore të fjalës. Ky term është përcjellë nё mёnyrё tё qëllimshme nё kёtё format, si një mjet 
shprehës tejet i rëndësishëm për vetë shkrimtarin, i cili i shfrytëzon ato për të tërhequr 
vëmendjen e lexuesit drejt asaj çka, në të vërtetë, synon të shprehë. Po në këtë kontekst, 
theksojmë shoqërimin e këtij termi me frazën: “... which is perhaps, the most significant word 
that hath been ever produced in any Language; ...” (fjalë kjo që është ndoshta më e 
rëndësishmja që është shpikur deri më sot në çdo gjuhë të botës). Qëndrimi që mban 
shkrimtari në drejtim të ‘zellit’, si një mënyrë pas së cilës individët a institucionet e ndryshme 
fshehin vendimmarrje a ushtrimin e praktikave jo në përputhje me normat e lejuara, i 
mbivendoset atij që ai mban ndaj humbjes së arsyes së Xhekut dhe reagimin e tij nën ndikimin e 
urrejtjes dhe inatit.(Williams, 1973) 

Më tej lexuesi njihet me rezultatet e reagimit të Xhekut, i cili në inat e sipër, jo vetëm që 
nuk arrin të heqë plotësisht zbukurimet, por e dëmton edhe më tepër pallton e tij. 

(A Tale of a Tub, p. 140-141)   

(Përralla e fuçisë, f. 328) 

E gjithë panorama e mësipërme i kushtohet dëshirës së madhe për përmirësim, e cila, 
nën strehën e ‘zellit’, e kthen Xhekun në një individ pa arsye e jashtë zotërimit të inatit të tij. 
Shkrimtari, qëllimisht pranëvendos dy vëllezërit: Martinin dhe Xhekun, duke sjellë para lexuesit 
dinakërinë dhe mungesën e ekuilibrit, arsyen djallëzore dhe inatin e shfrenuar, përshtatjen dhe 
shndërrimin. Në përfundim, më i fituari del Martini, i vetëkënaqur për aftësinë logjike dhe 
argumentuese, si individi më i përshtatshëm mes të treve, me natyrën dhe pikëpamjet e 
individëve të zgjuar të asaj kohe, duke nxjerrë në pah, në këtë mënyrë, një tjetër element 
përfaqësues të tij, atë të individëve pjesërish të vetëdijshëm për botën rreth tyre, përpos atë të 
Kishës së Anglisë. 
 

"For, (Courteous Reader) you are given to understand,  that Zeal is never so highly obliged, as 
when you set it a Tearing: and Jack, who donated on that Quality in himself, allowed it at this 
Timeits full Swinge. ...; in a great Rage, he tore off the whole Piece, Cloth and all, and flung it 
into the kennel, and furiously thus continuing his Career; Ah good...” 

“Se, i dashur lexues, ju do tё ishte me vend ta kuptoni se zellit, më shumë se kurdoherë tjetër, i 
detyrohemi kur kemi për të prishur diçka, dhe Xheku, që ia pëlqente shumë vetes këtë cilësi, e 
vuri atë në zbatim kësaj here me tërë furinë e vet. ... në zemërim e sipër, e grisi tërë pallton 
dycopash dhe e flaku në kanal, pastaj iu kthye të vëllait po me atë furi, ...” 
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“Dhe siç ndodh në diskutimet skolastike, ku asgjë s’arrin të zgjojë mërinë e atij që kundërshton 
më tepër sesa një farë qetësie e shtirë prej pedantësh nga ana e atij që përgjigjet, ..., po kështu 
ndodhi që pesha e argumenteve të Martinit të rriste mendjelehtësinë dhe tërbimin e Xhekut, i 
cili doli fare nga binarët dhe shfaqi tërë indinjatë një përbuzje të egër për maturinë e të vëllait.” 
(Përralla e Fuçisë, f. 329) 

 
Alegoria e vëllezërve me kishat, ndërgjegjësimi i Martinit dhe Xhekut për rrugën e 

gabuar në të cilën ishin udhëhequr, sidomos devotshmëria e tyre për rikthim në gjendjen 
fillestare, përbëjnë një lëvizje tejet të gjetur të shkrimtarit Xhonatan Suift, i cili, nga ana tjetër, i 
sjell në vëmendje lexuesit se “ndërgjegjësimi i individit dhe përpjekja e tij për t’u larguar botës 
së ëndrrave dhe dëshirës për të përmbushur pasionet e tij, në disa raste, është e 
pamjaftueshme,” për vetë faktin se “pas një farë kohe, ndryshime të veçanta bëhen pjesë e 
karakterit të njeriut” dhe si të tilla, “shmangia prej tyre është krejtësisht e pamundur.”(Williams, 
1973) 

 
Ajo çka e shohim me vend të përmendim në këtë pjesë të punimit tonë, është fakti se, 

veç emrit të tij, vëllait më të vogël, Xhekut, i atribuohen edhe një sërë nofkash të tjera. 
 

“And now the little Boys in the Streets began to salute him with several Names. Sometimes 
they would call Him, * Jack the Bald; sometimes, ϯ Jack with a Lanthorn; sometimes, || Dutch 
Jack; sometimes, * French Hugh; sometimes, ϯ Tom the Beggar; and sometimes, || Knocking 
Jack of the North. And it was under one, or some, or all of these Appellations (which I leave the 
Learned Reader to determine) that he hath given Rise to the most Illustrious andEpidemick Sect 
of Aeolists who with honourable Commemoration, do still 65acknowledge the Renowed JACK 
for their Author and Founder.” (A Tale of a Tub, p. 141-142) 
 
“Tani fëmijët e rrugëve filluan ta përshëndetnin me emra nga më të ndryshmit. Shpesh atë e 
thërrisnin Xhek Tullaci, ndonjëherë tjetër Xheku me fener, herë-herë Xhek Holandezi herë të 
tjera Hafi i Francës dhe më nëfund Xhek Boksieri i Veriut. Dhe është pikërisht me njërin ose 
tjetrin prej këtyre emrave (këtë po ia lemë lexuesit të nderuar ta gjejë se cili ishte pikërisht ky 
emër), që ai solli në dritën e kësaj bote sektin më të shkëlqyer dhemë epidemik të eolistëve, të 
cilët, me nderim dhe respekt të thellë, edhe sot e përkujtojnë Xhekun si autorin dhe krijuesin e 
tyre.” (Përralla e Fuçisë, f. 330-331) 
 

Tërheqim vëmendjen në drejtim të mungesës së baraspeshës së formave të adresimit 
mes Piterit dhe Xhekut. Ndërkohë që Piteri i vesh vetes një sërë titujsh, pesha e të cilëve rritet 
në mënyrë graduale, veç emrit të tij, Xhekut i atribuohen një sërë nofkash. Për më tepër, në 
vepër spikat mënyra se si Xhonatan Suifti, jo vetëm e ka përcjellë me shkronja kursive 
çdonjërën prej nofkave me të cilat përcillet më i vogli prej tre vëllezërve, por, edhe e ka 

“And as in Scholastic Disputes, nothing serves to rouse the Spleen of him that Opposes, so 
much as a kind of Pedantick affected Calmness in the Respondent; ... So it happened here, that 
the Weight of Martin’s Arguments exalted Jack’s Levity, and made him fly out and spurn against 
his Brother’s Moderation.” (A Tale of a Tub, p. 140) 
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shoqëruar me poshtëshënim secilin prej tyre. Kjo mënyrë pasqyrimi përveçse vё nё dukje 
mungesën e theksuar të baraspeshës mes tyre, tërheq vëmendjen e lexuesit në drejtim të 
emrave të cilët, për autorin, paraqesin një rëndësi të veçantë, në sajë të nënkuptimeve që 
bartin. E parë nga ky këndvështrim, Smith thekson se nisur nga fakti se “emri i një individi është 
prona më e vyer e tij, prania e një sërë emrash për të njëjtin person, në këtë vepër, lë të 
nënkuptohet një mori identitetesh të të njëjtit person.”(Smith, 1979)Kjo vërtetohet më së miri 
nëse analizojmë fjalët e autorit, i cili e lë në dorën e lexuesit përcaktimin e emrit apo emrave, 
me të cilat mund të identifikohet ky personazh. 

 Sipas Frederik N. Smith, emrat e përveçëm në këtë vepër priren “të zhvendosen, të jenë 
të lirshëm dhe jo domosdoshmërisht t’u referohen njerëzve”. (Smith, 1979) Nisur nga kjo, mund 
të theksohet fakti se numri i shumtë i emrave të pranishëm përgjatë saj, jo vetëm përfaqëson 
përçarjet mes katolikëve dhe protestantëve, por, për më tepër, nxjerr në pah të vërtetën e 
pamohueshme se, pavarësisht emërtimeve, ato mbeten, në thelb, e njëjta gjë. Po në këtë 
kontekst, vlen të përmendet fakti se Suifti, si një autor, i cili pothuajse në asnjë rast nuk 
preferon ta shprehë haptazi mendimin e tij, arrin të theksojë se kalvinizmi, i përfaqësuar nga 
Xheku, nuk është një por disa lëvizje në shtete të ndryshme. (Smith, 1979) E gjithë kjo ide 
vërehet se është arritur me anë të shfrytëzimit të larmishmërisë së nofkave të këtij personazhi, 
si edhe me elementet përbërës të secilit prej tyre.   

Së fundi, në lidhje me po të njëjtën dukuri, theksojmë aftësinë e autorit në intensifikimin 
e forcës shprehëse të mesazheve, njëkohësisht, edhe në vënien në lojë të imagjinatës së cekët 
të autorit modern në ideimin e nofkave të pavlera për Xhekun. Në këtë kontekst, theksojmë se 
përdorimi i numrit të madh të nofkave dhe titujve është njëkohësisht edhe tregues i një 
mëdyshjeje nga ana e autorit kundrejt përdorimit të shpjegimeve alternative të dukurive të 
përmendura. Mospërputhja mes sugjerimeve të shkrimtarit Xhonatan Suift për avantazhet e 
shfrytëzimit të gjuhës së thjeshtë në shkrimet e ndryshme dhe mënyrës se si ai përcjell te 
lexuesi mesazhet në veprat e tij, vërehet edhe në mënyrën se si ky i fundit shfrytëzon 
rrjedhshmërinë e gjuhës, duke e shtyrë lexuesin drejt hulumtimit të kuptimeve alternative dhe 
ndonëse shprehet kundër, ai e shfrytëzon më së miri shumëllojshmërinë e kuptimeve të fjalëve.  

Një tjetër dukuri e rëndësishme në vepër është edhe fakti se shkrimtari, ndonёse në 
mënyrë jo të drejtpërdrejtë, e shtyn lexuesin drejt një përgjasimi ndërmjet Xhekut dhe Piterit, si 
dhe njëkohësisht edhe kishave që ata përfaqësojnë. Ky përngjasim bazohet, kryesisht, në 
ndjeshmërinë e theksuar të tyre ndaj ndikimeve emotive dhe vendimmarrjet e nxituara, të 
udhëhequra prej inatit, zilisë dhe rebelimeve. Sjellim, në vëmendjen tuaj reagimet e ashpra e 
tejet të dëmshme, të cilat ndërmerren prej të dy vëllezërve. Piteri, e shfaq hapur karakterin e tij 
sanguin, kryesisht gjatë përpjekjeve të vëllezërve të tij për t’i vënë në dukje situata e dukuri të 
cilat nuk qëndronin plotësisht, siç përshkruheshin prej tij, duke e kurorëzuar kulmin e 
gjaknxehtësisë së tij me zbimin e të vëllezërve prej shtëpisë së përbashkët. Një rrjedhë e 
ngjashme ngjarjesh e veprimesh vërehet edhe me Xhekun, i cili, nuk arrin të shohë përtej inatit 
dhe zemërimit që ndjen për Piterin dhe arrin deri në shkatërrimin e palltos së lënë amanet prej 
të atit. Ky tipar, ndonëse negativ, mbetet një tregues i qartë i lidhjes që ekziston mes tyre, si 
pasardhës të të njëjtit trung familjar. 
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       4. Përfundime 

 Arsyeja e ngurimit të Martinit për t’u larguar plotësisht prej pushtetit të vëllait më të 
madh (Piterit) mbetet disi e mjegullt. Kështu është lexuesi priret të përpiqet të kuptojë 
nëse është vërtet lidhja e gjakut mes tyre, respektimi i testamentit apo frika e largimit 
prej përfitimeve që vijnë si rezultat i lidhjes me Piterin ajo çka e pengon atë të 
shkëputet plotësisht nga ky i fundit. 

 Përmbajtja e ftohtë e fjalëve të Martinit teksa argumenton veprimet e tij para Xhekut, e 
parë nga një këndvështrim kritik, bëhet pre e vënies në lojë nga ana e shkrimtarit 
Xhonatan Suift, si mjet dredharak, pjesë e armatës së një oratori i cili e shmang 
rrjedhën e bisedës dhe e orienton atë në drejtim të përmbushjes së synimeve të tij.  

 E gjithë panorama e mësipërme i kushtohet dëshirës së madhe për përmirësim, e cila, 
nën strehën e ‘zellit’, e kthen Xhekun në një individ pa arsye e jashtë zotërimit të inatit 
të tij. Shkrimtari, qëllimisht pranëvendos dy vëllezërit: Martinin dhe Xhekun, duke sjellë 
para lexuesit dinakërinë dhe mungesën e ekuilibrit, arsyen djallëzore dhe inatin e 
shfrenuar, përshtatjen dhe shndërrimin.  

 Një tjetër dukuri e rëndësishme në vepër është edhe fakti se shkrimtari, ndonёse në 
mënyrë jo të drejtpërdrejtë, e shtyn lexuesin drejt një përgjasimi ndërmjet Xhekut dhe 
Piterit, si dhe njëkohësisht edhe kishave që ata përfaqësojnë. Ky përngjasim bazohet, 
kryesisht, në ndjeshmërinë e theksuar të tyre ndaj ndikimeve emotive dhe 
vendimmarrjet e nxituara, të udhëhequra prej inatit, zilisë dhe rebelimeve. 

 Në përfundim, më i fituari del Martini, i vetëkënaqur për aftësinë logjike dhe 
argumentuese, si individi më i përshtatshëm mes të treve, me natyrën dhe pikëpamjet 
e individëve të zgjuar të asaj kohe, duke nxjerrë në pah, në këtë mënyrë, një tjetër 
element përfaqësues të tij, atë të individëve pjesërish të vetëdijshëm për botën rreth 
tyre, përpos atë të Kishës së Anglisë. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

          5. Referenca 

 Macmillan Education, Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, Second 
Edition, New Edition, (2007), f. 1117. 

 Newmark, P. A Textbook of Translation, London: Prentice Hall International (UK) Ltd, 
(1988), f. 143. 

 Price, M. Swift’s Rhetorical Art, The writings of Jonathan Swift, W. W. Norton & 
Company, Inc., New York,(1973), f. 697. 

 Smith, Frederik N. Language and Reality in Swift's A Tale of a Tub, Ohio State University 
Press: Colombus,  (1979), f. 17-18. 

 Williams, K. Giddy Circumstance, The writings of Jonathan Swift, W.W. Norton & 
Company, Inc., New York, (1973), f. 694-5. 

 Williams, K. Giddy Circumstance, The writings of Jonathan Swift, W.W. Norton & 
Company, Inc., New York, (1973), f. 695-696. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

7. NJË VËSHTRIM KRAHASUES: GJIROKASTRA SI QYTET DHE 

GJIROKASTRA NË LETËRSI 
                                             

Dr. Alta Haluci 
                                                                 Universiteti Ismail Qemali,Vlorë 

                                                                Departamenti i gjuhës dhe letërsisë 

 
Ismail Kadare jashtë karakterizimit të bezdisshëm, përmes stilit të tij, që përdor në letërsi, 
ndërton portretin e fenomenit79, i jep “pamje”, “trajtë”, “ngjyrë”, e personifikon gati si një 
qenie e dukshme, me të cilën lexuesi, duhet të ndërtojë patjetër një marrëdhënie. 

 Çdo kulturë ka sistemin ose nënsistemin e vet të simboleve, mjaft prej të cilëve 
ndryshojnë nga ato të kulturave të tjera. Kësisoj, një objekt ose gjest, një figurë ose një 
tingull, një mënyrë të vepruari ose komunikimi, që mund të ketë kuptim simbo lik të 
rëndësishëm në kulturën e një populli, mund të mos ketë kurrfarë kuptimi, mund të ketë 
kuptim tjetër, ose të kundërt në një sistem tjetër kulturor80, simbol në veprën e Kadaresë 
është Gjirokastra si qytet, por edhe Gjirokastra në letërsi dhe zhvillimi dhe evolimi i kësaj 
temë në këtë qytet, sa mistik, por edhe i çuditshëm. 

Romani Kronikë në gur është ndërtuar si një këmbim pamjesh e skenash nga jeta e një 
qyteti, në dukje të palidhura midis tyre. Nga ana e jashtme ato i lidh figura e rrëfimtarit të 
ngjarjeve, të cilat në perceptimin e heroit, marrin trajta të gjithfarshme dhe shfaqen herë, 
në forma e përpjesëtime hiperbolike, here groteske e herë simbolike.  

Për ngjarjet rrëfehet në mënyrë naive, por pas këtij naiviteti prej fëmije fshihet një ironi 
therëse, çka ka përcaktuar edhe disa nga veçoritë e stilit të kësaj vepre. Dukuritë tipike të 
një mjedisi provincial e të prapambetur, të një jete që vërtitet në një qark thashethemesh, 
paragjykimesh, bestytnish e zakonesh prapanike, janë zmadhuar në lentën e shkrimtarit 
dhe kanë dalë ne pah me tërë shëmtinë dhe karakterin e tyre regresiv.  

Këtë botë, që po jepte shpirt, megjithëse përpëlitej me dëshpërim për t’i shpëtuar dënimit 
të historisë, shkrimtari e ka pasqyruar me ngjyra të gjalla, me anë imtësish që,  edhe pse 
janë marrë nga një realitet konkret, humbasin konkretësinë e tyre të drejtpërdrejtë dhe 
fitojnë një kuptim simbolik. 

Vetë jeta e qytetit, ku shkrimtari ka vendosur ngjarjet, simbolizon në një kuptim me të 
gjerë jetën e varfër në çdo pikëpamje të shoqërisë shqiptare e, që u vu në lëvizje dhe e 
çau guaskën brenda së cilës gjëllinte, vetëm kur komunistët zgjuan masat e përgjumura 
dhe të drobitura nga zgjedhja shekullore, ekonomike e shpirtërore dhe i drejtuan energjitë 
e tyre në hullinë e luftës kundër fashizmit dhe kundër gjithë botës së vjetër.  
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Dinamizmi i brendshëm i veprës buron prej kësaj ndeshjeje të ashpër midis forcave të 
errësirës dhe filizave të reja, që sapo kanë buluar në jetën e shoqërisë dhe që 
përfaqësojnë progresin dhe të ardhmen e saj. 

Ismail Kadareja nuk përshkruan skena dhe pamje konkrete nga lëvizja antifashiste e 
masave popullore; ai jep vetëm disa çaste, që transmetojnë parandjenjën e përmbysjes së 
madhe që po afrohej dhe reaksionin e botës së vjetër ndaj kësaj ngjarjeje.  

Zakonisht mendohet që problemi i ndjenjës së identitetit është thjesht filozofik dhe ka të 
bëjë vetëm me arsyen dhe mendimin tonë. Në fakt nuk është ashtu. Nevoja për ndjenjën e 
identitetit, buron vet nga vetë kushtet e ekzistencës njerëzore dhe nga ana e saj shërben 
si burim i synimeve më të fuqishme. Përderisa në kushtet e mungesës së ndjenjës së Unit, 
nuk mund të ruhet shëndeti shpirtëror, njeriut i duhet të bëj gati gjithçka, mjafton që të 
fitojë këtë ndjenjë. Pikërisht kjo nevojë fshihet pas përpjekjes së madhe, për të siguruar 
një pozitë shoqërore, e në të njëjtën kohë për tu dalluar nga të tjerët, ndërkaq ajo është 
bile edhe më e çuditshmja se sa nevoja për mbijetesë fizike. 

Çfarë mund të jetë më e qartë se sa gatishmëria e njerëzve për të vënë jetën në rrez ik, për 
të hequr dorë nga dashuria, për të humbur lirinë, dhe për të sakrifikuar mendimet, për hir 
të përkatësisë në tufë, për hir të ngjashmërisë me të tjerët dhe të fitimit në këtë mënyrë, 
të ndjenjës së identitetit, qoftë kjo edhe iluzive?81. 

Nëse identiteti personal formohet përmes shfaqjes e rishfaqjes në kohë e vende gjithnjë 
të ndryshëm dhe që lëvizin pa pushim, atëherë pamundësia e unifikimit mund të 
“përkthehet” si pamundësi për të përcaktuar e “përmbyllur” eksperiencën tonë biografike 
dhe jetën tonë psikike. Kësisoj, eksperienca duket e copëtuar në segmente kohorë e 
hapësinorë e që mund të jenë prezent në një të “tashme iluzive”, çka e bën të pamundur 
lidhjen e referimit me atë qendër, që mund të ishte uni82. 

Ky fenomen i krijuar nga Kadare e jep qartësisht në romanin e tij Kronikë në gur, qoftë në 
përshkrimin e Gjirokastrës si qytet, qoftë në përshkrimin e Gjirokastrës në letërsi, e 
shohim si më poshtë, sesi na është paraqitur në këtë këndvështrim gjatë punës sonë.  

Përjashta nata dimërore kishte mbështjellë çdo gjë me ujëra, mjegull dhe erë., dëgjoja 
mbyturazi zhurmën monotone të pikave të shiut., pikat e panumërta rrokulliseshin tani në 
pllakat e Pjerrëta., lugu prej llamarine dhe i ngushtë., në një burg të thellë e  të errët, në 
sternën e shtëpisë sonë., në sternën e errët e të shurdhër., kujtonin pastaj me pikëllim 
hapësirat qiellore, që nuk do t’i shihnin më kurrë qytetet e habitshme poshtë tyre dhe 
horizontet plot me vetëtima., ato do të kalonin shumë ditë e muaj të mërzitshëm., lumi i 
fryrë jashtë mase nga ky gllabërim, mundohej ta treste në lukthin e tij., më të rrezikshëm 
ishin përrejtë që zbrisnin nga mali., në një natë furtune, ata ngjalleshin, fryheshin, 
vërshëllenin, cijasnin, ulërinin., pamja e tregut, përmes të cilit tani ecnim, po na qetësonte, 
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mbi dërrasa e mbi shporta prej xunkthi e nganjëherë drejt e në tokë, shpalosej një botë e 
gjelbër që te ne nuk njihej. 

Në krijimtarinë folklorike të popullit shqiptar objektet me ngjyrë të zezë, të shëmtuara, të 
bukura ose të mrekullueshme qofshin, përgjithësisht janë konsideruar si burim 
fatkeqësish natyrore e shoqërore, familjare e deri individuale. Në legjendat e gojëdhënat 
shqiptare, ngjyra e zezë mbështillet me re të dendura misteri dhe njëherazi trajtohet si 
burim misteresh që përcillen përmes krijimeve artistike të shumëllojshme në rrjedhën e 
shumë brezave83, ca vërteton faktin që autori na paralajmëron që në fillim të veprës së tij 
se do të ketë luftë, dhe gjatë gjithë kohës jep ndjesinë e një qyteti të pushtua r. 

Ismail Kadare është emblema e “brezit 1968” në Shqipëri, si brez mendimi dhe 
ndryshimesh. Falë talentit të tij, ky vend nuk mungoi të bëhej pjesë e një prej rrjedhave 
më progresive botërore të gjysmës së dytë të shekullit të 20-të84. Rrëfimi për veprimin 
është për të mundësuar shtjellimin e një rrëfimi për njohjen85. 

Këto janë qytete të jashtëzakonshme. Qytete-shpërtime. Të tilla shpërthime mund të bëjë 
vetëm revolucioni86. 

Romani i Ismail Kadaresë Kronikë në gur plotësoi një kuadër të jetës së popullit në letërsi. 
Krijohet përshtypja sikur nga banorët e qytetit askush, nuk din se çfarë ndodh në qytetet 
dhe fshatrat e tjerë të atdheut. Gjithashtu, të bën përshtypje fakti që, kur qytetarët 
braktisin qytetin e tyre të dashur dhe dalin fshatrave, nuk e shohim askund keqardhjen 
dhe bujarinë e vendasve. Kjo është prozë e mbushur me figura, metafora, hiperbola, 
paralelizma, kontraste, simbole. Nëpërmjet gjithë këtyre figurave, nëpërmjet kësaj 
begatie të stilit, merr frymë, rritet kuadri i qytetit, formohen karakteret.  

Herë-herë autori tregon shtruar, zë një kënd dhe mediton, i jep të qartë lexuesit logjikën e 
fëmijës, duke përdorur gjuhën e folur dhe duke zbuluar nga pozitat e të rriturit vlera të 
mëdha artistike, në rastin tonë, duke dhënë një ironi të lehtë dhe një keqardhje të hidhur.  

Në këto raste fraza e tij është tepër e gjatë, e mbushur me shprehje idiomatike, me fjali të 
shumta ndërmjetëse, me një sintaksë të ndërlikuar: Bota u mbush befas me njerëz, që 
kishin në vend të kokave kunguj, koka të tjera vinin vërdallë, sytë plasnin si fishekët, 
disave u ngrinte gjaku si akullore, ca vërtiteshin me fjalë të tharë, të tjerët me duar 
metalike (të arta ose të argjënta), aty këtu shfaqej ndonjë copë mishi me dy sy, qytetin  e 
zinin ethet (kisha parë si dridheshin xhamat, bile kisha parë dhe djersët e tij bojëhiri), 
dikush vërtitej me rrënjë të dala, të tjerët si të çmendur i bënin shoku-shokut pyetje pa 
kuptim “ku i ke veshët, ku i ke sytë”, dikush përpiqej të hante dikë jo me anë të syve, 
bojaxhinj të panjohur lyenin papritur me bojë të zezë derën e ndonjë shtëpie ose fatin e 
ndonjë vajze. 

                                                           
83

 Zydi Dervishi, Lente të ndërveprimit simbolik, Emal, Tiranë, 2008, f. 186. 

84
 Shaban Sinani, vep. cit., f. 21. 

85
 Tzvetan Todorov, Poetika e prozës, vep. e cit., 153. 

86
 Ismail Kadare, Qyteti i Jugut, f. 147. 



72 
 

Ka raste kur shkrimtari u drejtohet më tepër ndjenjave se sa logjikës: ai tani hidhet nga 
realja në fantastiken, hidhet në botën e ëndrrave, të aparencës, krijon imazhe dhe vizione. 

Në këto raste stili bëhet më i zhdërvjelltë, ritmi shpejtohet, shtohet intensiteti, fraza 
bëhet më e shkurtër, më e figurshme. Tani kemi përpara më shumë poetin se sa 
prozatorin: Qyteti ishte vërtetë në ethe. Tani nuk ishte vështirë të shikoje djersët e tij. 
Xhamat dridheshin vazhdimisht. Oxhaqet rëndonin. Netëve prozhektori ndizte syrin e tij të 
vetëm. Ai ciklopi Polifemi. 

Por, kur kontradikta arrin kulmin, kur konflikti acarohet, kur forcat lëvizëse janë përbal lë 
njëra tjetrës dhe fillon përleshja, atëhere “përleshja” fillon dhe në stil. Ritmi shpejtohet në 
maksimum, lëvizja gjithashtu, gjallërohen situatat, vlerat, tablotë, përleshen karakteret.  

Në këto raste, si të thuash, stili bëhet “telegrafik”, nuk kemi më  fraza, por fjali, bile 
nganjëherë vetëm fjali, bile nganjëherë vetëm fjali: Ndal, kush je? Alt! Vdekje fashizmit. 
Kush je ti? Ndal! Liri Popullit! Ndal. Kush je? Mos ngacmo. Jemi trimat e Isa Toskës. Ndal. 
Parullën. Edhe nga pikëpamja e gjuhës vepra qëndron lart. 

Ismail Kadreja nuk i tipizon personazhet me anë të gjuhës, ai nuk i vë vetes qëllim që të 
gjejë profesionalizma, dialektizma, arkaizma apo ndonjë shprehje “të preferuar”. Kjo do të 
ishte gjëja më e lehtë dhe jo thelbësore. Ajo më e rëndësishmja qëndron në faktin, se 
gjuha shpreh mendimin, botëkuptimin e karakterit, idealin që e shtyn të bëjë këtë apo atë 
veprim. Të tipizuarit e personazhit me anë të gjuhës, për nga masa, shkalla e kulturës, 
profesioni etj., nuk do të vlente shumë në qoftë se fjala nuk të shpie në kushtet, ku është 
formuar. Edhe në ato pak shkrime, që kemi për gjuhën e veprave letrare, vemë re se 
artikujshkruesit janë marrë me drejtshkrimin, leksikun, morfologjinë apo sintaksën, duke i 
parë këto të shkëputura nga njëra-tjetra dhe jo në funksion të zbulimit të karakterit87. 

Arti i madh përparimtar botëror i të gjithave kohëve, nga origjinat e gjer në ditët tona, ka 
pasur përherë si synim të japë një dëshmi komplekse të kohës së vet. Këtë janë përpjekur 
ta bëjnë arti oral popullor e klasikët grekë, Dantja e Shekspiri e sidomos shkolla realiste e 
romanit, e kurorëzuar nga romani balzakian. Megjithatë duhet thënë se dëshmitë artistike 
të së kaluarës, sado të fuqishme të ishin, për sa i përket dhënies së fytyrës së epokës, 
kanë qenë në përgjithësi monokrone88. 

Në romanin Kronikë në gur shkrimtari flet për qytetin e tij të lindjes, për Gjirokastrën dhe 
për vitet e fëmijërisë së tij, por qëllimi i tij është shumë më tepër, se sa një përshkrim i 
thjeshtë e këtij qyteti të gurtë. Në këtë libër prej letre ndjen peshën vigane të qytetit prej 
guri. Kur hap fletët e këtij libri, të duket sikur hap dritaret e shtëpive të tij, dritaret e 
kohës, të viteve që ikën. 

Gjirokastra është një qytet me një konfiguracion të jashtëzakonshëm, me një mënyrë 
ndërtimi gati fantastike. Ky qytet, ndryshe nga qytetet e tjerë, të bën një përshtypje të 
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menjëhershme. Ai është i befasishëm, i papritur në përfytyrimin e njerëzve që e shohin 
për herë të parë. Në këtë qytet të katër horizontet janë prej guri. Ai ngjan si një baso reliev 
i gdhendur drejtpërdrejtë, në mal. Ai, vetë është metamorfozë e malit. Lidhja e saj me 
malin është kaq e madhe sa nuk ka kufij të presë midis tyre. Në një nga reportazhet e tij 
Ismail Kadare ka shkruar, se kur shkon në Gjirokastër “ti dëshiron që au tobusi të jetë i 
gjithi prej xhami, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të shohësh edhe djathtas edhe 
majtas edhe lart dhe poshtë njëkohësisht, sepse ky qytet mund të perceptohet vetëm 
kështu”89. 

 Në mendimin e viteve pas 90-ës, pati një vërshim në interpretimin e letërsisë së gjysmës 
së dytë të shekullit XX, subjektivizmi kapërceu të gjitha limitet, që lejon letërsia. Për 
çështjen nëse Ismail Kadare është një shkrimtar i mirëfilltë i realizmit socialist, u shfaqën 
qëndrime të ndryshme90.Gjirokastra si qytet dhe Gjirokastra në letërsi gërshëtohen në 
mënyrë perfekte në romanet e Kadaresë sidomos në tri vepra kryesore, si janë: Qyteti i 
Jugut, Kronikë në gur dhe Qyteti pa reklama. 

Kishte ardhur një kohë e vështirë për katet e treta të qytetit. Gjatë ndërtimit të qytetit, druri 
si më dinak ishte ngjitur në katin e tretë, duke i lënë gurit themelet, zgafellat dhe sternat. 
Atje në gjysmë-errësirë, guri duhej të luftonte me lagështirën dhe me ujërat e nëndheshme, 
në kohën që druri zbukuronte katin e tretë, gdhendej e pastrohej me kujdes. Kati i tretë ishte 
i lehtë, gati i mosqenë. Ai ishte ëndrra e qytetit, trilli i tij, fluturimi i fantazisë së tij. E 
megjithatë, kjo fantazi ishte e kufizuar. Duke i dhënë liri katit të tretë, qyteti dukej sikur qe 
penduar dhe kishte shpejtuar të ndreqte gabimin. Ai e kishte mbuluar katin e tretë me 
pullazet e gurtë, duke e treguar edhe një herë se këtu ishte mbretëria e gurit 91. 

Letërsia, në njëfarë mënyre, është dëshmi (artistike, e figurshme) e një realiteti social dhe 
shpirtëror92. 

Pas pak Diana fjeti. Në dhomë ishte errësirë dhe qetësi e plotë. Dëgjohej vetëm gërhitja e 
lehtë e gjyshes dhe tiktaku i orës së vjetër. Stela kishte të nxehtë, i dhembte koka. 
Mundohej të flinte, por s’mundte. I dukej sikur në tru i shtypej një turmë mendimesh , që 
përpiqeshin të dilnin si nga një portë e ngushtë, por nuk mundnin. O Zot, sa shumë 
mendime dhe sa të palidhura dhe ç’budallallëqe! Po a nuk mundte të mos mendonte 
asgjë? Jo. Ca fiksime pa kuptim i nguleshin si gozhdë dhe s’i shqiteshin. Ndonjë gjysmë 
vargu, dy nota të një melodie, fraza pa lidhje. Tamam sikur ia ngulte njeri me çekan. Sa 
shumë gozhdë. Dhe sa shponin. Gozhdë të rënda. 

Duke u kthyer sa nga një krah në tjetrin, kofshët e saj prekën ato të së motrës, që flinte në 
shpinë. Stelën sikur e përshkoi një e dridhur. Ah, ja kush e bezdiste, trupi gjysmëlakuriq i së 
motrës, që shtrihej i ngrohtë dhe i zbuluar pranë saj. Ah, ky trup ishte për Stelën misterioz. 
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Në këtë grup të bardhë e të lëmuar s’kishte vend që të mos qe përkëdhelur nga duar 
mashkulli. Kushedi sa herë ishte shtrirë kështu Diana, lakuriq, me djem të huaj në krevat. 
Fantazia e çmendur e Stelës me një shpejtësi të rrufeshme krijoi përnjëherësh dhjetëra 
përfytyrime meshkujsh, që i përkëdhelnin të motrën e zhveshur93. 

Marrëdhënia e letërsisë me faktorët jashtëletrarë, është e ndërlikuar. Nga njëra anë, 
letërsia zhvillohet mjaftueshmërisht në mënyrë autonome, duke pasur traditën dhe duke 
krijuar, në kufijtë e kësaj tradite, forma të reja. Nga ana tjetër ajo nuk mund të jetë 
plotësisht e pavarur nga sferat jashtëletrare të kulturës, së cilës i përket. Ajo ndërvepron 
me këto sfera, e jo vetëm me politikën dhe ideologjinë, sepse letërsia jo thjesht pasqyron 
fenomenet jashtëletrare, ajo dhe ia përshtat ato vetes94. 

Një artist i vërtetë, qoftë një arkitekt, letrar ose poet, ka një aftësi magjike, që të 
transmetojë me anë të përgjithësimeve të mrekullueshme shpirtin e asaj epoke dhe të 
racës së tij. Duke qenë shumë të ndjeshëm, pothuajse inkoshient, duke menduar kryesisht 
me figura. Artistët janë, pasqyra më besnike e asaj shoqërie, ku jetojmë.  

Veprat e tyre janë dokumentet më besnik nga të cilët mund të kuptosh figurën e vërtet të 
një qytetërimi, Ata janë shumë inkoshiente, kështu s’mund të mos jenë të sinqertë, janë 
shumë perceptues ndaj përshtypjeve të ambientit, që e rrethon e kështu i transmetojnë 
me besnikëri idetë, ndjenjat, kërkesat e prirjet.  

Ata nuk kanë asnjë liri dhe kjo përbën forcën e tyre. Ata janë të mbyllur në rrethin e 
ngushtë të traditave, ideve, besimeve, tërësia e të cilave formon shpirtin e racës dhe 
epokës, trashëgiminë e ndjenjave, mendimeve e sugjestioneve, ndikimi i të cilave është 
mbi ta i plotfuqishëm, sepse ato drejtojnë sferën e errët të të pavetëdijshmes ku 
përpunohen veprat e tyre. 

Po qe se, duke mos i njohur këto vepra ne do të dinim për shekujt e shkuar vetëm ato që 
na thonë tregimet dhe veprat tendencioze të historianëve të lashtë, atëherë e kaluara e 
vërtetë e çdo populli do të kishte qenë për ne aq e mbyllur, saqë edhe e shkuara e 
Atlantidës misterioze të mbuluar nga deti për të cilën flet Platoni. 

Vetia e një vepre letrare qëndron në atë, që të shpreh sinqerisht kërkesat dhe idetë, që e 
nxorën atë në dritë. Por nëse vepra artistike është një gjuhë besnike, puna është se këtë 
gjuhë shpesh është e vështirë ta interpretosh. Midis një vepre dhe mendimi të 
pavetëdijshëm, që e ka krijuar atë, ekziston një lidhje intime, por si ta gjesh fijen, që na 
lejon të kalojmë nga njëra tek tjetra?95. 

Nuk mund të flitet për vdekje në “vetvete”: njeriu gjithmonë vdes për dikë 96. 
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Mua më pëlqente të veja te Babazoti, sepse atje kishte një kopsht të madh e të pjerrët, 
ndanë të cilit ushtronte një përrua, sepse në kopsht kishte plot shpella të rrëzuara që lart 
nga kalaja dhe se mbrëmjeve të verës, në oborrin e madh, nën manat e vjetër, jevgj it që 
banonin në odajashtën e shtëpisë, i binin violinës, ndërtesa e Babazoti rrinte në shezlong 
dhe thithte çibukun e madh e të zi prej shqope. Unë ulesha si më parë mbi një fron afër tij, 
por tani nuk ëndërroja më për duhan dhe qitape të pafund, sepse pranë meje qëllonte që 
ulej Margarita dhe herë-herë ma hidhte krahun e saj të bukur rrotull qafës dhe unë rrija si i 
ngrirë, ndërsa zemra më rrihte ngadalë ngadalë, sikur do të më pushonte. Ndjeja gjoksin e 
saj të mbështetur mbi shpinën time, flokët gështenjë që më preknin qafën dhe një aromë 
të lehtë, të ccuditshme dhe turbullonjëse, që nuk e kishin as nëna, as gjyshja, as tezet e 
mia. Nuk dua as duhan, as libra, as lodra, thosha me vete. Doja të rrija gjithë jetën ashtu, 
pranë Margaritës në një mbrëmje që s’mbaron kurrë, pranë violinave dhe vjeshtës dhe asaj 
arome të fshehtë të gruas97. 

Shteti i qytetëruar i ka quajtur këto norma morale si themele të ekzistencës së vet; ai ka 
ndërhyrë me ashpërsi në rast se dikush ka guxuar t’i prekë ato dhe shpesh ka deklaru ar, 
që nuk do t’i vinte aspak mirë, që ato t’i nënshtroheshin provimit të arsyes kritike 98. 

Synimet e drejtpërdrejta seksuale edhe te individi i veçantë, që në drejtime të tjera mund 
të shkrihen në turmë, ruajnë njëfarë veprimtarie individuale. Aty ku ato bëhen sunduese, 
shpërthejnë çdo lloj turme99. 

Letërsia nuk është pasqyrë e realitetit, por njohuri mbi këtë realitet, që shfaqet si një 
tërësi dialektike e pjesëve, që janë në lëvizje dhe në kontradikta. Karakteri i veçantë i 
lidhjes midis realitetit dhe veprës letrare, duke e parë formën e kësaj të fundit si reflektim 
të formës së botës reale100. 

Meqenëse fati i popullit shqiptar vështirë mund të ndahet nga gjuha e tij, edhe në këtë 
vështrim të shkurtër do t’i drejtohemi gjuhës, sepse ajo e përcjell besnikërisht këmba-
këmbës veçmas në periudha kur të gjithë të tjerët e injorojnë. Nuk është thënë rastësisht 
se historia e gjuhës është njëkohësisht historia e popullit i cili e ka përdorur atë gjatë 
shekujve dhe e përdor edhe sot e kësaj dite. Megjithëse e rralluar me depërtimin e 
elementeve të huaja, gjuha shqipe është dëshmitari i gjallë më i besueshmi i shumë 
ngjarjeve të lidhura me popullin, për të cilat historia nuk e thotë asnjë fjalë.  

Gjuha, në rastin tonë gjuha shqipe, për mungesë dhe mospasje të fakteve dhe  të 
dokumenteve historike i vë përpara një mori të dhënash të sakta mbi vendin e formimit të 
vet mbi përhapjen e etnosit shqiptar në periudhën e Ballkanit të Lashtë, mbi huazimet e 
gjuhës shqipe nga greqishtja e vjetër dhe latinishtja, të hyra në gjuhën shqipe para erës 
sonë. 
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Ajo çfarë autori përcjell përmes veprës së tij lidhet mirëfilli nga interpretimi që do t’i 
bëjmë nga ku mund të themi se së pari101: me çfarë komunikohet nga autori te lexuesi, së 
dyti, me zbulimin e funksionit dhe vlerave që kanë fjalët në tekst, dhe së treti, me 
domethëniet që prodhohen nga struktura e tij.  

Kur shirat vazhdonin tri katër ditë rresht, babai e shkëpuste qyngjin në një vend, që sterna mos 
të mbushej më tepër se ç’duhej. Sterna ishte shumë e madhe. Ajo shtrihej pothuaj nën gjithë 
sipërfaqen që zinte shtëpia jonë dhe, nëqoftëse shpërthente, mund të përmbyste në fillim 
kubenë dhe pastaj të shkatërronte krejt shtëpinë, sepse qyteti ynë ishte i pjerrët dhe në këtë 
qytet mund të ndodhte çdo gjë102. 

Letërsia, duke mos qenë uniforme, jo vetëm gjatë shtrirjes së saj historike, por edhe në 
një moment të caktuar, shfaq dukuri që kanë të bëjnë me origjinalitetin e drejtimeve 
letrare, me specifika të qarqeve të ndryshme letrare, hetuar këto në momente të 
ndryshme historike, apo dhe në shtrirje të ndryshme gjeografike103. 

Autori përdor edhe dy plane që i kryqëzon apo i mban paralelisht të sajë të analogjisë që 
paraqesin ngjarjet. Kështu fëmija i romanit lexon Makbethin skenat e tragjedisë së 
Shekspirit jeten të gërshetuara me skenat e jetës së qytetit, shtëpitë e qytetit 
transformohen në kështejlla skandaloze. Autori ka dashur të theksojë se, duhet një shikim 
i ri i botës “syze” dhe një “optikë” realiste, objektive mbi fenomenet krejt ndryshe nga 
optika realiste104. 

Kur një letërsi fiton një peshë të tillë, që të bëhet objekt disertacionesh dhe studimesh 
monografike, kjo është një shkallë më e lartë se ajo e botimeve antologjike, madje dhe e 
paraqitjes informuese në fjalorët enciklopedikë të letërsisë botërore, ku, siç është 
vërejtur, shpesh letërsia shqipe është paraqitur në mënyrë krejt aksidentale105. 

Papritur aeroplani lëshoi diçka të zezë nga bishti dhe pas disa sekondash ne dëgjuam krismën 
e bombës. Ahere ndodhi ajo që ëndëronim. Shumë zëra të rriturish thirrën këtë herë: “Qëlloje 
xha Avdo, pizevengun!”. Fytyra e xha Avdos u bë flakë e kuqe dhe ai doli te porta. Aeroplani 
po fluturonte ngadalë mbi qytet106. 

 Kadare zgjedh qytetin e vet të lindjes si vend veprimi, duke dëshmuar qartë me këtë 
lidhjet autobiografie të këtij romani. Ai përzien në mënyrë të mrekullueshme fakte 
historike me përfytyrimet e pështjelluara të një fëmije, realitetin me ndjenjat, të 
treguarën me të menduarën. Kadare përshkruan në mënyrë plastike ndryshimin e 
shoqërisë dhe të jetës në qytetin e sipërm dhe të poshtëm, lë të lindin besimet e vjetra 
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popullore dhe bestytnitë dhe shpjegon gjithmonë nga këndvështrimi fëmijëror-
mishmashet e një vendi në ndryshime rrënjësore e sipër. Shpesh tregimtari i vogël nuk e 
kupton se çfarë po rrëfen, por gjithmonë ka një frymë çuditjeje në fjalët e tij dhe në 
mënyrë të beftë shpërthen një hare-ndjenjat fëminore ndryshojnë pikërisht shpejt nga një 
gjendje në tjetrën. 

Kundërajtori qëlloi prapë. Ne prisnim që aeroplani të rrëzohej që në goditjen e parë, por ai 
nuk u rrëzua. Fluturonte ngadalë mbi qytet dhe dukej sikur pilotin e kish zënë gjumi, sepse 
nuk ngutej fare. Kur qëlloi kundërajrori për të tretën herë, aeroplani ishte tamam mbi 
mesin e qytetit107.Ndërgjegja përbën atë që dihet më mirë se çdo gjë tjetër; në disa gjuhë 
kuptimi i ndërgjegjes zor se ndryshon nga kuptimi i vetëdijes108. 

Kronikë në gur - vepra më e bukur e Kadaresë, është një roman autobiografik për 
fëmijërinë e tij, në kohën e luftës në qytetin jugor shqiptar, Gjirokastër. Me një kalim të 
rrallë dhe të bukur nga legjenda në intimitet, ai vizaton një portret të jashtëzakonshëm, të 
çuditshëm të botës jo të gjallë nëpërmjet syve të gjallë të një fëmije 109. 

Kur shirat vazhdonin tri katër ditë rresht, babai e shkëpuste qyngjin në një vend, që sterna mos 
të mbushej më tepër se ç’duhej. Sterna ishte shumë e madhe. Ajo shtrihej pothuaj nën gjithë 
sipërfaqen që zinte shtëpia jonë dhe, nëqoftëse shpërthente, mund të përmbyste në fillim 
kubenë dhe pastaj të shkatërronte krejt shtëpinë, sepse qyteti ynë ishte i pjerrët dhe në këtë 
qytet mund të ndodhte çdo gjë110. 
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8. Mesazhet  me përmbajtje seksuale tek të rinjtë Shkodranë, Vlerësimi i 

dërgimit të mesazheve me përmbajtje seksuale në raport me qëndrimet 

ndaj sexting, normat subjektive, qëllimet dhe vetëvlersimin. 

Arjet Pervizi 
 

Abstrakt 

Ky është një studim sasior i zhvilluar në nivel lokal, qe ka si qëllim të identifikojë motivet e dërgimit të 
mesazheve me përmbajtje seksuale tek të rinjë në qytetin e Shkodres. Sexting i referohet dërgimit të 
fotografive nudo ose mesazheve me përmbajtje seksuale të transmetuara elektronikisht përmes mjeteve 
teknologjike si telefon apo kompjuter (Fushata Kombëtare, 2008). Pyetjet kërkimore të studimit 
konsistojnë në identifikimin e motiveve të sexting tek të rinjtë. Studimi synon të zbulojë marrëdhënien e 
normave subjektive, qëndrimeve, synimeve dhe vetëvlerësimit dhe ndikimit të tyre në dërgimin e 
mesazheve/fotove/videove me përmbajtje seksuale. U zgjodh kjo temë duke marrë parasysh rritjen e 
vrullshme përdorimit të rrjeteve sociale nga të rinjtë dhe studimeve të pakta për këtë fushë. Në këtë 
studim morën pjesë 80 subjekte. Studimi u aplikua për të rinjtë mbi moshën 17 vjeç dhe ka një 
shpërndarje gjinore 22 subjekte meshkuj, 58 femra. 

Fjalë kyҫe:  sexting, norma subjektive, synime tw sjelljeve, qëndrime të sjelljeve, vetëvlerësim. 

 

1. Hyrje: 
 

Sexting është një lojë e fjalëve “sex-texting”, që përfshin dërgimin, postimin ose 
përcjelljen e mesazheve tekst, fotografi ose video nudo, gjysëm-nudo, me përmbajtje seksuale 
ose vulgare përmes një pajisjeje elektronike (Siegle, 2010). Sexting mund të jetë një zgjatim i 
fjalës “cyberbullying (bulizmi në internet)” kur një person ose grup përpiqet qëllimisht të 
dëmtojë, shqetësojë, kërcënojë ose turpërojë dikë tjetër si rezultat direkt i përmbajtjes 
seksuale ose kërkon të paraqesë ose performojë akte seksuale që e bëjnë marrësin të ndihet i 
shqetësuar (Beatbullying.org, 2009).  

Sexting është një pjesë e komunikimit seksual duke përdorur teknologjinë, si mesazhe 
tekst/fotografi/video të dërguara përmes celularit ose kompjuterit (Betbullying.org, 2009; 
Lenhart, 2009) i . Lehtësirat teknologjike kanë lejuar të rinjtë të ndërtojnë, mbajnë dhe 
mbështesin marrëdhëniet, organizojnë eventet dhe tubimet sociale dhe të ndajnë eksperiencat 
e reja dhe emocionuese me miqtë dhe bashkëmoshatarët e tyre (Horstmanshof & Power, 
2005). Studentët pëlqejnë veçanërisht sensin e rritur të kontrollit që teknologjia u jep atyre. Ata 
identifikojnë përfitime të tjera, si privatësia, sensi i mbrojtjes, argëtimi, eficenca, kostoja, 
komoditeti dhe aftësia për të ruajtur mesazhet e veçanta sentimentale (Horstmanshof & 
Power, 2005; Mahatanankoon & O’Sullivan, 2008; Massimini & Peterson, 2009). Megjithatë, 
përdorimi i teknologjisë në formën e sexting përfshin shumë rreziqe që mund të ndikojnë 
negativisht një person emocionalisht, shoqërisht, fizikisht dhe ligjërisht. 

 



80 
 

1.1. Nevoja për studim 

 Mes studentëve të gjimnazeve dhe universitetit, sexting po bëhet gjithnjë e më 
popullor, pasi teknologjia mbetet një mënyrë kryesore për komunikimin ndërpersonal. Deri më 
sot, pak studime kërkimore janë kryer rreth temës së sexting dhe pjesa më e madhe e këtyre 
studimeve kanë vlerësuar vetëm sjelljet e sexting. Pjesa më e madhe e studimeve janë kryer në 
vendet perendimore, gjë e cila i referohet një kulture dhe mendësie ndryshe nga e jona. 
Gjithashtu, studimet e kryera në vendet perendimore i referohen vitit 2008 dhe më pas. 
Studimet e kryera në vendin tonë i referohen më së shumti varësisë nga teknologjia, rrjetet 
sociale, apo varësisë nga pornografia. Por, referuar vendit tonë, nuk kemi një matës që të 
tregojë nivelin e dërgimit të mesazheve me përmbajtje seksuale apo motivet e tyre. Ky studim 
do të masë sjelljen sexting të atyre që dërgojnë mesazhe me përmbajtje seksuale dhe synimet e 
sjelljes sexting të atyre që nuk dërgojnë mesazhe me përmbajtje seksuale. Ky studim do të 
përcaktojë gjithashtu nivelet e vetë-vlerësimit, qëndrimet sexting dhe normat subjective 
kundrejt sexting të të gjithë pjesëmarrësve për të përcaktuar marrëdhënien ndërmjet këtyre 
variablave dhe sjelljeve sexting/synimeve të sjelljes. 
 
1.2. Qëllimi i Studimit 

Qëllimi i këtij studimi është të vlerësojë sjelljet aktuale të sexting dhe të përcaktojë 
marrëdhënien mes niveleve të vetëvlerësimit, qëndrimeve ndaj sexting, normave subjektive 
kundrejt sexting, synimeve të sjelljes sexting dhe sjelljeve sexting.  

1.3. Objektivat e Studimit 

1- Të masë nivelin aktual të përdorimit të sexting nga të rinjtë. 
2- Të masë nivelin e marrëdhënies mes sexting dhe qëndrimeve të individit për të përdorur 
sexting, normave subjektive, qëllimeve, sjelljeve seksuale, dhe vetëvlersimit tek subjektet që 
vetë-raportojnë sjellje sexting. 
3- Të masë dallimet e përdorimit të sexting ndërmjet moshës dhe gjinisë. 

1.4. Pyetjet e Kërkimore 

1. Cilat janë qëndrimet e raportuara ndaj sexting, normat subjektive ndaj sexting, nivelet e 
vetëvlersimit, synimet e sjelljeve seksuale, dhe sjelljet seksuale ndërmjet subjekteve që vet-
raportojnë sjellje sexting? 

2. Cila është marrëdhënia ndërmjet niveleve të vetëvlerësimit, qëndrimeve ndaj sexting, 
normave subjektive kundrejt sexting, dhe sjelljeve sexting të vetë-raportuara mes studentëve të 
përzgjedhur? 

3. Deri në çfarë mase ekzistojnë dallimet në sjelljet sexting të vetë-raportuara bazuar në 
variablat demografike, si gjinia dhe mosha? 

2. Metodologjia e Studimit 
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Realizmi i këtij studimi është bazuar në një metodologji sasiore të mbledhjes dhe analizës 
së të dhënave. Subjektet i janw përgjigjur një pyetësori me vetraportim ku u është bërë një 
shpjegim paraprak i pyetësorit. 

2.1. Kampionimi 

Në këtë studim morën pjesë 80 subjekte, ku 22 meshkuj dhe 58 femra. Shpërndarja 
moshore ishte e tillë: 17-19 vjeç – 32 subjekte. 20-22 vjeç – 28 vjeç, mbi 23 vjeç – 20 subjekte. 

2.2. Inventari i vetëraportimit të sexting 

Inventari i vetë-raportimit të sexting është një pyetësorë i ndërtuar për projektin “Sex and 
Tech” nga Fushata Kombëtare për të Parandaluar Shtatzëninë e Paplanifikuara të 
Adoleshentëve (2008) për të eksploruar aktivitetin e dërgimit apo postimit të mesazheve apo 
imazheve me përmbajtje seksuale. Bordi drejtues për ndërtimin e inteventarit të vetë-
raportimit të sexting është i përbërë nga 24 aktorë, ku në përbërje të ekipit janë të përfshirë, 
psikologë socialë, psikologë klinikë, drejtues të instancave ligjore dhe juridike. Drejtues të ekipit 
të punës janë: Dr. Sarah S. Brown; Dr. Isabel V. Sawhill; Dr.Thomas H. Kean. 

Nëpërmjet nënshkallëve, Inventari i vetëraportimit të sexting synon të masë normat 
subjektive të individit, qëllimet/synimet e dërgimit të sexting, qëndrimet ndaj sexting. Pjesë e 
shtuar këtij inventari është instrument i vetëvlersimit të Rosenberg. 

Shkalla e përdorur për inventarin e sexting është e ndërthur në varësi të qëllimit të pyetjes. 

Pikëzimi i Inventarit të sexting: 

Qëndrimet: 
Pyetjet: 9-24, dhe 31-35 
Maksimumi: 84 Pikë 
Piket e larta tregojne qendrime pozitive te subjekteve ndaj sexting. 
Alternativat jane: (Nuk pajtohem aspak = 0; Nuk pajtohem disi = 1; Neutral = 2; Pajtohem disi = 
3; Pajtohem shumë = 4) 
Pyetjet: 10, 12, 15, 17, 20, 21 dhe 24 jane pyetje reverse. 
Besueshmëria e Qëndrimeve(21 pyetje): Cronbach's Alpha: .738 
 
Normat Subjektive: 
Pyetjet: 1-8; 25-28; 36-40; 
Maksimumi: 60 Pikë 
Pikët e larta tregojne norma subjektive me pozitive drejt sexting. 
Per pyetjet: 1-8 alternativat janë: (Asnjëherë = 0; Thuajse anjëherë = 1; Mjaft shpesh = 2; 
Shumë shpesh = 3) 
Per pyetjet 25-28 dhe 36-40 alternativat janë: (Nuk pajtohem aspak = 0; Nuk pajtohem disi = 1; 
Neutral = 2; Pajtohem disi = 3; Pajtohem shumë = 4) 
Besueshmëria e normave subjektive(17 pyetje): Cronbach's Alpha: .828 
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Vetëvlersimi: 
Pyetjet: 92-101 
Maksimumi: 30 Pikë 
Pikët e larta tregojnë një vetëvlersim të lartë. 
Alternativat janë: (Nuk pajtohem aspak = 0; Nuk pajtohem disi = 1; Pajtohem disi = 2; Pajtohem 
shumë = 3) 
Pyetjet: 93, 96, 97, 99, 100 jane pyetje reverse. 
Besueshmëria e vetëvlerësimit (10 pyetje): Cronbach's Alpha: .621 
 
Synimet (qëllimet) e sjelljeve: 
Pyetjet: 29-30, 41-58 
Maksimumi: 80 Pikë 
Pikët e larta tregojnë qëllime të fortë për të shfaqur sjellje seksuale 
Për pyetjet 29-30 alternativat janë: (Nuk pajtohem aspak = 0; Nuk pajtohem disi = 1; Neutral = 
2; Pajtohem disi = 3; Pajtohem shumë = 4) 
Për pyetjet 43-58 alternativat janë: (Shumë e pamundur = 0; Disi e pamundur = 1; Neutral = 2; 
Disi e mundur = 3; Shumë e mundur = 4) 
Besueshmëria e synimeve/qëllimeve të sjelljeve seksuale(20 pyetje): Cronbach's Alpha: .910 
 
Sjelljet (Sexting): 
Pyetjet: 59-91 
Maksimumi: 83 pikë. 
Pikët më të larta tregojnë sjellje të shumta seksuale 
Për pyetjet 59-76, 85-91 alternativat janë: (Asnjëra = 0 pikë; Mesazh seksi = 1; Fotografi ose 
video seksi = 2; Mesazh dhe Foto/Video seksi = 3) 
Për pyetjet 77-84 alternativat janë: ( Po = 1; Jo = 0) 
Besueshmëria e sjelleve (Sexting)(33pyetje): Cronbach's Alpha: .948 

** Besueshmëria e nënshkallëve të instrumentit është e pranueshme në çdo rast.  Ajo varion 
nga e moderuar në rastin e nënshkallës që mat vetëvlerësimin në e shkëlqyer në rastin e 
nënshkallëve që masin sjelljen sexting dhe qëllimet e sjelljes sexting.  Edhe në dy nënshkallët e 
tjera ajo është shumë e mirë. 

3: Analizë e tw dhënave: 

3.1.1. Normat Subjektive 

Normat subjektive i referohen dispozitave normative që e shtyjnë individin të kryejnë një 
veprim të caktuar. Në analizën deskriptive të sjelljeve të vetëraportuara sexting arrijmë të 
lexojmë që 28% e femrave diskutjnë me bashkëmoshataret rreth dërgimit të mesazheve 
seksuale, dhe 16% rreth dërgimit të fotove/videove seksuale. Predispozita e meshkujve për të 
diskutuar rreth dërgimit të mesazheve dhe fotove/videove seksuale paraqitet në nivelet 12% 
dhe 11%. 
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Sipas vetëraportimit të subjekteve, miqtë e tyre kishin dërguar mesazhe seksuale (46%), 
dhe foto/video (56%) për dikënd. Gjithashtu arrijmë të lexojmë që ka një presion të 
konsiderueshëm ndërmjet moshatarëve për dërgimin/postimin e fotove online (41%). 46% e 
subjekteve besojnë se individët që shkëmbejnë mesazhe seksuale nuk përfundojnë bashkë në 
të ardhmen, ndërsa 40% e subjekteve besojnë të kundërtën për dërgimin e fotove/videove 
seksuale. 

3.1.2. Qëndrimet: 

Qëndrimet ndaj sexting na japin të kuptojmë mbi shtysat më të brëndshme të subjekteve 
për dërgimin e mesazheve dhe fotove/videove me përmbajtje seksuale. Çrregullim mendor 
(58%), Nxitëse (57%), e Padëmshme (21%), Emocion (46%), Argëtim (46%), Eksitues (44%), 
Firtues (47%), Vulgar (41%), e Rrezikshme (29%), Imorale (42%), Normale (32%). 

Subjektet shprehen se mesazhet (56%) dhe fotot/videot (65%) nuk shikohen nga përsona 
të tjerë përveç atyre që u janë dërguar. Sipas vetëraportimeve, dërgimi i mesazheve seksuale 
nuk është problem i madh (21%), dhe nuk mund të ketë pasoja negative (17%). E njëjta 
shpërndarje është edhe për fotografitë/videot por në nivele më të ulta: (24%) nuk është 
problem i madh, dhe (21%) nuk ka pasoja negative. Sipas vetëraportimeve, individët priren të 
jenë më të paturpshëm kur dërgojnë mesazhe (64%) apo foto/video (62%) me përbajtje 
seksuale. Femrat duhet të shqetësohen më tepër sesa meshkujt rreth dërgimit të 
fotove/videove seksuale më tepër sesa meshkujt (60%). 

Diferencat nw qwndrime shfaqen mes grupmoshave të para. Mesatarja është 40.65 për 
femrat dhe 51.33 për meshkujt, çka e shpjegon edhe diferencën në hartë. Dallimi ngushtohet 
shumë në grupet e dyta ku kemi këto mesatare: 47 dhe 43, por zgjerohet sërish në grupet e 
fundit, përkatësisht:48 dhe 44.33.3 

3.1.3. Synimet/Qëllimet e sjelljeve seksuale 

Sa i përket qëllimeve/synimeve të dërgimit të mesazheve/fotove/videove me përmbajtje 
seksuale subjektet shprehen se janë të prirur të tregohen më agressiv/të paturpshëm kur 
dërgojnë mesazhe me përmbajtje seksuale sesa në jetën e përditshme (34%). 

53% e subjekteve do të dërgonin mesazhe/foto/video seksuale nëse do ti besonin 
marrësit, 56% nëse gjejnë përsonin e duhur, 53% e subjekteve do të dërgonin kur janë në një 
marrëdhënie. 55% nësë janë plotësisht të sigurtë që do të mbetej sekret. 64% e subjekteve nuk 
do të kthenin një mesazh seksual, 61% nuk do të dërgonin nëse do të ishin të dehur, 51% nuk 
do të dërgonin nëse do të ishin në qejf, 64% nuk do të dërgonin nëse kanë një vetëvlerësim të 
lartë, 68% nuk do të dërgonin vetëm sepse fytyra e tyre është terëheqëse, 65% nuk do të 
dërgonin vetëm sepse trupi i tyre është në formë të mirë fizike. 85% e subjekteve nuk do të 
binin pre e presionit për të dërguar mesazhe/foto/video seksuale dhe 63% nuk do ta dërgonin 
thjeshtë sepse dikush u ka kërkuar një të tillë. 
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3.1.4. Sexting 

Nënshkalla sexting i referohet sjelljeve sexting të kryera nga subjektet. 43% e subjekteve 
kanë dërguar të paktën një mesazh/foto/video dikujt gjatë gjithë jetës së tyre, 25% e 
subjekteve shprehen t’i kenë dërguar të dyja, dhe vetëm 32% e subjekteve nuk kanë dërguar 
anjëherë një të tillë . 16% e subjekteve i kanë postuar të paktën një mesazh/foto/video seksi në 
profilin e dikujt. 52% e subjekteve shprehen se kanë marrë të paktën një mesazh apo 
foto/video seksi në jetën e tyre, ndërsa 38% shprehen se kanë marrë edhe mesazh edhe 
foto/video. Vetem 10% e subjekteve nuk kanë marrë asnjëherë një mesazh/foto/video me 
natyrë seksuale. 19% e subjekteve raportojnë të kenë bashkëndarë të paktën një herë mesazh 
apo foto seksuale me persona ta pautorizuaar. 34% e subjekteve raportojnë që dikush të ketë 
ndarë me to një mesazh apo foto seksuale për të cilën nuk ka qenë i autorizuar ta bëjë. 34% e 
subjekteve shprehen ti kenë kërkuar dikujt t’i dërgojnë një mesazh apo foto seksuale, ndërsa 
16% raportojnë të kenë kërkuar dikujtë t’i dërgojë edhe mesazh edhe foto me natyrë seksuale. 

34% e subjekteve shprehen se kanë përdorur një mesazh seksual për të tërhequr 
vëmendjen e dikujt, dhe 13% i kanë përdorur të dyja. 23% kanë përdorur mesazhet seksuale 
dhe 6% kanë përdorur fotot/videot seksuale për të filluar një bisedë erotike. 28% e subjekteve 
kanë përdorur të dyja mënyrat për të shpërblyer partnerin, 10% kanë përdorur vetem 
fotot/videot dhe 20 kanë përdorur vetëm mesazhet. 35% e subjekteve raportojnë të kenë 
përdorur mesazhet apo fotot/videot si shaka. Vetëm 16% e subjekteve raportojnë të kenë 
dërguar një foto apo video si shkak i presionit, dhe 13% si rezultat i shantazhit apo me forcë. 
46% e subjekteve raportojnë të kenë përdorur të paktën një formë mesazhe/foto/video për të 
përmirësuar marrëdhënien. 

Bazuar në vetëraportimet e subjekteve mësojmë se i kanë dërguar mesazhe/foto/video 
seksuale: 73% partnerit/partneres, 38% dikujt që kanë pasur një dëshirë të fortë, 59% dikujtë 
që kanë pasur një takim apo një lidhje, 26% dikujt me të cilin kanë dashur të kanë dashur të 
kenë një lidhje, 21% një miku/mikeshe, 24% dikujt që kanë njohur online, 6% dikujt që ka 
shantazhuar. 

3.1.5. Sjelljet sexting gjatë 30 ditëve të fundit 

Grup-pyetjet e mësipërme tregojnë shpeshtësinë e sexting gjatë 30 ditëve të fundit ku: 29% e 
subjekteve raportojnë të kenë dërguar mesazh apo foto/video, ose të dyja bashkë, 44% 
raportojnë të kenë postuar një mesazh apo foto/video ose të dyja bashkë, 31% raportojnë të 
kenë marrë një mesazh apo foto seksuale, ose të dyja bashkë gjatë 30 ditëve të fundit. 19% 
raportuan ti kenë kërkuar dikujt t’u dërgojë një mesazh seksual, 28% raportojnë ti kenë kërkuar 
dikujt t’u dërgojë foto/video seksuale, dhe 23% raportojnë ti kenë kërkuar ti dërgojnë të dyja. 

Në grupmoshën 17 – 19 vjeç gjinia është shumë e rëndësishme në sjelljen sexting. Djemtë 
dukshëm marrin pikë shumë më të larta se vajzat.  Në fakt gjinia doli një faktor me rëndësi 
statistikore.  Ky ndryshim zbehet mes moshës 20 = 22 vjeç dhe bëhet fare i papërfillshëm nga 
mosha 23 vjeç e lart. Mesataret gjenden në tabelën kryesore të rezultateve të kësaj analize. 
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3.1.6. Vetëvlerësimi 

 

3.2. Marrëdhënia korrelacionale 

Mosha, gjinia dhe status i marrëdhënieve që nuk korrelojnë në mënyrë të rëndësishme 
me asnjë variabël tjetër, të gjitha variablat e tjera korrelojnë mes tyre me një drejtim pozitiv 
dhe me një fortësi të admirueshme në disa raste. Korrelimin më të rëndësishëm e kanë normat 
subjektive të personit me qëllimet e sjelljes sexting, (α = .611,  p < .01).  Në mënyrë të pritshme 
mendoj normat subjective korrelojnë pozitivisht dhe fort edhe me qëndrimet ndaj sjelljes 
sexting (α = .504, p<.01) dhe vetë sjelljen sexting (α=.292, p<.01).  Qëndrimet dhe sjellja sexting 
korrelojnë edhe mes tyre (α =.275, p<.01) si dhe qëndrimet korrelojnë me qëllimet e sjelljes 
sexting (α =.438, p<.01). Korrelim shumë sinjifikativ është (α =.406, p<.01). Vetëvlerësimi 
korrelon vetëm me qëllimet e sjelljes sexting: α = .302,  p < .01. 

Në çdo rast për sa u përmend p < .01. 

4. Konkluzione 

1. Femrat diskutojnë më tepër sesa meshkujt rreth dërgimit të mesazheve me përmbajtje 
seksuale. 

2. Ka një presion të konsiderueshëm për të postuar online foto seksuale. (40%) 
3. Subjektet raportojnë se “Të gjithë miqtë e mi kanë dërguar mesazhe (46%) dhe foto/video 

seksuale (56%) për dikënd” 
4. Qëndrimet kryesore të subjekteve ndaj sexting janë: Çrregullim mendor (58%), Nxitëse 

(57%), Flirtues (47%), Emocion (46%), Argëtim (46%). 
5. “Dërgimi i mesazheve seksuale nuk janë problem i madh (68%), dhe nuk mund të ketë pasoja 

negative (71%)”. 
6. Individët priren të jenë më të paturpshëm kur dërgojnë mesazhe (64%) apo foto/video (62%) 

me përbajtje seksuale. 
7. Femrat duhet të shqetësohen më tepër sesa meshkujt rreth dërgimit të fotove/videove 

seksuale më tepër sesa meshkujt (60%). 
8. Subjektet besojnë se: “Mesazhet (56%) dhe fotot/videot (65%) nuk shikohen nga përsona të 

tjerë përveç atyre që u janë dërguar.” 

Nga ky grafik arrijmë të lexojmë 
që 55% e subjekteve shprehen 
me vetëvlersim të ulët ndërsa 
45% e subjekteve shprehën 
vetëvlerësim mesatar dhe 
vetëvlerësimi i lartë nuk i 
korenspondon asnjë prej 
subjekteve. 
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9. Subjektet besojnë se: “Individët janë të prirur të tregohen më agressiv/të paturpshëm kur 
dërgojnë mesazhe me përmbajtje seksuale sesa në jetën e përditshme (49%).” 

10. Situatat ku subjektet do të dërgonin mesazhe/foto/video me përmbajtje seksuale janë: nëse 
i besojnë marrësit, nëse gjejnë personin e duhur, nëse janë në një marrëdhënie dhe nëse 
besojnë se do të mbetet anonim. 

11. Situatat ku subjektet nuk do të dërgonin mesazhe/foto/video me përmbajtje seksuale janë: 
si rezultat i presionit, thjeshtë nëse dikush u ka dërguar më përpara, nëse janë në qejf, nëse 
fytyra e tyre është e bukur. 

12. 32% e subjekteve nuk kanë dërguar asnjëherë mesazh apo foto/video seksuale. 
13. 10% e subjekteve nuk kanë marrë asnjëherë mesazh apo foto/video seksuale. 
14. Mesazhet dhe fotot/videot seksuale përdoren më së shumti për: t’i tërhequr vëmendjen 

dikujt, për të filluar një bisedë erotike, për të shpërblyer partnerin, për të përmirësuar 
marrëdhënien. 

15. Shpeshtësia e dërgimit të mesazheve/fotove/videove seksuale është më e madhe drejtuar: 
të dashures/të dashurit, dikujt për të cilin ka pasur një dëshirë të fortë për të, dikujt me të 
cilin ka pasur një takim dashurie me të, dikujt të cilin e kanë njohur online. 

16. Nivelet dominuese të vetëvlerësimit janë i ulët dhe i mesëm. 
17. Korrelimet më të rëndësishme janë: normat subjektive ndaj qëllimeve të sjelljes (α = .611,  p 

< .01), qëndrimet ndaj sexting (α = .504, p<.01), dhe qëndrimet ndaj qëllimeve të sjelljes 
sexting (α =.438, p<.01). 

18. Vetëvlerësimi korrelon vetëm me qëllimet e sjelljes sexting: α = .302,  p < .01. 
19. Dallimi mes grupeve shfaqet i madh për grupet e para dhe të treta, për të dyja gjinitë sa i 

përket normave subjektive dhe qëndrimeve me një diferencë të dukshme tek grupmoshat e 
para. Meshkujt paraqesin mesatare më të lartë se sa femrat në grumoshën e 17 – 19 vjeç, e 
cila priret të ndryshojë pas moshës 23 vjeç, ku femrat shfaqin mesatare më të lartë. Nuk 
paraqiten dallime mes grupeve sa i përket vetëvlerësimit. Sa i përket qëllimeve të sjelljes, 
ndryshimi më i madh është mes grupeve të dyta ku meshkujtë kanë mesatare më të larta 
sesa femrat. Në grupmoshën 17 – 19 vjeç gjinia është shumë e rëndësishme në sjelljen 
sexting. Djemtë dukshëm marrin pikë shumë më të larta se vajzat. Ky ndryshim zbehet mes 
moshës 20 - 22 vjeç dhe bëhet fare i papërfillshëm nga mosha 23 vjeç e lart. 

5. Diskutimi 

Të dhënat e përftuara nga studimi ynë janë domethënëse dhe na japin të kuptojmë mjaft 
ndaj sexting. Pavaresisht realizimit të studimit tonë, i cili eshte një tregues mbi sexting, mbetet 
akoma shumë për tu bërë.  Zhvillimi mjaft i vrullshëm i teknologjisë dhe shtimi i formave të 
ndryshme të komunikimit online, kanë bërë që t’i hapin rrugë fenomeneve jo të shëndetshme. 
Shtimi i aparateve teknologjike si telefon apo laptop, paisja e të gjithë grupmoshave me to 
është një mangësi e edukimit tonë shoqëror. Zhvillimi i teknologjisë është ndër faktorët 
kryesorë për zhvillimin e sexting. Këtij zhvillimi i bashkëngjitet lehtësia e aksesuesshërisë së 
internetit nga të gjithë, pakontrollueshmëria e tij, si dhe shtimi i shumtë i rrjeteve sociale të 
komunikimit, që dukshëm rrisin mundësitë e individëve për të shkëmbyer mesazhe/foto/video 
seksuale. Dëmet më të mësha sexting i shkakton atëherë kur përdoret nga grupmoshat në fillim 
të pubertetit apo edhe adoleshentët. Por nuk është vetëm kaq. Përballja me imazhe të shumta 
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seksuale të servirura si modele shoqërore, japin ndikimin e tyre që fëmijët të rriten pa rezerva 
në lidhje me ekspozimin haptas të trupin e tyre në forma që më pas mund edhe të bëhen të 
rrezikshme. Sexting priret të përdoret nga të rinjtë me qëllim eksplorimin e marrëdhënieve 
intime, pasi kjo formë eksplorimi u mundëson një lloj anonimati, nuk u lëndon direkt krenarinë 
apo vetëvlerësimin në rast dështimesh, ndodh në distancë dhe lehtëson ankthin e përballjes 
direkte. Gjithashtu përdoret nga të rinj të pasigurtë për anën e tyre seksuale, ku sexting e 
përdorin si një formë për të arritur konfirmimin për “ekzistencën e tyre si qënie seksuale”. 
Rreziku i përdorimit të sexting si përgjigje ndaj pasigurisë përsonale për aftësitë seksuale, 
individët mund të bëhen të dhunshëm, bulistë, kërcënues ose edhe të mbyllen në vetvete dhe 
të krijojnë modele shmangie nga marrëdhëniet intime dhe të thellojnë pasigurinë seksuale. 

Në përfundim të këtij studimi mund të themi se ndër promotorët kryesor të sexting është 
ndryshimi i normave sociale mbi këtë formë komunikimi dhe qasja jonë kulturore ndaj sexit. 
Gjatë analizimit të të dhënave arrijmë të dallojmë normat subjektive persa i përket dërgimit të 
mesazheve/fotove/videove seksuale që kanë një predispozitë për të legjitimuar ketë formë 
komunikimi. “Të gjithë dërgojnë mesazhe/foto/video seksuale për dikë”, është një nga besimet 
subjektive të kampionit që legjitimon sexting duke e besuar si diçka publike, të përdorshme nga 
të gjthë dhe normale. “Ka presion të konsiderueshëm për të postuar foto seksuale online” është 
besimi tjetër subjektiv i pranuar në masë të konsiderueshme nga subjektet që shpjegon normën 
e re të krijuar mes adoleshentëve apo të rinjve. Kjo normë e re e rimodeluar ka në thelb arritjen 
e pranueshmërisë sociale nëpërmjet postimit të fotove seksuale online. Mirepo kjo formë 
komunikimi nuk është e sigurtë, nuk siguron zhvillimin e përsonalitetit me drejtim rritjen 
pozitive, njohjen e vetes etj. Pyetja “Kush jam unë?” zëvëndësohet me pyetjen “Kush kërkohet 
të jem unë” dhe në këtë rast pyetjes nuk kërkohet t’i jepet përgjigje se kush jam unë për miqtë 
e ngushtë, familjarët etj, por për një rreth tepër të gjërë dhe thuajse të panjohur dhe të 
painteresuar për çeshtje të tjera veç dukjes seskuale. Në përputhje me këtë kemi një studim të 
realizuar nga Baym, (2010), i cili thotë se “normat subjektive janë thelbësore në formësimin e 
individëve të rinj dhe pyetjet që duhet të bëjnë më shpesh kur përdorin mediat e reja të 
komunikimi janë: me kë, për kë, për çfarë qëllimi?” 

Si për të përmbyllur normat subjektive, dallojmë që me mesatare pikësh vërtet të lartë 
subjektet besojnë se mesazhet/fotot/videot nuk do të shikohen nga përsona të pa autorizuar 
për t’i parë. “Dërgimi i mesazheve seksuale nuk janë problem i madh dhe nuk mund të ketë 
pasoja negative”, janë dy nga besimet e subjekteve që plotësojnë tablonë e normave subjektive 
të individit që i shtyjnë drejt dërgimit të mesazheve/fotove/videove seksuale. Pra, besimi se të 
gjithë dërgojnë mesazhe/foto/video për dikë dhe kjo nuk është problem i madh, e nuk mund të 
ketë pasoja negative serioze, jane ndër shtysat që nxisin të rinjtë e sotëm drejt sexting. 

Përveç normave sociale ndikim direkt kanë edhe besimet e brëndshme, apo qëndrimet 
ndaj sexting. Pavarsisht se subjektet paraqiten me ndjenja të përziera ndaj sexting, 
mbizotëronin ndjenjat pozitive. Qëndrimet më të shprehura ishin: Çrregullim mendor, nxitëse, 
flirtues, emocion,  argëtim. Qëndrimet e shprehura në terma të tillë pozitivë shpjegojnë 
predispozitën e subjekteve për të përdorur sexting. Qëndrime të tilla mbi sexting bëjnë që 
shpeshtësia e përdorimit të jetë vazhdimisht në rritje dhe në kërkim të emocioneve dhe 
argëtimeve. 
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Teoria e Veprimit të Arsyetuar (Ajzen dhe Fishbein, 1975) thekson se sexting mund të 
parashikohet nga një kombinim i normave subjektive të individit me qëndrimet ndaj sexting, të 
cilën e cilësojmë si synimi/qëllimi i sjelljes. Synimi i sjelljes mat forcën e një personi për qëllimin 
për të kryer sjelljen (Ajzen & Fishbein, 1975). Në mënyrë tipike njerëzit kanë synime pozitive 
për të kryer sjelljen, kur ata vlerësojnë sjelljen pozitivisht dhe kur ata besojnë se personat e 
rëndësishëm mendojnë se ata duhet të kryejnë sjelljen (Ajzen, 1988). Për ta lidhur me 
shpjegimet e mësipërme, besimet e individëve se në sexting çdo gjë është normale, s’ka rrezik 
dhe të gjithë e përdorin, e shoqëruar edhe me presionin social për të përdorur sexting dhe me 
qëndrimet personale se sexting është emocionues, flirtues, nxitës dhe argëtues, rrit 
shpeshtësinë e përdorimit të tij në mënyrë të qëndrueshme. Përputhjet e rezultateve tona me 
këtë teori i mbështesim me koefiçentin e korrelacionet: Normat subjektive ndaj qëllimeve të 
sjelljes (α = .611,  p < .01) ; Qëndrimet ndaj qëllimeve të sjelljes sexting (α =.438, p<.01); 
Qëndrimet ndaj sexting (α = .504, p<.01). Të tre korrelimet janë të kënaqshme dhe për më 
tepër vertetojnë interpretimin e mësipërm për arsyet e përdorimit të sexting. 

Mosha, gjinia dhe status i marrëdhënieve që nuk korrelojnë në mënyrë të rëndësishme 
me asnjë variabël tjetër, të gjitha variablat e tjera korrelojnë mes tyre me një drejtim pozitiv 
dhe me një fortësi të admirueshme në disa raste. Korrelimin më të rëndësishëm e kanë normat 
subjektive të personit me qëllimet e sjelljes sexting, (α = .611,  p < .01).  Në mënyrë të pritshme 
mendoj normat subjective korrelojnë pozitivisht dhe fort edhe me qëndrimet ndaj sjelljes 
sexting (α = .504, p<.01) dhe vetë sjelljen sexting (α=.292, p<.01).  Qëndrimet dhe sjellja sexting 
korrelojnë edhe mes tyre (α =.275, p<.01) si dhe qëndrimet korrelojnë me qëllimet e sjelljes 
sexting (α =.438, p<.01). Korrelim shumë sinjifikativ është (α =.406, p<.01). Vetëvlerësimi 
korrelon vetëm me qëllimet e sjelljes sexting: α = .302,  p < .01. Vetëvlerësimi shfaqet jo-
ndikues në predispozitjen e përdorjes së sexting si formë komunikimi. Çështja nësë 
vetëvlerësimi është ndikues apo jo mbetet akoma e diskutueshme mes studiuesve ku studimet 
e njohura ndërkombëtare e paraqesin vetëvlerësimin jo ndikues.  

Pasi kemi realizuar tablonë e arsyetimit të sexting është e rëndësishme të diskutohet mbi 
situatat kur përdoret sexting. Mesazhet dhe fotot/videot seksuale përdoren më së shumti për 
t’i tërhequr vëmendjen dikujt, për të filluar një bisedë erotike, për të shpërblyer partnerin, për 
të përmirësuar marrëdhënien dhe shpeshtësia e dërgimit të mesazheve/fotove/videove 
seksuale është më e madhe drejtuar: të dashures/të dashurit, dikujt për të cilin ka pasur një 
dëshirë të fortë për të, dikujt me të cilin ka pasur një takim dashurie, dikujt të cilin e kanë 
njohur online. Nëpërmjet këtyre të dhënave arrijmë të lexojmë se rëndom sexting përdoret në 
fillimin e raporteve të reja intime, ose në forcimin apo përmirësimin e tyre. Marrëdhëniet 
intime që zene fill dhe zhvillohen nëpërmjet sexting, që mund të jenë marrëdhëniet online, 
marrëdhëniet e adoleshentëve në kërkim të argëtimit etj, kanë një probabilitet të lartë për të 
përfunduar me pasoja serioze negative. Pasojat mund të bëjnë me prishje imazhi, demaskim 
publik, kërcënime të vazhdueshme për të kryer veprime në këmbim të mosprishjes së imazhit 
etj. Marrëdhënie të tilla nuk janë të shëndetshme si rezultat i vetë zhvillimit të tyre jo të 
shëndetshëm dhe jo mbi një njohje reale. Shumë prej profesionistëve të shëndetit kanë 
rekomanduar gjithashtu sexting për çiftet që kanë vështirësi në lidhje ose për çiftet ku një 
person udhëton shpesh për punë (Crawford, 2010; Golland, 2009; Leshnoff, 2009; Munro, 2010; 
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Steinberg, 2010). Gjithsesi kur sexting bëhet forma e vetme komunikative që çiftet priren të 
përmirësojnë marrëdhënien apo të mbajnë atë të gjallë, ekziston mundësia që marrëdhënia të 
bëhet jofunksionale pas një periudhe relativisht jo të gjatë, si rezultat i varfërisë komunikative 
sa i përket aspektik verbal, shqisor dhe emocional që e karakterizon sexting. Ka gjithashtu 
shumë mendime të tjera se ka një predispozitë që sexting në fund të rezultojnë në divorc, 
poshtërim publik, humbje pune, dënimet për krime, dënimet me burgim të gjatë. (Brown, 
Keller, & Stern, 2009; Muscari, 2010; NCMEC, 2009). 

Sexting është një mënyrë komunikimi relativisht shumë e re, dhe tej mase e pastudiuar. Unë 

besoj se pasojat e kësaj forme komunikimi duhen konsideruar realisht serioze si një ndër format 

më shktërrimtare të marrëdhënive intime nëse përdoret si formë kryesore komunikimi i 

ndërtimit apo mbajtjes së një marrëdhënieje. Studimet kane treguar se ndikimet dhe pasojat që 

sexting ka në jetën e individit mund të bëhen vërtet serioze. 

6. Limitet e Studimit  

1. Gjatësia e pyetësorit (101 pyetje), pjesa më e madhe jo me shkallën Likert. 
2. Studentët e kampionit në biblotekat e Shkodres mund të mos jenë përfaqësuesi më i mirë i 

mundshëm i popullatës së përgjithshme. 
3. Delikatesa e temës dhe hezitimi i subjekteve për të i’u përgjigjur pyetjeve që përkonin me 

informacione vetjake. 
4. Mungesa e theksuar e literaturës në gjuhën shqipe. 
5. Mungesa e një variacioni studimesh rreth temës, si rezultat i cilësimit si problematikë 

vetëm vitet e fundit. 

7. Rekomandimet 

1. Sexting është një formë komunikimi që po përhapet shpejt mes të rinjve dhe kerkuesit shkencor 
duhet t’i ofrojmë komuniteteve në te cilen punojne dhe jetojne studime dhe gjetje cilësore mbi 
fenomene që e shqetësojnë atë. Studime me te hollesishme te kësaj forme komunikimi do të na 
jepnin një tablo më të qartë mbi marrëdhënie të tjera veç gjinisë dhe moshës, duke përfshirë 
shtrirjen studimin e këtij fenomeni në raport me marrëdhëniet ndërpersonale. 
 

2. Do të ishte e domosdoshme realizimi i programeve që synojnë parandalimin e përfshirjes së 
mosahve të reja në përdorimin e sexting si formë komunikimi. 
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Abstrakt 

Zhvillimi i një vendi bazohet në ecurinë e Arsimit dhe Shkencës, sepse zhvillimi i qendrueshëm nuk mund 
të ndodhë nëse është ngritur në baza jo të shëndosha, por dhe impenjimi dhe relacioni në mes tyre e 
bënë të pandashem suksesin apo zhvillimin jo të qendrueshëm të një vendi. 
Ky punim do mundohet ti jep përgjigje situatës në të cilën ndodhet Kosova dhe rrugën e saj deri në ditët e 
sotme, njashtu dhe sfidat e ngritjes dhe zhvillimit në të ardhmën. 
Në këtë punim në ju kemi qasur problemit nga aspekti kronologjik dhe situatën e zhvillimit të Kosovës në 
Shkencë dhe Arsim, por theks të veqant do i japim ndërlidhjes së Arsimit me Shkencën si dhe mvarësinë 
në mes ndryshimeve me resurset humane të vendit. 
Punimi mund të jetë mangët në aspektin teknik sepse qasja e jonë ishte në thelbin teorik dhe kemi prekur 
arritjet në shkencë të ndërlidhur me studiuesit tanë, ndërsa zhvillimi i vendit mund të ketë edhe impaktin 
nga studiuesit jashtë Kosovës të cilët jan lënë jasht në punim me një arsye të vetme të hulumtojmë edhe 
prezantojmë të arriturat e shkencës nga Kosovarët në krahasim me vendet tjera dhe reformat të cilat u 
inkorporuan në procesin mësimor që të stimulohet zhvillimi i shkencës përmës Arsimit që në mënyrë të 
drejtëpërdrejtë ndikon në zhvillimin ekonimik të vendit. 
Kemi hulumtuar një seri rastesh në të cilat është sfiduar si njëra fushë po ashtu edhe tjetra nga ngecja 
apo qasja jo e drejtë në resurse dhe mundësi për të zhvilluar vendin dhe cilat sfida janë tejkaluar duke 
përdorur metoda të avancuara shkencore dhe arsimore që kanë dhënë efektin e dëshiruar për zhvillimin 
ekonomik të Kosovës. 

“Education is an investment on the future of our societies. We need to get it right” 

Fjalet kyqe: Arsimi, Shkenca, Zhvillimi ekonomik, Inovacionet, Resurset Humane. 

 

HYRJE 

 Rëndësia e kapitalit njerëzor për zhvillimin  dhe rritjen ekonomike në mbarë botën është  
dukuri e pakontestuar  dhe mjaft e njohur, duke u bazuar në faktin se burimet humane janë  një 
element themelor për  zhvillimin  gradual, të  qëndrueshëm, madje shpesh herë edhe të shpejtë 
ekonomik. Qëndrueshmeria dhe shpejtesia e zhvillimit ekonomik janë shumë të rëndësishme 
sidomos për vendet në tranzicion (siq është Kosova),  pasi këto vende janë në fazën  e  
transformimeve të shumta dimensionale përfshirë  reformen ekonomike drejt ekonomisë  të 
tregut.  Prandaj,  keto transformime  kërkojnë  resurse humane  përkatëse dhe se në të njejtën 
kohë përparimi  në drejtim të ekonomisë së tregut gjatë  gjithë  periudhës tranzicionlae  madje 
edhe me vonë  do të varen kryesisht nga aftësia e kapitalit disponsibel njerëzor për të përfituar, 
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inovuar dhe përdorur njohuritë e nevojshme  menaxheriale  dhe tekniko-tekonologjike për 
ndërtimin e aftësisë konkurruese të ekonomisë së Kosovës.Të gjitha këto  do të jënë rezulatat i 
orientimit   reformues  ekonomik të qeverisë së Kosovës  drejt  tregut dhe ekonomisë së hapur 
si parakusht drejt pjesëmarrjes, bashkimit  dhe inkuadrimit në strukturat, organizmat dhe 
institucionet ndërkombëtare. 

Nga kjo rrjedh se, krahas refromave tjera kërkohët reforma e sistemt të arsimit dhe edukimit, si 
në sektorin publik ashtu edhe në atë privat drejt një arsimimi modern dhe  kompatibil me 
nevojat  dhe kushtet e funksionimit të ekonomisë së hapur, me qëllim  të krijimit të mundësive 
për  gjeneratat e reja në Kosovë që të jenë jo vetëm të angazhuara por edhe bartëse kryesore 
drejt zhvillimit  dhe përparimit ekonomik të Kosovës. 

Përvojat relevante nga vendet tjera dhe sfidat e të ardhmes me të cilat do të ballafaqohet 
kapitali njerëzor në ekonominë e tregut nevojiten  zhvillimi dhe aplikimi i politikave të 
nevojshme   arsimore si një e mirë pozicionale për tregun e reformave në bazë të shkollimit 
shtetëror111 (Adnett, Davies. 2000)  madje edhe privat për të vënë bazat e një sistemi efektiv të 
edukimit që do të mundësoj zhvillim më të shpejtë ekonomik të vendit. 

Që të realizohet aplikimi i mirëfillt i politikave arsimore   duhet studiuar gjendjën e 
gjerëtanishme  duke u  konsultuar  me hisetaret  kryesor të edukimit kosovar  duke përfshirë: 
MASHT, UP, UPZ, UPGJ, UPPE, UPFE,UPGjakovës,UPM, Qendra për Arsim e Kosovës, MPMS, 
Drejtoritë e Arsimit të Komunave, Kolegjet Private (AAB, FAMA, Illyria, UBT, Rezonanca), Zyra e 
Bankës Botërore në Kosovë, Shoqatat e Bizneseve në Kosovë, Ministria  e Integrimeve 
Evropiane, MTI, MEF etj, për të ndërmarr  hapat e nevojshem drejt  reformave  në sistemin e 
edukimit  dhe të  aftësimit profesional, hapa  këta të cilet do të sjellin   rezultate të prekshme  
drejt nxitjes dhe zhvillimit  ekonomik të Kosovës. 
 
Arsimi dhe ndikimi i tij në zhvillimin ekonomik të vendit 

Zakonisht për arsimin mendohet  se është një  indikator dhe përcaktues  tejet i rëndësishëm i 
performansave ekonomike të  secilit  vend  por edhe i Kosovës domosdoshmërisht  duke  pasur 
orientimin e saj drejt  tregut të hapur  dhe procesit të tranzicionit  në të cilin ndodhet 
aktualisht.  

Prandaj lirisht mund të thuhet së ka shumë arsye që arsimit ti përkushotohet vëmendje e 
veqant. Arsimi parqet burimin kryesor prej të cilit derivojnë të gjitha aftesit dhe zotësit e 
kapitalit njerëzor për përdorimin dhe zotërimin e risive teknologjike  si parakusht për zhvillim 
dhe progres në një ambient mjaft  dinamik, turbulent dhe tejet  të vështirë për të mbijetuar. 
Kështu që, qasjet e tilla reformuese arsimore kërkojnë para së gjithash mbështetje financiare, 
mbeshtetje tekniko teknologjike  dhe hapesirë për të vepruar, mbështetje  kjo që shpesh herë 
në  shumë vende është e pamjaftueshme. 

                                                           
111

 Nick  Adnett &Peter Davies, Centre  for Economics and Business Education, Staffordshire University  Business 

School:”Educational as a Positional Good  for Marked Based Reforms of State Schooling, Edinburg, ECER 2000,p.1  
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Fillimisht  në  ekonomitë e zhvilluara duket se ekziston një ndërlidhshmëri e qëndrueshme mes 
arritjeve në arsim dhe zhvillimit ekonomik me synim që  gradualisht të rriten investimet në  
arsim përkundër buxheteve të shtrënguara si rezultat i krizave  dhe  vështiresive financiare. Po 
të shihen  të dhënat  e investimeve në Arsim vërehet se investimet publike dhe private në arsim 
është duke u shqyrtuar  në vazhdimësi si dukuri e  pashmangshme, dhe mjaft e shëndetëshme e 
vendeve të OECD-së të cilat shpenzojnë më shumë se 6% të PBB-së në arsim.112(Gurria, 2009) 

Pra, me fjalë të tjera rreth një e shtata pjesë të totalit të shpenzimeve publike të këtyre 
vendeve  shkon në arsim apo shprehur në  përqindje rreth 14.28 %. Kështu që mbajtja e këtij 
niveli të shpenzimeve kërkon  një përkushtim  që sistemet e arsimit japin vlerë të lartë dhe më 
të mirë për paratë e shpenzuara, që  rezulton së duhet të ketë një ekuilibër midis kostos dhe 
përfitimeve në arsim për të dy palët si për qeverinë ashtu edhe individët-përfituesit  
arsimor.113(Ibidem,2009) Ndërsa sa i përket  investimeve buxhetore  të  Kosovës në arsim  
shohim se nga buxheti i vitit 2017  prej  dy miliardë eurosh  në sferen e arsimit (MASHT, 
2017)janë  të dedikuara  47,3 milion   euro apo shprehur në përqindje  është 2,36 %, ndërsa për 
arsimin e lartë dhe shkencë janë ndarë 21,4 milion euro  që shprehur në përqindje  është 1.07% 
114(MASHT,2004),që krahasuar me shtetet e OECD-së, buxheti është diku  mbi  6 herë  
respektivisht  mbi 13 herë më i ulët për investime në arsim. Këto të dhëna tregojnë  mjaft  mbi  
efikasitetin  e arsimit dhe  nivelin e shkencës Kosovare . Vetëvetiu ngritja e investimeve  në 
arsim në vazhdimësi   do të  ndikonte në produktivitetin shumë më të lartë në punë, në nxitjen 
për inovacione dhe shfrytëzim më të shpejtë të teknologjive të reja. Dihet se  së pari  kjo 
argumenton  faktin që investimet reflektohen tek individët në ngritjen e mirëqeniës së tyre  
përmes përfitimeve respektiivisht të ardhurave më të larta  nga njëra anë si dhe  zvogëlimit  të 
papunësisë  dhe zhvillimit ekonomik  përmes pagesës së taksave dhe  obligimeve tjera  ligjore 
nga ana tjetër. 

Vlen të përmendet  se ndërlidhja  mes arsimit dhe  zhvillimit ekonomik  nuk  është aq e thjeshtë 
siq duket në  shiqim të parë, sepse  në  Kosovë   ekziston një lidhje e e dobët dhe e zbehtë apo 
më mirë të themi  nuk ekziston  një ndërlidhje e tillë mes rezultateve të arsimit dhe zhvillimit 
ekonomik siq ekziston ne vendet e zhvilluara të cilët kërkojnë më shumë arsimim të lartë për 
arsye jo ekonomike 115(Rogers,2003). Në Kosovë shumë individ të arsimuar nga fusha të 
ndryshme në pamundësi të gjetjës së një vendi pune, në mungesë të barazisë në punësim, 
transparencës së dobët, pranisë së korrupcionit në shoqëri, ekzistimit në shkallë të lartë të 
ekonomisë  jo formale, në pamundësi të kthimit të investimeve të bëra në arsim dhe  
vështirësive të shëndrrimit  të kontributit arsimor për ngritjen e mirëqeniës së familjes së tyre 
dhe shoqërisë  në tërësi janë duke e lëshuar Kosovën dhe duke emigurar  ne vende tjera 
perëndimore për një jetë më të mirë.  
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Nga praktika vërehet se përkundër invesimit në teknologji  dhe ne ngritjen e pagave  tek 
përsoneli arsimor nuk ka ndodhur edhe ngritja e produktivitetit të tyre, është paraqitur rënia e 
interesimit për arsimim  dhe   rënia e cilësisë së edukimit, duke  ndikuar që pjesëmarrësit nga 
Kosova në konkurrime të ndryshme të kenë përformancë të dobët.116(PISA, 2016) 

Prandaj  duhet pasur  parasysh se në ekonomin e hapur dhe në kushtët e globalizimt si dhe 
ekonomisë së re,  lëvizja  dhe imigrimi i punëtorëve me produktivitet të lartë të punës kanë 
bërë që vëmendja e  institucioneve  qeveritare dhe private  duhet të drejtohet në rritjen e 
konkurrencës në nivel global dhe të bazuar në dije. Përmes cilësisë ne e zhvillojmë ekonominë 
tonë, krijojmë vende pune dhe, në përgjithësi, bëhemi konkurrentë në rajon dhe në botën 
globale.117 (MASHT,2016).  Prandaj fuqia punëtore e një vendi  me cilësi  dhe aftësi të larta 
profesionale  do të jëtë përcaktues vendimtar i aftësisë së saj konkurruese në nivel  vendi, 
rajoni  dhe më gjerë.  

Rrjedhimisht  u paraqit  marrëveshja e Lisbonës  2000. Shtyllë kryesore e Strategjisë së Lisbonës 
2000 që BE-ja të jetë ekonomia më konkurruese dhe më dinamike në botë deri në vitin 2010 e 
bazuar në dije dhe e aftë që të krijoj rritje të qëndrueshme ekonomike me më shumë vende 
pune dhe kohezion më të lartë social, së bashku më Zonën Evropiane të Arsimit  të Lartë ishte 
edhe krijimi i Zonës Evropiane të Kërkimeve (ERA) me qëllim që tu mundësoj hulumtuesve, 
institucioneve hulumtuese dhe bizneseve të  qarkullojnë, konkurrojnë dhe bashkëpunojnë 
lirshëm përtej kufijve të tyre.118(EC Europa, 2016) 

Kërkimi, arsimi dhe inovacioni janë tri shtytësit kryesor drejt një shoqërie të bazuar në dije. 
Caku kryesor i ERA-së është që të krijoj “lirinë e pestë”; lirinë e lëvizjes së diturisë. Kjo është 
bazuar në vlerësimin që në kohën bashkëkohore të globalizimit dhe transferit të teknologjisë, 
kompanitë gjithnjë e më pak mund të funksionojnë të mbyllura në  vete. Kompanitë  duhet të  
krijojnë lidhjet me njohuritë e universiteteve dhe institucioneve të  tjera kërkimore.  Ndërsa roli 
i universiteteve për   të  ofruar kapacitetet të nevojshme njerëzore për kërkime dhe inovacion 
është i padiskutueshëm.119(ibidem,2016) 

Arsimi në fokus. 

Pjesmarrja e të diplomuarve si ndërmarrës në treg akoma nuk ka dhënë një impakt të 
dëshiruar, përkundër përpjekjeve ajo është akoma e pavlerësuar në Kosovë. Megjithate, trendi i 
avancimit të aftësive ndërmarrëse është më i madh tek ndërmarrësit që synojnë të edukohen 
për ndërmarrësi dhe me kohen edhe ndikimi i tyre do rritet.120 (Syla,2017) 
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Të diplomuarit kryesisht kanë ndërmarrje  mikro, të Vogla dhe të Mesme121(World Bank) dhe 
një numër  simbolik ato të mëdha, në krahasim me numrin e madh të ndërmarrjeve dhe numrin 
e madh të diplomuarve ekzistenca e të diplomuarve është e papërfillshme. 

Ndërmarrësit me të prirur në inovacione dhe avancim shprehimisht janë të paktë në mesin e 
diplomuarve përkundër dijës që e posedojnë122(Lecaj, Syla, 2016), është shpirti ndërmarrës 
akoma i pa shfaqur që të zotërojnë tregun ku operojnë. 

 

 

Burimi: Administrata Tatimore e Kosoves-1525 tatimpagues-2015123 (ATK,2015) 

Nga të dhënat e ATK-së124 shihet qartë së Arsimimi i të rinjëve nga 18-30 vjet ka ndikuar që të 
përdorin më shumë faqën e krijuar nga ATK për përdorim të taksapaguesve e cila kërkon 
njohuri të caktuara të teknologjisë për ta përdorur, e cila në përpjestim të drejtë ndikon në 
promovimin dhe lehtësimin e përdorimit tek të arsimuarit që sot mirren me biznes në Kosovë 
që njëkohësishtë janë hisetaret e zhvillimit ekonomik të vendit. 

Të diplomuarit përballen me sfidat e aplikimit të metodave të mësuara gjatë studimeve në 
praktik, përkundër kësaj për ndërmarrëset femra janë krijuar tradicionalisht paragjykime se 
janë më të dobëta për marrjen e vendimeve të arsyeshme si ndërmarrëse, nga aspekti biologjik 
dhe sociologjik.125(Syla,2017) 

Arsimimi dhe trajnimi i fuqisë punëtore për të ndjekur ndryshimin duke hapur qendra të 
zhvillimit të vazhdueshëm profesional mbrenda për mbrenda biznesit, të synohet ndryshimi 
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afatëgjatë dhe jo ad-hoc, sepse ndryshimet afatëgjata janë më lehtë të kapshme dhe adaptimi i 
resurseve humane është më lehtë i mundur, gjithashtu,  para se të zgjidhet strategjia e 
ndryshimit të planifikohet edhe strategjia e ndryshimit të resurseve humane dhe njëkohësishtë 
të zhvillohet dhe implementohet duke ndërvepruar me zhvillimet në biznes.126(Lecaj, Syla. 
2016) 

Reformat në edukim janë të nevojave imediate, të rrisin kualitetin në shkollimin e mesëm dhe 
atë të lartë, në dakordim me ekonominë dhe kerkesat e tregut. Niveli i lartë i papunesise 
vazhdon dhe po thellohet humnera e mundësisë së gjetjës së një vendi pune dhe mundësisë 
për të kontribuar në futjen ne perdorim të arsimimit për mirëqenien ekonomike të vendit. 
Andaj, kërkohet që urgjentisht të kyqemi në mënyrë aktive që faktorët relevant të përpilojnë 
kurrikula të përdorshme dhe të arritshme për vendin që dërgon drejt një zhvillimi më të 
qëndrueshëm dhe njëherit promovon stabilizimin ekonomik të saj.127(Lecaj, Baftiu, Syla 2016) 

Nësë në dy shekujt e fundit, konceptet, praktikat dhe interpretimet në mirëqenien e kombeve 
dhe zhvillimin e pasurisë së tyre përmes “ekonomia e dijes” 128(Civici,2012) mbështetëshin 
vetëm në dy faktor: punën dhe kapitalin, përderisa globalizimi ka hapur mundësinë e zhvillimit 
të resorëve tjerë siq është Edukimi dhe Shkenca në promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm 
ekonomik të një vendi. 
 
Aspektet shkencore themelet e zhvillimit 
 
Bota sot nuk mundë të paramendohet pa zhvillimin e shkencës dhe tekonlogjisë, aq shumë ka 
evolouar sa që renditet në stadet e para të gjenezës së një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik, 
pasi që investimet në arsimim kanë dhënë  frytet e para në zhvillimin e shkencës dhe 
teknologjisë në jetën ekonomike të  një vendi. 

Hap më tutje ka bërë shtrirja e ekonomisë globale dhe efektet e saj ndihen në qdo cep të Botës, 
e meqë nuk bënë përjashtim as Kosova, duhet të përmendim ecjen krahas zhvillimit ekonomik 
me zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë dhe investimet në këtë sektor kanë një kthim në 
investime në kuota të larta. Ky zhvillim e ka zhvlerësuar në masë të madhe prezencen e njeriut 
në lokacionet e vendit të punës dhe shumica e saj kryhet në mënyrv virtuale, pa pasur nevojën 
që personi i cili është përgjegjës për kryerjen e një pune apo sherbimi të jetë prezent në atë 
vend ku kërkohet. Edhe më tej, zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë ka mundësuar 
komunikimin më të lehtë dhe më efikas dhe qasje në literaturë e burime Botërore. 

Kur bëhët fjalë për zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë në strategjitë e Shteteve në politikat 
zhvillimore si synim kanë zhvillimin e teknologjisë krahas Inovacioneve që të mos humbin hapin 
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me zhvillimin ekonomik, në këtë aspekt Kosova ka të formuar në kuadër të MASHT-it 
departamentin për Shkenc dhe Teknologji129( MASHT), e cila në kuadër të këtij departamenti ka: 

- Instituti Albanologjik i Prishtinës 
- Instituti i Historisë i Kosovës 
- Instituti Pedagogjik 
- Biblioteka Kombëtare dhe Universitare 
- Qendra për Inovacione dhe Transfer të Teknologjisë (QITT)130 

Në Kosovë në kuadër të MASHT po ashtu organizohen  “Java e Shkencës”131(MASHT) në të cilën 
publikohen punimet në fushën e shkencës dhe japin kontributin  e tyre shkencëtarët në fusha 
të ndryshme që pastaj këto të gjetura të jenë në përdorim të gjerë nga kërkuesit e tjerv dhe të 
fusin në përdorim praktikat më të mira, por që lenë për të dëshiruar investimi në shkencë e cila 
në vitin 2010 ishte vetëm 0.1% e BPV 132 (UP, 2010), e cila gradualisht është rritur por akoma 
nuk e ka kuotën  e  dëshiruar për shkak të ngecjeve ekonomike dhe mundësive financiare të 
shtetit të Kosovës, në anën tjetër në sektorin privat në Kosovë eshte investuar shumë në 
teknologjinë e prodhimit kryesisht të importuar nga jashtë, jo që nuk kemi resurse ti prodhojmë 
në Kosovë por që se me industrializimin në ekonomitë e vendeve të ndryshme, investitorët e  
marrin me çmim më të lirë që demtojnë prodhuesit vendor me këtë rast, dëm që i shkaktohet 
Kosovës nga pamundësia  e konkurrencës së çmimit e që poashtu ndikon në ngecjen e zhvillimit 
ekonomik. 
 
Konkluzione dhe Rekomandime 

Arsimimi dhe shkenca si dy faktor të rëndësishëm që mbështeten në aftësinë e burimeve 
njerzore dhe investimet në njërin apo tjetrin faktor ndikon drejtëpërdrejtë në nxitjen e 
zhvilllimit të qëndrueshëm ekonomik të Kosovës. 

Tendenca e të arsimuarëve të shkojnë krahas shkencës dhe të jenë konkurrues në treg dërgon 
vendin drejt një përparimi të qëndrueshëm e efikas e cila në parametra financiar rezulton në 
kthim në investime tek po ato resurse të cilat nxiten ndryshimet  në këta dy faktorë. 

U përmend edhe më lart se arsimi dhe të arsimuarit kanë aftësinë e përshtatshmërisë me 
tregun dhe kjo aftësi i bën ata më konkurrues, por se, u duhet hapësirë për veprim dhe qasje në 
resurse për zhvillim e cila në të kundërtën vie tek zhvillimi i qëndrueshëm dhe me të drejtë i 
quajmë promotor të zhvillimit dhe hapjes së mundësive investive ekonomike në Kosovë. 

Ndërlidhja e Arsimit dhe e shkencës që u elaborua më lartë tregon qartë se efikasiteti i 
resurseve humane për të ndikuar në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik ka për bazë zhvillimin  
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e shkencës dhe anasjelltas po ky zhvillim në shkencë mundëson zhvillimin në resurse humane 
dhe arsim për të ndikuar në zhvillim ekonomik të vendit. 

Andaj, mund të konkludojmë se hisetarët në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të Kosovës 
krahas instucioneve dhe instrumenteve që u permendën më lart janë edhe arsimi dhe të 
arsimuarit, shkenca dhe shkencëtarët një që më këtë rast mund të rekomandojmë investimin 
në shkencë dhe arsim për të pasur zhvillim më të qëndrueshëm ekonomik ne Kosovë. 

Rekomandojmë që, vëmendje e veqantë t’u kushtohet profileve të shkencës në arsim dhe të 
subvencionohen këto drejtime nga MASHT në Universitete vendore por qoftë edhe jashtë 
vendit që studentët mos të mbesin peng i pamundësisë në qasje nga zhvillimet më të reja 
shkencore si dhe arsim në aspekt global. 

Rekomandojmë që, të identifikohen personat me aftësi të jashtëzakonshme dhe të punohet me 
ta për të ngritur kuadrot deficitare në fusha të caktuara shkencore, që në të ardhmen po këta të 
arsimuar të japin kontribut në ngritjen e arsimit në Kosovë e cila do ndikojë në zhvillim më të 
shpejt dhe më të qëndrueshëm ekonomik të vendit. 

Rekomandojmë që, të tejkalohen barrierat gjinore, lokale dhe demografike të arsimimit dhe 
qasja në resurse shkencore të stimulohet në mosha më të reja duke filluar që nga shkollimi në 
nivelet e para të të arsimuarve, por në të njëjtën kohe të  promovohet arsimimi gjatë gjithë 
jetës “LLL” për të gjithë, duke qenë gjithëpërfshirës dhe jo-selektues. 

Rekomandojmë që, krahas reformave në arsim dhe shkencë të investohet në aplikimin e këtyre 
reformave dhe shkollimi e shkenca mos të ngecin në nivelin “shih e bëj” por të eksplorohen dhe 
të promovohen mundësitë e reja të aplikueshme në shkencë dhe arsim. 

Rekomandojmë që, MASHT të shfrytëzoj aftësitë e të arsimuarëve për të rritur buxhetin e saj në 
investime në arsim dhe shkencë, mos të kufizohen vetëm në mundësitë buxhetore të Kosovës 
por të kërkojnë mundësinë e investimeve në arsim dhe shkencë të institucioneve dhe 
mekanizmave ndërkombëtare duke rritur mundësinë për investime nga fondacione të huaja, 
duke pasur parasysh ambientimin global. 
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10. VEPRA E ANTON PASHKUT NË PRIZMIN E KRITIKËS LETRARE 
 

Besim Muhadri 
Fakulteti i Filologjisë i Universitetit të Gjakovës “F. Agani” 

 
Abstrakt 

          Anton Pashku është një nga shkrimtarët më eminentë të modernes shqipe. Një shkrimtar 
karakteristik, me një stil dhe formë të veçantë të të shprehurit dhe të konceptimit të botës, ideve dhe 
shumë elementeve të cilat ndërlidhen me kohën dhe rrethanat e kohës në të cilën jetoi dhe veproi. 
Veprat e tij e në mënyrë te veçantë romani i vetëm i tij “Oh” do të zgjojnë reagime të shumta dhe të 
larmishme qoftë nga ana e studiuesve, qoftë edhe nga ana e lexuesve. 
        Në studimin tonë veprës së Pashkut do t’i qasemi nga aspekti i reagimit dhe i perceptimit të kritikës 
letrare si dhe jehonës së veprës letrare të Pashkut në kohë dhe periudha të ndryshme, duke theksuar dhe 
veçuar disa nga klasifikimet që i janë bërë prozës pashkjane nga ana e studiuesve shqiptarë në 
përgjithësi. 
        Në këtë studim kemi përdorur metodën e krahasimit dhe të reflektimit, por edhe atë të sintezës. 
 

Fjalët kyçe: Anton Pashku, Shqipëri, kritika letrare, shkrimtar karakteristik, sintezë, diskurs. 

 

Hyrje 
 
Anton Pashku (1937-1995) është autor vëllimeve me tregime: “Tregime” (1961), “Një 

pjesë e lindjes” (1965), “Kulla” (1968), “Kjasina” (1973), “Lutjet e mbrëmjes” (1978), i romanit 
“Oh” (1971) si dhe i dy dramave, “Sinkopa” (1969) dhe Gof (1976), me anë të të cilave ai në 
traditën e prozës shqiptare solli një frymë krejtësisht moderne, dhe me përmasa të kënaqshme 
artistike. Vepra e Anton Pashkut, jo rrallë është quajtur dekadente, ndërsa autori i saj hermetik 
dhe dekadent. Kjo kishte ndodhur sidomos në Shqipëri dhe siç duket atje, për shkak të këtij 
etiketimi ta pamerituar dhe kuturu, ende nuk është botuar as pas rënies së diktaturës 
komuniste, gjatë të cilës periudhë edhe kishte marrë këto “epitete”, të cilat në një farë forme 
edhe ekskomunikuan nga lexuesi.  Megjithatë edhe pse jo e botuar atje, kritikë dhe studiues të 
njohur të atij krahu letrar, kanë shkruar dhe vazhdojnë të shkruajnë me një përkushtim dhe 
dashamirësi të theksuar, ashtu siç ka ndodhur dhe vazhdon të ndodhë edhe në Kosovë.  Në këtë 
kontekst do veçuar shkrimet e studiuesve si: Klara Kodra, Shaban Sinani, Jorgo Bulo, Astrit 
Bishqemi, Agron Tufa, Gjovalin Shkurtaj, Jorgo Bulo, Petrit Palushi e të ndonjë tjetri. Madje ky i 
fundit, që jeton dhe vepron në Kukës, në shenjë respekti për kontributin e pakontestueshëm të 
Anton Pashkut në fushën e letrave, i vuri emrin e Pashkut Klubit letrar të këtij qyteti. Ndërkaq, 
në Kosovë për Anton Pashkun, kanë shkruar dhe vazhdojnë të shkruajnë emra të njohur të 
kritikës e të studimit letrar, si: Hasan Mekuli, Sabri Hamiti, Kujtim M. Shala, Mehmet Kraja, 
Rexhep Murtez Shala, Nysret Krasniqi, Kujtim Rrahmani, Gazmend Krasniqi, Fazli Gajraku, Prend 
Buzhala, Frrok Kristaj e shumë e shumë të tjerë.  
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Vepra e Anton Pashkut sintezë e kujtesës historike 
 

Anton Pashku, duke qenë një simbol i shkrimtarit modern i letrave shqipe, një stilist i 
dallueshëm i mëvetësisë, vepra e të cilit posedon vlera të veçanta estetike, ai natyrshëm mund 
të radhitet në mesin shkrimtarëve më të mirë të kohës së tij. Krijimtaria letrare e Anton Pashkut 
padyshim se gjendet në piedestalin e letrave shqipe, aty ku “vlerat e vërteta estetike kanë 
krijuar zonën e tyre të ekzistuarit, zonën e pacenueshme nga zhurma e kohërave”.  Kur jemi te 
vepra e Anton Pashkut në tërsi, ndërkaq te proza romanore, në veçanti, mund të themi se 
çështja bosht në rrëfimin e Pashkut është veçanërisht vetëdija e autorit për pozitën e tij dhe 
perspektiva e synimit të këtij rrëfimi. Shkrimtari Anton Pashku me veprën e tij jovoluminoze, 
por gjithsesi cilësore dhe të veçantë, “u bë një bard i shkrimit modern psikologjik dhe simbol i 
shkrimit bashkëkohor në letërsinë shqipe në përgjithësi”. Duke qenë një gdhendës i 
përkushtuar deri në përsopsmëri i krijimtarisë së tij, punë të cilën nuk kishin arritur ta bënin 
deri në atë kohë krijuesit e tjerë, ai do të bëhet një nga themeltarët e një fillimi të ri dhe 
trasuesi e krijuesi të një rruge të re dhe shumë të kursyer e të përkryer në letërsi, madje duke u 
bërë një lloj fenomeni letrar.  

Duke folur për përmasat ideoestetike të veprës së Anton Pashkut, shkrimtari dhe 
studiuesi Sabri Hamiti, i cili është njëri ndër gjurmuesit dhe njohësit më të thellë të veprës së 
Pashkut, jep vlerësimet më të larta. Ai shkrimtarin tonë e cilëson si shkrimtar të 
papërsëritshëm, prijetar të letërsisë moderne në Kosovë dhe mjeshtër të madh të artit letrar, i 
cili letërsinë e bën kult, besim. Duke rrokur tema të rënda të njerëzimit, dhe duke zhvilluar 
brenda veprës një dialog të kohëve, sipas Hamitit vepra e Anton Pashkut merr trajtën e sintezës 
e të kujtesës historike.”133. 

Ndërkaq, në leximin e një studiuesi tjetër, Kujtim M.Shalës, vepra letrare e Pashkut del si 
nyjë e letërsisë moderne shqipe, e cila reflekton një frymë kulturore. Duke e pëlqyer veprën e 
Pashkut deri në fund, Shala edhe e cilëson Pashkun si një autor klasik të modernitetit letrar dhe 
veprën e tij si një kryevepër. Tipin e kërkimit për Pashkun, Shala e formulon me titullin Vox-i i 
Anton Pashkut, sepse sipas tij “Vox-i shenjon Veprën si Zë të Pashkut në literaturë e në 
kulturë134. 

Leximet dhe vlerësimet e veprës së Anton Pashkut janë të vazhdueshme. Një nga pikat e 
forta të ligjërimit të A. Pashkut studiuesit i shohin edhe në prurjet prej qëmtimeve në trevat 
anësore, të cilat ruajnë gjithë freskinë e viseve verilindore135. Studiuesi shqiptar Jorgo Bulo, 
duke evidentuar emrin dhe veprën e Anton Pashkut, ndër të tjera pohon se ai ishte një nga 
emrat që e futën letërsinë shqipe në rrugën e sigurt të letërsisë moderne shqiptare”136, ndërsa 
sipas studiuest nga Shkupi, Ahmet Selmanit “Anton Pashku paraqet një vetëdije të pastër 
letrare dhe një vizion të rrallë në historinë e letërsisë shqipe”137 

                                                           
133

 Sabri Hamiti: Shkollat letrare shqipe, Koha Jonë/E Shtunë, 16 dhjetor 2006  
134

 Kujtim M. Shala, Stilistika e ligjërimit, “Rilindja”, Prishtinë, 27 tetor 2001 
135

 Gjovalin Shkurtaj, Vlera dhe prurje gjuhësore në ligjërimin e Anton Pashkut 
136

 Kumtesë e lexuar në  tryezën e rrumbullakët të organizuar nga Akademinë e Shkencave të Shqipërisë (Instituti i 

Gjuhësisë dhe Letërsisë ) dhe Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës me temën “Anton Pashku dhe vepra e 

tij", Tiranë….. 
137

 Ahmet Selmani, Koha ditore, Prishtinë 2 gusht 2003, f.30.. 
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Romani “Oh” roman ide dhe i një diskursi alegorik 
 
Romani “Oh”, mbase një prozë unikate e modernës shqipe, sikur ka mbetur një nyjë me 

e shpeshtë referimi i të gjithë studiuesve. Ai është cilësuar si një metaforë e përjetimit kolektiv 
të kohës ekzistenciale-historike, për tragjikën e rënies së qenies nga Koha”138. Ky roman, sipas 
Agron Tufës “në letërsinë shqipe nuk ka parardhës e as pasardhës; ai është një roman-ide, një 
roman-imazh, që në vend të personazheve klasikë ka vetëm zëra që përfaqësojnë simbole, hije 
teatrale që ofrojnë një diskurs alegorik..”139. Ndërkaq Kujtim M. Shala, duke folur këtë roman, 
pohon se në ligjërimin romanor Pashku ndjek dy rrafshe, në atë të ndërtimit të ligjëratës 
poetike, pra të sintaksës poetike dhe  në kuptim të ritmikës në dialogim. Sipas Shalës sintaksa e 
përdorur në romanin “Oh” të Pashkut  është një sintaksë e përmbysur në raport me tipin e 
zakonshëm të strukturimit të fjalisë, e cila karakterizohet me fraza të gjata me ritmikë të 
rregullt, përsëritje të fjalëve dhe përsëritje cikël, që po ashtu japin dialog të përmbysur ose 
rrëfim të tillë140.  

Esteti i mirënjohur shqiptar, Alfred Uçi, duke kërkuar groteskën në veprën e Anton 
Pashkut, ai atë e gjen tek tregimet, ku shkrimtari, siç shprehet ai, bën sikur harron mishin, 
trupin e qenies njerëzore dhe sheh vetëm ndërgjegjen e subkoshiencën e saj, domethënë 
substancën shpirtërore, intelektuale, ndjesore, të cilën e vendos në epiqendër të hulumtimeve 
të tij letrare psikologjike”141. 

Shkrimtari dhe studiuesi letrar, njëkohësisht edhe bashkëvendës i Anton Pashkut, Frrok 
Kristaj, duke elaboruar opusin dramatik të Anton Pashkut, ai dramat e tij i cilëson si drama të 
përkryera moderne, ndërkaq autorin e tyre e cilëson si një dramaturg i cili në dramën 
bashkëkohore shqiptare ka sjellë risi dhe kthesa cilësore. Këtë arritje dhe këtë risi, Kristaj te 
Pashku e heton tek shprehja dhe pasqyrimi i realitetit, ku si meritë e autorit, eleminohet kufirfi 
ndërmjet nacionales dhe irracionales”142. Ndërkaq Prend Buzhala Pashkun e cilëson si një 
shkrimtar të thyerjeve të mëdha, një Hermes të letrave shqipe, apo edhe Maestro të alkimisë së 
fjalës, të magjisë së ligjërimit dhe i të fshehtave të artit. Po ashtu për vlerta e veprës së Pashkut 
ka shkruar edhe  akademik Rexhep Ismajli, i cili  e cilëson si njërin nga shkrimtarët më të 
realizuar artistikisht, Ndërkaq, Rexhep Murtez Shala, modernen pashkjane e cilëson si një tip 
sinkretik të kulturës moderne dhe anasjelltas.  

Vargu i shkrimeve për Pashkun dhe veprën e tij është i gjatë. Ndër ta janë edhe Robert 
Elsi, albanolog i shquar kanadez, i cili Pashkun e cilëson si një stilist të mirë të letërsisë 
shqiptare, i cili nuk synon masat e gjera të publikut...143, pastaj kritiku i mirënjohur letrar, tash i 
ndjerë, Hasan Mekuli, studiuesi Gazmend Krasniqi, Ibrahim Rugova, Kujtim Rrahmani, etj. Hasan 
Mekuli Anton Pashkun e cilësonte si një vrojtues të thellë të jetës dhe problemeve psikologjike 
të saj, apo edhe si njeri të mendimit të qetë, si letrar i dashur dhe i lexuar144.  

                                                           
138

 Agron Tufa, Delja e njëqindtë e Anton  Pashkut, www.fjalareview.com/ 
139

 Agron Tufa, artikulli i cituar. 
140

 Kujtim M. Shala, Stilistika e ligjërimit, “Rilindja”, Prishtinë, 27 tetor 2001, fq. 19, 
141

 Alfred Uçi, “Estetika e groteskut-Grotesku në letërsinë shqipe”, vëllimi IV, ASHSH, Tiranë, 2001, f. 202-222. 
142

 Frrok Kristaj, Koha ditore (shtojca e kulturës), Prishtinë, 27 tetor 2001, f.20. 
143

 Robert Elsie, “Stilisti më i mirë i letërsisë shqiptare”. 
144

 Bujku-Rilindja, Prishtinë, 2 nëntor 1995, f.8. 
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Gazmend Krasniqi, në vështrimin për romanin  romanin “Oh” të Anton Pashkut, për 
shkak veçantive stilistike, rrëfmore dhe strukturore, e quan “vepër pikante të moderenitetit 
shqiptar, e cila ka mundësitë e reflektimit e të zgjimit të reflektimeve në të gjitha kahet e 
atmosferës letrare deri në tekstet e antologjive shkollore”145.  

Ibrahim Rugova Pashkun e cilësonte si një simbolist i spikatur i prozës moderne të 
letërsisë sonë; si  Xhojs të letërsisë dhe literaturës shqiptare. Sipas këtij studiuesi, Anton Pashku, 
për shkak të rëndësisë dhe veçantisë së veprës, do të mbetet një nga shkrimtarët më të 
mëdhenj bashkëkohorë shqiptarë”. Përveç kësaj Ibrahim Rugova Pashkun do ta cilësojë edhe si 
shkrimtarin më të  mirë të lirisë dhe të botës shqiptare dhe si një shkrimtar të formatit të 
papërsëritshëm146.  

 
Përmbyllje 
 
Kjo është vepra e Anton Pashkut. Kanë kaluar njëzet vjet që autori i saj është në 

amshim, ndërsa rrugëtimi i studimit të saj sapo ka hyrë në fazën e thellësisë dhe të përgatitjeve 
të mëdha për t’u shqyrtuar dhe studiuar gjithanshmërisht. 

Vepra e Pashkut nuk është studiuar si duhet, prandaj ajo do më shumë përkushtim dhe 
analizë në të gjitha aspektet. Pashku ishte një shkrimtar interesant dhe i rëndësishëm i letërsisë 
sonë, i cila na la një vepër jo voluminoze, por gjithsesi të shquar me anë të të cilës ka lënë 
gjurmë të mëdha dhe të pashlyera. 

Vlerësimet që i bëhen veprës së tij shumica edhe qëndrojnë, disa edhe mund të mos 
qëndrojnë, por gjithsesi që kontribute që plotësojnë vlerësimet për veprën e këtij shkrimtari si 
dhe hapin rrugë për studimin e thelluar të saj. Kohët që vinë mbeten për t’u shikuar dhe vepra e 
këtij shkrimtari, qoftë në fushën e tregimit të shkurtër, qoftë prozës së gjatë, por edhe dramës, 
do të merr vendin se saj të merituar dhe të depërtojë edhe tek lexuesi joshqiptar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
145

 ARS –plus, Tiranë, 26 janar 2003, f.IX. 
146

 Ibrahim Rugova, Xhojsi i letërisë shqiptare,” Rilindja”, Prishtinë, 27 tetor 2001. 
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11. METODA E KONKORDANCAVE DHE KOMPETENCA 

PROFESIONALE E GAZETARIT 

Dr. Evis Hudhëra 
Departamenti i gjuhës shqipe dhe letërsisë, 

Fakulteti i Shkencave Humane, 
Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë 

 
 Abstrakt 

 

Marrim dy rubrika  “Politikë” dhe “Ekonomi “ nga tri gazeta të ndryshme “ Gazeta Shqiptare”, “Dita “dhe 

“Panorama”  të cilat i kemi skanuar për 15 ditë të njëpasnjëshme. Vëzhgojmë veçoritë e formimit të 

gazetarisë në Shqipëri duke nxjerrë dendurinë e fjalëve në këta artikuj dhe duke krahasuar midis tyre. Për 

të  trajtuar këtë temë do të përdorim Programin e Konkordancave, një program me anë të cilit do të 

nxjerrin përdorimin më të shpeshtë të fjalëve  në këta artikuj. Ky program do të  na tregojë një vështrim 

më të plotë të leksikut të gazetave dhe gjuhës që përdorin gazetarët. Çështjet e shqyrtuara  janë : numri i 

përgjithshëm i fjalëve të përdorura , leksiku , pjesët e ligjëratës të përdorura më tepër dhe frekuenca më 

e lartë e tyre gjatë përdorimit,  të cilat do t`iu përgjigjen pyetjeve: A do të analizojmë  gjuhën e 

gazetarëve të një mjedisi të kufizuar nga pikëpamja territoriale dhe shoqërore ?  Analiza e thelluar e 

dendurisë së fjalëve në stilin politik e  ekonomik  mbi bazën e programit të konkordancave si  do të 

ndikojë  në aspektin funksional të kësaj teze?  A ka dallime dhe të përbashkëta midis përdorimit të fjalëve 

në artikujt politikë dhe ata ekonomikë? Cilat fjalë përdoren më tepër në  këta artikuj? A është e 

nevojshme të përdoren sinonime për të pasur larmi fjalësh? Cila është kompetenca profesionale e 

gazetarëve tanë dhe si mund të perfeksionohet? Terminologjia e artikujve  e  analizuar nga word list 

(lista e fjalëve) dhe Kwic Program  është studiuar në vështrim sinkronik në veçoritë e saj leksikore e morfo 

–sintaksore. 

Fjalët kyçe: programi i konkordancave, word list(lista e fjalëve), denduri, frekuencë, gazeta, 

politikë, ekonomi, etj.. 

 

            Në këtë punim ne do të merremi pikërisht me përshkrimin dhe zbatimin në praktikë të dy 
programeve të aplikimit: të programit përpunues të tekstit Microsoft Office dhe të dy 
programeve të konkordancave, që janë programe që përdoren për qëllime leksikografike duke 
trajtuar   dendurinë e fjalëve në artikujt politiko-social të gazetave shqiptare. Është  gjuhësia 
kompjuterike, e cila i përdor kompjuterët për t’u marrë me gjuhën. Gjuhësia kompjuterike është 
një fushë ndërdisiplinore që ka të bëjë me modelimin statistikor ose të bazuar në rregulla të 
gjuhës natyrore me anë të kompjuterit. Për të arritur në këtë trajtim do të përdorim programin 
e konkordancave, një program me anë të cilit do të nxjerrin dendurinë e fjalëve të përdorura në 
gazeta të ndryshme dhe dallimin midis tyre. Ky program do të na ndihmojë për  një vështrim më 
të plotë të leksikut të gazetave dhe gjuhës që përdorin gazetarët. Në një  panoramë të 
përgjithshme, mund të vihet re se gjuha dhe leksiku të përdour  në gazetat “Dita”, “ Panorama” 
dhe “Gazeta shqiptare” të datave nga  18-26 janar 2017 janë studiuar në të gjitha elementet 
dhe veçoritë e tyre. Përdorimi i konkordancave në gjuhësi nuk është vetëm për hartimin e 
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fjalorëve sepse leksikografia nuk është fusha e vetme ku shfrytëzohen konkordancat. Ato 
përdoren për një shumësi qëllimesh. Me anë të tyre bëhet i mundur studimi i veçorive stilistike 
e sintaksore të gjuhës së një autori, të nxirret fjalori i veprave të tij etj. Konkordancat mund të 
shfrytëzohen me sukses edhe në studimet morfologjike e sintaksore,  por edhe për të  parë 
gjuhën e gazetarëve në gazeta të ndryshme etj. 
Hartimi i konkordancave ka një traditë tetëqindvjeçare, duke nisur me tekstet bazë fetare, 
biblën dhe kuranin. Konkordanca e parë e biblës Vulgata (një nga variantet e biblës që është 
përdorur në mesjetë) është bërë në vitin 1230 nga kardinali francez Hugo Saint Cher, i cili 
vuri në punë 500 murgj.147 
Leksiku mbi gazetat do të shihet me anë të programit të konkordancave,  program i thjeshtë i 
cili  jep listën e fjalëve me dendurinë e përdorimit të tyre në një tekst të caktuar, nga  ku do të 
nxjerrim WordList-ën e gjithë fjalëve të përdorura në gazetë, pra numrin e fjalëve, pjesët e 
ligjëratës që janë përdorur më tepër si dhe frekuencën e tyre më të lartë.  Në bazë të listës së 
fjalëve kemi nxjerrë dendurinë më të madhe të fjalëve në të gjithë artikujt politikë. Dhe nga ky 
program u arrit në këto rezultate : 

 Parafjala                                                    për – 1017 herë e përdorur në tekst. 

 Pjesëza                                                      më – 403 herë e përdorur në tekst. 

 Folja                                                          thotë – 401 herë e përdorur në tekst. 

 Parafjala                                                    nga – 202 herë e përdorur në tekst. 

 Përemri dëftor                                         kjo – 97 herë e përdorur në tekst. 

 Folja modale                                            duhet – 597 herë e përdorur në tekst 

 Emri i përveçm                                         Trump – 96 herë e përdorur në tekst. 

 Përemri i pacaktuar                                gjithë – 95 herë e përdorur në tekst. 

 Emri                                                           zgjedhjet – 155 herë e përdorur në tekst. 

 Folja modale                                            mund – 693 herë e përdorur në tekst. 

 Përemri vetor                                          ai – 86 herë e përdorur në tekst. 

 Emri i përveçm                                        Basha – 68 herë e përdorur në tekst. 

 Mbiemri                                                   elektronik – 67 herë e përdorur në tekst. 

 Parafjala                                                   pas – 66 herë e përdorur në tekst. 

 Emri i përveçm                                       Shqipëri – 64 herë e përdorur në tekst. 

 Përemri dëftor                                        këto – 63 herë e përdorur në tekst. 

 Përemri vetor                                          unë – 62 herë e përdorur në tekst. 

 Emri  abstrakt                                          drejtësi – 59 herë e përdorur në tekst. 

  Numërori                                                 dy – 58 herë e përdorur në tekst. 

 Lidhëza  nënrenditëse kushtore          nëse – 57 herë e përdorur në tekst. 

 Mbiemri                                                   demokratike – 56 herë e përdorur në tekst. 

 Emri                                                           kreu – 56 herë e përdorur në tekst. 

 Ndajfolja                                                  mirë – 53 herë e përdorur në tekst 

 Ndajfolja                                                  gjatë – 50 herë e përdorur në tekst. 
 

                                                           
147

 Memushaj, R., Cikël leksionesh për Gjuhësinë kompjuterike. 
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E kundërta ndodh me artikujt social, ku termat që përdoren më tepër janë ato të jetës sociale.  

 Emri                                                    agjenci –  30 herë e përdorur në tekst. 

 Sintagma emërore                           zhvillimi urban – 58 herë e përdorur në tekst. 

 Emri                                                    Çez – 65 herë e përdorur në tekst. 

 Emri                                                    maturant – 67 herë e përdorur në tekst. 

 Emri                                                    legjistacion – 25 herë e përdorur në tekst. 

 Emri                                                    kamat – 35 herë e përdorur në tekst. 

 Emri                                                    sëmundje – 35 herë e përdorur në tekst. 
 

Një veçori që vëzhguam gjatë në këta artikuj është që fjalë të së njëjtës trajtë, program i 
konkordancave na i sjell si fjalë dhe forma të veçanta. Një modul tjetër i këtij programi bën të 
mundur të shihet edhe konteksti a kontekstet në të cilat përdoret një fjalë. Kështu që dalim në 
përfundime të rëndësishme për përdorimin e fjalëve prej gazetarëve. 

 Si për shembull : 

 Amerikan  = 30 herë + Amerikane = 24 herë + Amerikani = 2 herë një rezultat prej 56 
përdorimesh. 

 Bashkëpunim = 14 herë + Bashkëpunimi = 10 herë + Bashkëpunimin = 9 herë  një 
rezultat prej 33 përdorimesh. 

 Elektronik = 67 herë + Elektronike = 11 herë një rezultat prej 78 përdorimesh. 

 Institucioni = 12 herë + Institucioneve = 24 herë  një rezultat prej 36 herë. 

 Kreu = 56 herë + Kreun = 8 herë + Kreut = 10 herë   një rezultat prej 74 përdorimesh. 

 LSI = 29 herë + LSI-ja = 7 herë + LSI-në = 1 herë + LSI-së = 15 herë  një rezultat prej 52 
përdorimesh. 

 PD = 47 herë + PD-ja = 7 herë + PD-në = 1 herë + PD-së = 46 herë   një rezultat prej 101 
përdorimesh. 

 PS= 27 herë + PS-së = 2 herë + PS-ja = 1 herë  një rezultat prej 30 përdorimesh. 

 Zgjedhjet = 95 herë + Zgjedhjeve = 58 herë  një rezultat prej 153 përdorimesh. 

 Komisioni = 28 herë + Komisionin = 6 herë + Komisionit = 26 herë  një rezultat prej 60 
përdorimesh. 

 Votimi = 19 herë + Votimin = 24 herë + Votimit = 23 herë  një rezultat prej 66 
përdorimesh. 

 
Të  njëjtin fenomen vërejmë edhe në artikujt social por me terma që i përkasin kontekstit social: 

 Ekzaminim është përdorur 13 herë, Ekzaminimi është përdorur 14 herë dhe 
Ekzaminohet 5 herë dhe po ti mbledhim këto së bashku shohim se është 32 herë e 
përdorur kjo fjalë e së njënjtës familje por  në kontekse të ndryshme. 

 Familja është përdorur 10 herë,Familjen është përdorur 8 herë dhe Familjet janë 
përdorur 20 here, shohim se kjo fjalë është përdorur 38 herë  nga njënjës në shumës 
dhe në kontekste të ndryshme. 
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Duke marrë në shqyrtim gazetat kemi arritur të nxjerrim disa shembuj të fjalëve që janë 
përdorur më tepër.  Mund të themi se fjalët e huaja zënë pjesën më të madhe të artikujve duke 
vëzhguar se gazetarët shprehen më tepër me fjalë të huaja sesa me burimin e standardid. 

 Profesori Agron Duro në aktet e konferencës shkencore – Durrës, 15 -17 dhjetor 2010 për 
politikat e përmirësimit dhe të pasurimit të standardit shprehet:  Termi “gjuhë letrare”, 
karakterizon formën më të lartë të zhvillimit të gjuhës sonë i cili është përdorur para viteve `90 
të shekullit të kaluar, për të cilën ka një letërsi të tërë gjuhësore, kurse termi gjuhë standard 
shënon të njëjtin concept pas viteve `90 e deri më sot. Ndonëse të dy këta terma në kohën e 
sotme kryesisht njëjtësohen  me njëri –tjetrindhe rrallë diferencohen lehtasi, nga pikëpamja sesi 
zhvillohen sot debatet nga të dyja krahët për lidhjet, sidomos të vet gjuhës standarde  me 
ndërhyrjet ose jo në vetë standardin, mendoj se termi “gjuhë standard” ka të bëjë më shumë me 
përkrahësit e konceptimit të liberalizuar ndaj tij. Kështu nëse supozohet se në gjuhë, sidomos në 
fushën e leksikut dhe të semantikës leksikore, por edge në nivele afër tyre, bëhen ndryshime të 
spikatura nën ndikimin e faktrëve jashtëgjuhësorë (sjellim si shembull hapjen e vendit tonë me 
botën, lëvizjet demografike që çojnë në krijimin e konglomerateve gjuhësore nga përzierja e 
dialekteve, në globalizmin kulturor dhe atë gjuhësor, ndikimin e anglishtes, etj.) atëherë gjuha si 
standard (në strukturë e në system), duhet të riformësohet në pjesë të caktuara për t`u 
formatuar si e tillë, përndryshe do të shfaqej si formim “jostandard”.148 

Gjuhëtari i shquar Eqerem Çabej duke trajtuar çështjen e pastërtisë së gjuhës shqipe 
shkruante:  “Një ndër detyrat kryesore të gjuhësisë shqiptare është dhe mbetet pasurimi i 
gjuhës me elemente të gurrave vetjake dhe spastrimi i saj prej masës së fjalëve të huaja, që 
kanë vërshuar së jashtmi ….” 

Disa nga fjalët e huaja me frekuencë më të lartë të përdorura në gazetën “Panorama” 

1. Konkurencë ~ Garë a përpjekje për t'ia kaluar dikujt tjetër = 20 herë e përdorur në 
gazetë. 

2. Modeste ~ Që është i thjeshtë e pa luks; që nuk ka teprime = 20 herë e përdorur në 
gazetë. 

3. Eksperiencë ~ Përvojë = 30 herë e përdorur në gazetë. 
4. Process ~ Ndryshim i pandërprerë i diçkaje sipas ligjesh të caktuara = 47 herë e përdorur 

në gazetë. 
5. Koalicion ~ Lidhje e përkohshme ndërmjet shtetesh, partish etj., që bëhet për të mbrojtur 

interesa të njëjta ose për t'ia arritur një qëllimi të përbashkët = 30 herë e përdorur në 
gazetë. 

Disa nga fjalët e huaja me frekuencë më të lartë të përdorura në “Gazeta shqiptare” 

1. Aktive ~ Që vepron me gjallëri, që merr pjesë vetë e me zell në një punë, veprues; që 
bëhet a që zhvillohet në mënyrë të gjallë e vepruese = 128 herë e përdorur në gazetë. 

                                                           
148

 Duro, A.,  Proko, V., “Probleme të standardit në terminologji”,  Shqipja në etapën e sotme, Botimet 

Albanologjike, Tiranë, 2011, f. 487. 
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2. Aktivitet ~ Veprimtari = 87 herë e përdorur në gazetë. 
3. Aktuale ~ E sotme = 80 herë e përdorur në gazetë. 
4. Angazhohem~ Përfshihem në një punë a veprimtari, i hyj një pune dhe merrem me të = 

350 herë e përdorur në gazetë. 
5. Atashoj ~ Caktoj dikë të punojë pranë një organi, një institucioni a një njeriu me një 

detyrë të posaçme, duke qenë i lidhur me të a i varur prej tij = 34 herë e përdorur në 
gazetë. 

Disa nga fjalët e huaja me frekuencë më të lartë të përdorura në gazetën “Dita” 

1. Abuziv ~ Shpërdorues  =  45 herë e përdorur në tekst. 
2. Administratë ~ Formë e veprimtarisë shtetërore, krahas asaj ligjvënëse e gjyqësore, për 

të ushtruar pushtetin shtetëror nëpërmjet organizimit të drejtpërdrejtë të funksioneve të 
shtetit e të veprimtarisë ekzekutive-urdhërdhënëse = 50 herë e përdorur në gazetë. 

3. Angazhim ~ Zotim = 65 herë e përdorur në gazetë. 
4. Eksperiencë ~ Përvojë = 25 herë e përdorur në gazetë. 
5. Ekzekutues ~ Që zbaton, përmbush a e vë në jetë diçka = 230 herë e përdorur në gazetë. 

 Mbi normën e gjuhës në gazeta, është shkruar shumë, që nga Xhuvani te “Normalisti” më 
1929. Ka pasur gjithnjë studime e konferenca për zbatimin e normës së shqipes së shkruar 
nëpër media, duke trajtuar problemet në bazë të një shembulli të gjetur, pa marrë  parasysh 
studime sasiore e statistikore, për tu thelluar në dendurinë e përdorimit të mospërfshirjes  
së normës. Vërejmë një shkallë të shkeljes së normës e kryesisht përdorimet e fjalëve të 
huaja me vend dhe pa vend në shembujt e mësipërm që dhamë.  Prof. dr. Bardh Rugova në 
referimin e tij në konferencën mbi politikat e përmirësimit dhe pasurimit të standardit 
“Gjuha e gazetave të Kosovës” thekson:  Drejtshkrimi i gazetave  është viktima e parë e 
procesit të shpejtë të punës në gazetari dhe e ndjekjes së përhershme e të pandalshme të 
afateve për dorëzim të tekstit dhe të numrit të gazetës në shtyp.149 Nuk jemi përqendruar te 
gabimet drejtshkrimore por vetëm te denduria e fjalëve të përdorura dhe te fjalët e huaja.  
Nga analiza sasiore e korpusit të  mbledhur në artikujt politikë fjalë të përdorura më shpesh 
kemi vërejtur: 

1. PS = 30 herë e  përdorur në  1artikull. 
2. Berisha = 38 herë e përdorur në 1 artikull. 
3. LSI = 51 herë e përdorur  në 1 artikull. 
4. PD = 91 herë e përdorur  në 1 artikull. 
5. Basha = 68 herë e përdorur  në 1 artikull. 

 
Emra vendesh që vlejnë për tipizim të përdorura te secila gazetë nga 18 – 26 janar 
2017 

 
1. OSBE-ja = 560 herë e përdorur te gazeta”Panorama” . 

                                                           
149

  Rugova, B., “Gjuha e gazetave të Kosovës”,  Shqipja në etapën e sotme, Botimet albanologjike, Tiranë, 2010, 

f.575. 
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2. Kuvend = 120 herë e përdorur te gazeta “Panorama”. 
3. AKEP-I = 67 herë e përdorur te gazeta “Dita”. 
4. Kongresin Amerikan = 124 herë e përdorur te  “Gazeta shqiptare”. 
5. KQZ = 398 herë e përdorur te “Gazeta shqiptare”. 
6. Këshillit Europian = 23 herë e përdorur te gazeta “Dita”. 
7. Kongresi = 109 herë e përdorur te “Gazeta shqiptare”. 
8. Senatit = 98 herë e përdorur te gazeta “Dita”. 
9. Presidencë = 76 herë e përdorur te gazeta “Panorama”. 
10. Kongresin Amerikan = 58 herë e përdorur te gazeta “Dita” 
11. Vettingut = 289 herë e përdorur te “Gazeta shqiptare”. 
12. Opozita = 265 herë e përdorur te gazeta “Panorama”. 
13. Ministrisë së Punëve të Brendshme = 97 herë e përdorur te gazeta “Dita”. 

 
Në artikujt socialë termat janë të ndryshme si për shembull : 

Emra vendesh që shërben për tipizim 

 
1.CEZ                                       6.ISIS 

2.ATP                                      7.QSUT 

3.MPB                                     8.SHBA 

4.APR                                     9.Agjensia e Pronave        

5.QKB                                     10. Agjencia e Mirqënies                          

 

Tabela  në përqindje e fjalëve të përdorura në këto gazeta 
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Përfundime 
 

1. Përdoren fjalë të së njëjtës familje fjalësh në një artikull. Kompetenca e gazetarëve 
është e varfër. Gjuha shqipe ka një sinonimi  të pasur, kështu që mund të përdoren 
sinonimet për të qenë më i larmishëm dhe më tërheqës shkrimi. 

2. Lista e fjalëve më të përdorura në artikujt socialë  është : Cez, maturantët, grevistët, 
ministria e zhvillimit urban, kamatat, kanalizime,interurbane,vendimet e punës etj.. 
Kurse lista e fjalëve më të përdorura në artikujt politikë është: elektoral,  elektronik,  
institucione, candidate, tmerr, e frikshme, keq,  kombëtar, komisioni, Korrupsion,  
kryeministri, kryetari, kundër, kuvendi, kërkon, ndërkombëtar, pak,                                

partia,  gjitha, Shqipëri, zgjedhje, etj..  
3. Kryesisht përdoren foljet modale mund e duhet me një përdorim  prej 597 dhe 693 

herësh , por edhe foljet ndihmëse  kam e jam (vëzhgim në secilën rubrikë dhe në 
përdorimet e çdo dite të marra veç e veç). 

4. Parafjalët më të përdorshme në artikujt e vëzhguar në një ditë janë :  në  ( 1433 herë e 
përdorur në  artikujt politikë të një faqeje),  për  (1017 herë e përdorur në  artikujt social 
të një faqeje),  me ( 613 herë e përdorur në artikujt politikë të një faqeje). 

5. Përdoren shumë ndajfoljet  mirë (153 herë), keq ((7 herë), gjatë (88 herë). 
6. Nga përdorimi i mbiemrave dhe i emrave kuptohet që artikujt janë të rubrikave të 

ndryshme, të artikujt politikë përdoret me vend e pa vend emri parti, zgjedhje, kuvend, 
kryeministë e tmerr. Në artikujt social përdoret më së tepërmi emri maturant, provim 
si dhe mbiemri e frikshme, e tmerrshme. 

7. Fjalët e huaja zënë pjesën më të madhe të artikujve. Gazetarët shprehen më tepër me 
fjalë të huaja sesa me burimin e standardid  i cili duhet të ishte një nga kushtet kryesore 
për ta.  
Lind pyetja kjo është e qëllimshme apo gazetarët nuk kanë njohuri të mirëfillta për fjalët 
e standardit? 

8. Dallimi i parë dhe i dukshëm shihet që në titull pasi gazeta e artikujve politikë përdor 
një gjuhë politike me emra dhe vende që janë tipike për atë lloj teksti, kurse gazetat 
e artikujve socialë përdorin një gjuhë dhe stil shoqëror e cila afron dhe mjaft me 
gjuhën e zakonshme dhe emrat apo vendet që vlejnë si tipizim janë karakterisitk e 
atij lloj teksti.  

9. Elementi i përbashkët i të dyja rubrikave politike dhe sociale është përdorimi i fjalëve 
të huaja në shumicë.  

10. Emrat e vendeve që në veprimtarinë sociale vlejnë si tipizim janë : CEZ, ATP, MPB, 
APR, QKB, ISIS,QSUT,SHBA, Agjensia e Pronave, Ministria e Mirqënies etj në raport me 
fjalët që përdoren në veprimtarinë politike që janë : OSBE, Kuvend , AKEP, Kongresin , 
KQZ, Këshillit, Kongresi , Senatit , Presidencë , Kongresin.  

11. Gazetarët duhet të mbajnë në tryezat e tyre “Fjalorin e gjuhës shqipe”, 2006 , “Fjalorin 
sinonimik të gjuhës shqipe”, për të pasuruar leksikun e tyre, si dhe duhet të përdorin 
korrektorin automatik  për të përmirësuar automatikisht fjalët e shënuara gabim.  
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12. JORGANI SI SIMBOL I KRIJIMTARISË SË GRAVE AFRIKANO-

AMERIKANE 
 

Dr. Entela Bilali 
Universiteti "Luigj Gurakuqi" 

 
Abstrakt 
 
Jorgani si element folklorik i përsëritur në prozën e Uokerit analizohet hollësisht në këtë 

punim. Uokeri e përdor këtë element si mjet për të krijuar ndjesinë e identitetit afrikano-amerikan. 
Nga njëra anë, jorgani përfaqësonte artin popullor afrikan dhe, nga ana tjetër, ishte një simbol politik 
i qëndresës së grave afrikano-amerikane ndaj diskiminimit racor dhe gjinor në Amerikë. Uokeri e 
nyjëton metaforën e jorganit si përfaqësuese të trashëgimisë krijuese që afrikano-amerikanët kanë 
trashëguar nga paraardhëset e tyre gra. Feministet e përdorin imazhin e jorganit si imazh kryesor të 
leksikut feminist dhe aktin e qepjes së jorganëve si metaforë të strukturës së shqendërzuar të tekstit 
femëror. Pyetjet që ngre ky punim janë: A duhet të lexohet jorgani si një figurë e veprës letrare apo 
krijimi letrar duhet të lexohet si të ishte një figurë e jorganit? A është jorgani simbol i krijimtarisë së 
grave apo burimi i kësaj krijimtarie? Edhe disa nga romanet që analizohen në punim janë të strukturuar 
si copëzat e një jorgani. 

 

Fjalët kyçe: folklori, krijimtaria, identiteti, trashëgimia afrikano-amerikane 

Hyrje  

Folklori dhe gjuha afrikano-amerikane kanë luajtur një rol të rëndësishëm në 
mbijetesën e bashkësisë. Në letërsinë afrikano-amerikane, folklori shërben si një mjet i 
efektshëm për të krijuar ndjesinë e identitetit dhe të bashkësisë. Kritikja e njohur Meriema 
Graham shprehet: “Për një autor afrikano-amerikan akti i të shkruarit është pjesë e një 
procesi më të gjerë rishkrimi kulturor, i ripërkufizimit të historisë dhe kujtesës historike, i 
përballjes me të shkuarën në mënyra origjinale dhe provokuese që janë vetëpasqyruese”.150  

Letërsia  afrikano-amerikane arrin  të  jetë  e  thellë  dhe  universale përmes analizës së 
ndikimit që ka kultura, gjinia, seksualiteti, kombësia dhe etnia. Pra, artistët dhe shkrimtarët 
zezakë e kthyen të qenët zezak në një element krijues që ishte provë e identitetit të tyre si 
artistë dhe si qenie njerëzore të barabarta në shoqëri. Veprat letrare afrikano-amerikane janë 
ndikuar shumë nga qepja e jorganëve dhe shumë shkrimtare afrikano - amerikane, ndër 
to edhe Elis Uokeri, kanë përfshirë në veprat e tyre këtë traditë qepjeje. 

Në bashkësitë afrikano-amerikane gratë janë marrë me qepjen e jorganëve që kur u 
sollën si skllave nga Afrika. Jorganët simbolizojnë zgjedhjen e simboleve që gratë zezake 
përdornin në bashkësinë e tyre për t’i dhënë kuptim jetës dhe botës së tyre. Nga njëra anë, 
jorgani përfaqësonte artin popullor afrikan dhe, nga ana tjetër, ishte një simbol politik i 
qëndresës së grave afrikano-amerikane ndaj diskiminimit racor dhe gjinor në Amerikë. Në 
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vitet ’60 Lëvizja e të Drejtave të Grave nxiti interesin për artin e grave dhe jorgani mori 
vlera të ndryshme duke u bërë në vitet ’70 “metafora kryesore e identitetit kulturor 
amerikan”.151 Ndryshe nga paraardhëset e tyre të shekullit XIX dhe  XX të cilat  i 
konsideronin të gjitha format e punës me gjilpërë si shenja të shtypjes gjinore, feministet e 
fundshekullit XX i konsideronin jorganët e gjysheve si trashëgimi të tyre. Veprat e Uokerit e 
ilustrojnë më së miri këtë ide. 

                Jorgani si mjet i shprehjes artistike  
 

Feministet e përdorin imazhin e jorganit si imazh kryesor të leksikut feminist dhe aktin 
e qepjes së jorganëve si "metaforë të strukturës së shqendërzuar të tekstit femëror, pra, ato 
i interpretojnë jorganët si të barasvlefshëm me shkrimet e grave të karakterizuara nga 
shumësia e qendrave dhe mungesa e një momenti të vetëm kulmor. Sipas kritikes feministe 
Rashel Dyplesi, një shkrim i mirëfilltë femëror, që ajo e quan "écriture feminine", është 
“johierarkik […] prish strukturat hierarkike duke bërë një shpërndarje të barabartë të 
elementeve në sipërfaqe […] e duke i organizuar materialet në shumë qendra. Në "jorganin 
fjalësor" të tekstit femëror nuk ka varësi apo renditje”.152 

Edhe njësitë e vogla përbërëse të jorganëve kanë marrë një kuptim të ri në leksikun 
feminist. Për shembull, kritiket feministe kanë bërë të tyrin aktin dekonstruktiv të grisjes 
së copës si pika e duhur prej ku mund të fillojnë interpretimin e tyre, sepse grisja është një 
përvojë e ngjashme me copëzimin që gratë përjetojnë. Për kritike si Xhudi Elsli "qepja e 
jorganëve e shndërron të qenët i grisur/i fragmentuar në grisje/copëzim, të qenët objekt në 
subjekt".153 Grisja e qepja si procese të përfshira në krijimin e jorganit janë interpretuar 
si kërkim i gruas për identitet në mes të copëzimit. 

Jorgani është interpretuar gjithashtu si një mjet i dobishëm për të kuptuar jetën e 
grave. Ndryshe nga akademikët të cilët e përqendrojnë vëmendjen e tyre në ngjarje të 
rëndësishme historike si luftëra, pushtime, fitore e disfata, studiueset feministe janë të 
interesuara për ngjarje më private të cilat tradicionalisht janë anashkaluar nga historia. Këto 
studiuese kanë arritur në përfundimin se, duke qenë se, gratë shpesh i kanë shprehur 
përvojat e tyre përmes punës me gjilpërë, jorganët ofrojnë një histori jofjalësore që flet më 
qartë se çdo dokument historik. Në lidhje me këtë Kuesta Benberi vëren: “Jorganët kanë të 
bëjnë me traditën gojore e cila e përdor rrëfimin si një mënyrë për të përçuar kulturën, 
për të ruajtur historinë e njerëzve dhe për të krijuar një vijimësi femërore që lidh të 
shkuarën afrikane me të tashmen. Të interpretosh një jorgan do të thotë të mësosh për 
qepëset e jorganëve, familjet e tyre, vlerat dhe përvojat e tyre jetësore”.154 Elemente 
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kulturore si rrëfimi, këngët e qepja e jorganëve bëjnë të mundur shkrirjen e përvojave 
vetjake me ato kolektive duke ofruar mundësi shërimi për përvojat traumatike të së 
shkuarës. Mjeshtëria e  qepjes ishte për këto gra një mënyrë për të shprehur veten 
përmes improvizimit dhe modeleve të jorganëve që janë karakteristikë e veçantë e 
bashkësisë afrikano- amerikane. 

Kritikë të artit si Roderik Kirakofe dhe Laura Fisher theksojnë se "arsyeja kryesore pse 
gratë bënin jorganë ishte për të plotësuar nevojën e tyre për të krijuar diçka të bukur".155 Dhe 
më tej: "Kujdesi me të cilin kombinoheshin ngjyrat dhe copat [...] tregon se qepja e 
jorganëve ishte për qepëset e tyre ashtu si vaji e kanavaca ishin për impresionistët".156 Një 
ide e tillë mbështetet edhe nga kritiket feministe si dhe nga shkrimtare si Uokeri, 
personazhet e së cilës, duke qenë të përjashtuara nga shkrimi apo piktura, e shprehin 
shpirtin e tyre krijues përmes veprimtarive të jetës së përditshme si qepja e jorganëve. 
Letërsia e  grave luajti një rol të rëndësishëm në vlerësimin e jorganëve si burim i kësaj 
krijimtarie. 

Qepja e jorganëve ishte gjithashtu një mënyrë për t'u miqësuar dhe krijuar lidhje me 
gra të tjera të përfshira në të njëtin proces. Madje kishte vende të veçanta ku gratë 
mblidheshin për të qepur. "Arti i qepjes së jorganëve është arti i lidhjes. Copëzat bashkohen e 
shtresat ngjiten"157 një proces që ngjan me krijimin e lidhjeve në bashkësinë e qepëseve të 
jorganëve. Ky imazh i një bashkësie ku një grup grash punojnë së bashku për një projekt të 
vetëm u përdor nga feministet e shekullit XX për të simbolizuar qasjen femërore ndaj artit 
të bazuar në bashkëpunim, ndryshe nga ideali i artistit individualist mashkull që punon i 
shkëputur nga pjesa tjetër e shoqërisë. 

 
Jorgani në prozën e Elis Uokerit  
 

 Qepja e jorganëve dhe krijimi i një teksti femëror janë pjesë e të njëjtit proces. Fakti që 
qepja e jorganëve lidhet me ligjërimin nënkuptohet edhe nga lidhja kuptimore që ato kanë 
duke qenë se një nga kuptimet e fjalës "tekst" është "copë". Pyetja që lind natyrshëm 
është nëse jorgani duhet të lexohet si një figurë e veprës letrare apo krijimi letrar duhet të 
lexohet si të ishte një figurë e jorganit? A është jorgani simbol i krijimtarisë së grave apo burimi 
i kësaj krijimtarie?158 Uokeri vetë është një qepëse që shkrin qepjen dhe krijimtarinë artistike. 
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Në një intervistë Uokeri flet për frikën e saj se “sa shumë nga e shkuara harrohet”.159  Kjo e 
shkuar i referohet thelbit të jetës folklorike: legjendave, miteve, artit, simboleve, moralit, 
zakoneve dhe traditave të kësaj jete. “Uokeri nuk ishte e para që shkruante për vlerën që 
kishte jorgani për afrikano-amerikanët, por mund të thuhet se ajo është ndër shkrimtaret më 
të rëndësishme në riinterpretimin e jorganit dhe në rivlerësimin e tij në imagjinatën 
kolektive”160, shprehet Sem Uitsiti. 

Uokeri përfshin në rrëfimin e saj qepjen e jorganëve si një formë artistike e cila bëhet 
tekst. Endja, thurja, qepja tradicionalisht janë parë si veprimtari femërore, por jo si art. 
Uokeri dhe shumë kritike femra kanë theksuar se shumë nga artet e ashtuquajtura 
dekorative nuk vlerësohen siç duhet, ashtu si edhe shkrimi i letrave, pikërisht sepse janë të 
lidhura me gratë. Radka Donelli161 vëren se “është seksizmi dhe jo elitizmi ai që u ka mohuar 
jorganëve një vend në muret e muzeve. Jorganët krijohen nga gratë në një kulturë ku puna, 
shqetësimet dhe arritjet e grave vazhdimisht janë nënvlerësuar si të pakuptim dhe të 
parëndësishme. Për shkak të nënvlerësimit dhe të damkës që i vishet shpesh artit të grave, 
përfshirja e metaforës së jorganit në letërsinë e shkrimtareve afrikano-amerikane ka qenë 
gjithmonë disi e guximshme. Jorganët, ashtu si krijueset e tyre, konsideroheshin si diçka pa 
vlerë. Kritikja Barbara Smith vëren: 

 
Mënyra se si Uokeri dhe shkrimtare të tjera zezake përfshijnë në veprat e tyre 
veprimtaritë tradicionale të femrave zezake si magjia, përgatitja e ilaçeve popullore 
dhe pritja e foshnjave gjatë lindjes nuk është thjesht rastësi [...]. Përdorimi i gjuhës 
së grave zezake dhe përvojave të tyre kulturore në libra të shkruar nga gratë 
zezake për gratë zezake rezulton në një shkrirje të pasur të formës dhe 
përmbajtjes.162 
 

Qepja funksionon si një metaforë për Uokerin, sepse përfshin krijimin e një objekti të 
dobishëm nga një material që zakonisht shihet si i padobishëm: copëzat dhe rrobat e 
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vjetra.163 Ajo që mund të krijohet nga këto copëza pëlhure është një vepër arti e bukur 
dhe funksionale. E veçanta e kësaj vepre arti është se copëzat e pëlhurës janë nga veshjet e 
anëtarëve të familjes, kësisoj, ato mbartin një histori më vete. Duke folur për një jorgan të 
varur në një muze me një shënim ku thuhej se ishte puna e një gruaje të paemër nga 
Alabama, Uokeri thekson faktin që gruaja ishte 

"një nga gjyshet tona - një artiste e cila la gjurmët e saj në materialet e vetme që 
mund të siguronte dhe në mjetin e vetëm që i lejonte pozicioni i saj shoqëror".164 

Duke bërë një paralelizëm midis shkrimit të romanit "Ngjyra e purpurt" dhe qepjes së 
jorganëve Uokeri shprehet: “Bleva ca copa të bukura të kaltra, të kuqe, të purpurta dhe […] 
një model jorgani që nëna ime betohej se ishte i thjeshtë […]. Jorgani im filloi të rritej. Dhe 
sigurisht që çdo gjë po ndodhte. Sili, Shagu dhe Alberti po njiheshin me njëri-tjetrin”.165 

Romani, pra, bën një lidhje midis krijimtarisë letrare dhe bërjes së jorganëve, një lidhje midis 
dy lloje tekstesh që plotësojnë njëri-tjetrin. Jorganët janë një lloj tjetër gjuhe përmes të cilës 
përçohen përvojat e afrikano-amerikanëve. 

Në roman Sili praktikon artin e punës me gjilpërë. Për Silin, qepja fillon si për shumë 
gra të tjera, si një veprimtari e nevojshme, por pastaj fiton kuptim më të gjerë, sepse 
simbolizon lidhjen midis grave. Sili qëndis në pelena emrin e vajzës së saj, Olivia, dhe për 
pasojë jo vetëm që ia del të mbajë lidhjen me fëmijën e saj, por gjithashtu ka fuqinë ta 
emërtojë atë. Qepja gjithashtu krijon një lidhje të vërtetë midis Silit dhe Sofias. Nga xhelozia, 
Sili e mbështet Harpon kur ai përpiqet të imponojë një formë patriarkale pushteti në 
shtëpinë e tij. Ajo e këshillon Harpon ta rrahë Sofian kur ajo nuk i bindet dhe, kur Sofia 
zbulon tradhëtinë e Silit, ajo ia kthen mbrapsht Silit perdet që i ka bërë. Nga këto perde bëhet 
edhe jorgani i parë, qepja e të cilit simbolizon lidhjen femërore, prandaj jorgani ka modelin 
që me të drejtë titullohet “Zgjedhja e motrës”.166 Qepja e jorganit nga Sili dhe Sofia është një 
proces shërimi dhe pajtimi; ato të dyja nuk janë më viktima pasive e të copëzuara. 
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Viktimizimi pasiv i lë vendin krijimit aktiv kur dy gratë fillojnë të "qepin" copëzat e jetës së 
tyre në një jorgan. Qepja e këtij jorgani shënon kthesën që merr jeta e Silit dhe është hapi i 
parë drejt fuqizimit të saj përmes lidhjes me gratë e tjera. 

Studiuesja Xhudi Elsli analizon shndërrimin e Silit si një kalim nga copëzimi në plotësi 
duke bërë paralelizëm midis procesit të zhvillimit dhe shërimit të Silit dhe procesit të krijimit 
të jorganit. Sipas Elslit, rruga nga copëzimi drejt plotësisë fillon duke zëvendësuar të 
qenët i 

”grisur" me "grisjen", sepse "të qenët i grisur është një përvojë e zakonshme për gratë".167 
Një shpjegim i tillë është i përshtatshëm për gratë zezake të kthyera në skllave, sepse 
identiteti i tyre ishte jo  vetëm i  copëzuar, por edhe plot  kundërshti. Nga njëra  anë  ato  
shiheshin si  qenie njerëzore, por trajtoheshin si pronë, etiketoheshin si matriarke, por 
trajtoheshin si objekte dhe vlerësoheshin për cilësitë e tyre riprodhuese, por u mohoheshin 
fëmijët e tyre. Qepja e jorganëve u jepte këtyre grave hapësirë për të përkufizuar veten si 
individë të plotë përtej këtyre ideve kundërthënëse. Pikërisht kjo ndodh me Silin në roman. 

Jeta e Silit, jorgani i saj dhe letrat që shkruan të gjitha përbëhen nga copëza. Letrat përbëhen 
nga copëza proze të cilat Uokeri i kthen në një rrëfim të strukturuar mirë. Sili punon me 
copëza teksi dhe tekstili. Qepja e jorganëve i jep Silit mundësi për të krijuar marrëdhënie me 
veten, pëlhurat dhe me qepësit e tjerë. Qepja e jorganëve është simbol i mënyrës se si a 
jo e rindërton jetën e saj. Ajo që filloi me qepjen e jorganit përfundon me përballjen me Z_ 
në kur Sili pohon "Unë jam". Ky pohim është filli që bashkon copëzat e unit të saj të 
copëzuar. Romani mbyllet me Silin, Shagun e Albertin që bisedojnë e qepin së bashku ulur në 
verandë. Uokeri me qëllim zgjedh të theksojë faktin që të dyja gjinitë marrin pjesë në një 
veprimtari të tillë. Edhe pse në fund të romanit Sili dhe Alberti po qepin veshje të ndryshme, e 
rëndësishme është që të dy po qepin së bashku. 

Krijimi me gjilpërë më i spikatur i Silit janë pantallonat e saj. Këto janë produkt i 
imagjinatës së saj, produkt i vetëdijes dhe ekonomisë femërore. Funksionaliteti, “përdorimi i 
përditshëm” zë vendin kryesor, por qepja e pantallonave bëhet edhe një shfryrje e frytshme 
e energjive të pashprehuara të Silit. Përveç nevojës për rroba pune më praktike, pantallonat 
kanë përfaqësuar gjithmonë një lloj lirije në veshje që zakonisht ka qenë e ndaluar për 
gratë. Nuk është rastësi që Sili e kthen artin e saj në një sipërmarrje vetëm pasi ajo vetë ka 
ikur nga shtëpia e Albertit dhe ka shkuar në Memfis për të jetuar me Shagun. Pra, 
pantallonat e Silit lidhen me lirinë dhe lëvizjen. 

Uokeri, ashtu si qepësja e jorganëve, "qep" së bashku materialet që zotëron – 
materiale varfërie,  padije,  brutaliteti.  Romani  është  shembull i  vetëdijes  grariste  të  
Uokerit  që  i  jep mundësinë të përshkruajë rrugëtimin e gruas zezake drejt njohjes së 
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vetvetes. Në lidhje me ngjashmërinë midis jorganëve dhe mënyrës se si janë ndërtuar veprat e 
saj, Uokeri shprehet: “[...] rendi kronologjik nuk më jep atë lloj lirie që më duhet në mënyrë 
që të krijoj. Doja të bëja diçka të ngjashme me një jorgan të çmendur, diçka që në mendje 
funksionon në forma të ndryshme [...]. Një histori që ngjan me një jorgan të çmendur mund 
të ecë para e prapa në kohë, të funksionojë në  nivele  të  ndryshme dhe  të  përfshijë 
mitet”.168   Linda  Abandonato e  cilëson romanin “Ngjyra e purpurt” si grarist dhe pohon: 
"Duke bërë të vetin jorganin, artin e pararendëseve si parim strukturues për prozën e saj, Elis 
Uokeri e vendos veten në traditën e krijimtarisë afrikano-amerikane."169 Uokeri e paraqet 
artin e saj – ndërthurjen e teksteve letrare dhe gjuhësore – si bërje jorganësh me fjalë, një 
art po aq i mbushur me të shkuarën afrikano- amerikane sa edhe qepja e jorganëve. 

 
 Përfundime 
 

Veprat e shkrimtareve afrikano-amerikane analizojnë në detaje të gjitha aspektet e 
jetës zezake, sjelljet, zakonet, strukturat që bashkë me shtypjen raciale i kanë zënë zezakët në 
një kurth mjerimi dhe poshtërimi. Ato pasqyrojnë cilësinë e jetës së përditshme të grave 
zezake dhe paraqesin një ripërtëritje të interesit për kulturën afrikano-amerikane, për mitet 
dhe traditat e përçuara gojarisht, për këngët e rrëfimet folklorike. Një element i tillë që u 
analizua në mënyrë të hollësishme në këtë punim është simboli i jorganit i përdorur kryesisht 
në veprën e Elis Uokerit, një prej përfaqësuese më në zë të letërsisë bashkëkohore afrikano-
amerikane. U tregua se si edhe pse shtysa krijuese e grave afrikano-amerikane shpesh është 
ndrydhur, ato gjithsesi e kanë gjetur mënyrën për të shprehur shpirtin e tyre krijues përmes 
qepjes së jorganëve apo krijimit të kopshteve të bukura me lule. Kësisoj, jorgani shndërrohet 
në një mjet të fuqishëm për ruajtjen e identitetit afrikano-amerikan në një botë ku gratë 
zezake kanë qenë historikisht të margjinalizuara nga raca, klasa e gjinia. Në krijimtarinë e saj 
letrare Uokeri tregon se si brezat familiarë dhe shoqërorë kanë potencialin të formojnë 
identitetin e individit dhe ta shndërrojnë jetën. Duke himnizuar afrikano-amerikanët, Uokeri 
shfaq një vetëdije të thellë për rolin e saj si artiste në një botë të ndërlikuar shoqërore dhe 
politike. 

 
  

                                                           
168

 Interview in Black Women Writers at Work, ed. ClaudiaTate (New York: Continuum, 1983), p. 176. 
169

 Linda Abbandonato. “'A View from “Elsewhere”: Subversive Sexuality and the Rewriting of the Heroine's Story 

in The Color Purple,” PMLA, Vol.106 (1991), p.300. 



118 
 

Referenca 
 

Abbandonato, Linda. “'A View from “Elsewhere”: Subversive Sexuality and the Rewriting of the 
Heroine's Story in The Color Purple,” PMLA, Vol.106 (1991). 

Baker, Houston, and Charlotte Pierce-Baker. “Patches: Quilts and Community in Alice Walker’s 
‘Everyday Use.’” Southern Review 21 (1985). 

Behuniak-Long, Susan. “Preserving the Social Fabric: Quilting in a Technological World.” Quilt 
Culture: Tracing the Pattern. Ed. Judy Elsley and Cheryl B. Torsney. Columbia: U of 
Missouri P, 1994. 

Benberry, Cuesta. Always There: The African-American Presence in American Quilts. Louisville: 
The Kentucky Quilt Project, 1992. 

Christian, Barbara. Black Feminist Criticism: Perspectives on Black Women Writers. Berkeley: 
University of California Press, 1985.  

DuPlessis, Rachel Blau. "For the Etruscans," in Showalter, ed.,The New Feminist Criticism 
(London: Virago, 1986), p. 278. 

Elsley, Judy. “Nothing Can Be Sole or Whole That Has Not Been Rent: Fragmentation in the Quilt 
and The Color Purple.” Critical Essays on Alice Walker. Ed. Ikenna Dieke. Westport: 
Greenwood Press, 1999. 

Fiske, Shanyn. “Piecing the Patchwork Self: A Reading of Alice Walker’s The Color Purple.” 
Explicator 66.3 (2008): 150-153. Web. September 1, 2011. 

Graham, Maryemma, ed. Cambridge Companion to the African American Novel. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2004.  

Kiracofe, Roderick. The American Quilt: A History of Cloth and Comfort 1750-1950. New York: 
Clarkson Potter Publishers, 1993. 
Leder, Priscilla. “Alice Walker’s American Quilt: The Color Purple and American Literary 
 Tradition. 

Mainardi, Patricia. “Quilts: The Great American Art.” In Feminism and Art History: Questioning 
the Litany. Norma Braude and Mary D. Garrard. New York: Harper & Row, 1982.  

Showalter, Elaine. “Piecing and Writing.” The Poetics of Gender. Nancy K. Miller, New York: 
Columbia UP, 1986. 

Showalter, Elaine. Sister's Choice: Tradition and Change in American Women's Writing. Oxford: 
Clarendon, 1991. 

Smith, Barbara. “Toward a Black Feminist Criticism.” All the Women are White, All the Blacks 
are Men, But Some of Us Are Brave: Black Women’s Studies. Ed. Gloria T. Hull, Patricia 
Bell Scott, and Smith. New York: Feminist Press, 1982.  

Tate, Claudia. “Alice Walker.” Ed. Black Women Writers at Work. New York: Continuums, 1983.  
Walker, Walker. In Search of Our Mothers’ Gardens: Womanist Prose. San Diego: Harcourt 

Brace Jovanovich, 1983.   
Whitsitt, Sam. “In Spite of It All: A Reading of Alice Walker’s ‘Everyday Use” African 

 American Review 34.3 (Fall 2000).



119 
 

13. VIZIONI I JUGUT I UOKERIT 
 

Dr. Entela Bilali 
Universiteti "Luigj Gurakuqi" 

 

Abstrakt 

 

Dyzimi që ndien Uokeri ndaj Jugut përshkon të gjitha veprat e saj. Ajo thekson se ndjenja që ka 

për veten si një shkrimtare Jugore i ka dhënë një vizion të dyzuar lidhur me përvojat e saj. Ky dyzim i 

lejon Uokerit që të shprehë të vërtetën e plotë për përvojat e saj në Jug; e bën që të lartësojë disa 

aspekte të jetës në Jug, por gjithashtu të kritikojë racizmin e ashpër që ka qenë gjithmonë pjesë 

përbërëse e kulturës Jugore. Autorja vazhdimisht thekson se nuk do ta romantizojë jetën në Jugun 

zezak, por gjithashtu vë në dukje se shkrimtarët zezakë kanë marrë nga Jugu një pasuri dhe bukuri të 

madhe. Uokeri i gërsheton temat e saj intelektuale me përvojat jetësore të “njerëzve të thjeshtë”, të 

cilët janë kryesisht zezakë të varfër. Në veprat e saj letrare ajo ndërthur historinë e saj vetjake me 

historinë kulturore të zezakëve të Jugut. Nganjëherë ajo i thur lavde tokës dhe bashkësisë së Jugut dhe 

e intrigon mendimi i ndikimit që ka rajoni gjeografik tek vetëdija e shkrimtarit. Edhe pse ana romantike 

e Uokerit dëshiron një botë Jugore baritore, një kopsht të lëvruar nga njerëz si e ëma, shtysat realiste e 

nxisin të krijojë "kopshtin" e saj në hapësirën e saj letrare. Temat kryesore që ajo trajton (mbijetesa 

shpirtërore dhe liria, identiteti individual dhe bashkësia) dhe strukturat që përdor, e lidhin me 

trashëgiminë e Jugut dhe tregojnë qartë për origjinalitetin e vizionit të saj në suazën e kësaj tradite. 

 

Fjalët kyç:  Jugu zezak, racizmi, vetëshkatërrimi, dhuna, margjinalizimi 

 

 Hyrje   
 

 Uokeri vazhdimisht e njëjtëson veten me vendlindjen - Jugun e Xhorxhias dhe me 
Misisipin. Ajo beson se statusi i saj si shkrimtare zezake nga Jugu i jep epërsi të veçanta duke u 
shprehur se: “Askush nuk do të donte një trashëgimi më të pasur se ajo që i jep shkrimtarit 
zezak Jugu: dashurinë për tokën, besimin në natyrën njerëzore dhe dashurinë për drejtësinë. Ne 
trashëgojmë një përgjegjësi të madhe, sepse duhet të shkruajmë jo vetëm për shekuj zemërimi 
dhe urrejtjeje, por edhe për mirësinë dhe dashurinë”.170 Prandaj, megjithëse me prejardhje të 
përzier, Uokeri e mbështet krijimtarinë e saj kryesisht tek përvojat e zezakëve të Jugut. 
Trashëgimia Jugore e Uokerit është një mjet për të kuptuar botën moderne në të cilën jetojnë 
personazhet e saj. Ajo vëren: “ngaqë jam zezake dhe grua, dhe ngaqë jam rritur e varfër dhe 
jam nga Jugu […], mënyra se si unë e shoh botën është e ndryshme nga mënyra se si shumë të 
tjerë e shohin atë […], por mënyra se si unë i shoh gjërat mund të ndihmojë njerëzit që të 
kuptojnë se çfarë duhet të ndryshojë”.171 
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Proza e Uokerit shpreh zemërimin që ajo ndien për padrejtësitë e shoqërisë. Kësisoj, 
përshkrimet e brutalitetit në veprat e saj janë një mënyrë për t’iu përgjigjur padrejtësive me të 
cilat janë përballur zezakët gjatë gjithë historisë së Shteteve të Bashkuara. Ashtu si Folkneri, 
Uokeri përshkruan në veprat e saj rënien morale të Jugut. Vizioni që ajo ofron shpesh nuk është 
shumë ngushëllues. Në veprat e saj paraqitet veturrejtja dhe vetëshkatërrimi i zezakëve. 
Autorja nuk e mohon ndikimin e një të kaluare të dëmshme, por në veprat e saj të bardhët 
rrallë jepen si shkaktarë të krimeve kundër zezakëve. Veprat e saj, siç shprehet ajo, “shprehin 
idenë se e gjithë historia është vazhdimësi dhe të gjitha padrejtësitë vazhdojnë në një nivel apo 
një tjetër”.172 Thediës Deivisi vëren se “Imazhet e saj të njerëzve të shkatërruar ose që 
shkatërrojnë të tjerët e kanë prejardhjen në realitetin kulturor të cilin Uokeri e shpreh në 
mënyrë të drejtpërdrejtë”.173 Uokeri është pjesë e një tradite letrare që spikat për kritikën e 
qartë të jetës moderne dhe aftësinë për të himnizuar vlerat njerëzore, gjë që i jep krijimtarisë 
së saj artistike një gjallësi unike.  

 
 Pasqyrimi i Jugut në romanin “Jeta e tretë e Greinxh Kuoplendit” 
 
Vizioni i Uokerit për jetën në Jug dhe dyzimi i saj shpalosen më së miri në romanin “Jeta 

e tretë e Greinxh Kouplendit” përmes zhvillimit të tre personazheve kryesore - Braunfilldit, 
Ruthit dhe Greinxhit. Ndërsa Braunfilldi është shembull i tmerrshëm se si Jugu mund të 
gjymtojë shpirtërisht zezakët, historia e Ruthit ofron shpresë, sepse ajo është në gjendje të 
largohet nga Jugu duke refuzuar botën raciste që shkatërron Braunfilldin dhe të niset drejt një 
bote më të lirë që i ofron më shumë mundësi. Historia e Greinxhit vë në dukje disa nga aspektet 
pozitive të jetës në Jug. Ai kthehet në Jug pas një udhëtimi të pasuksesshëm në Veri për të 
gjetur gjërat që i nevojiten për identitetin e tij – ndjenjën e familjes dhe bashkësisë, atë që 
Majkëll Kuku e quan “intimitet”. Nëse historia e Greinxhit në vetvete mund të jetë një 
romantizim i Jugut zezak dhe nëse historitë e Ruthit dhe Braunfilldit mund të jenë një 
demaskim i jetës në Jug, të tria së bashku përbëjnë pasurinë e përvojës së shkrimtares zezake 
në Jug. 

Në historinë e jetës së Braunfilldit jepet gjithçka që është negative për kulturën e Jugut: 
ai është viktimë e racizmit dhe varfërisë së Xhorxhias ku ka lindur dhe është rritur. Ashtu siç 
nënkupton edhe emri i tij (fushë bojëkafe) ai është një njeri i fishkur emocionalisht nga mjedisi 
patologjik që e rrethon. Në fund të romanit ai përshkruhet si një individ tërësisht i shkatërruar 
nga tiparet më të këqija të jetës në Jug – padituria, varfëria, racizmi dhe dhuna. Në roman jepen 
imazhe të Braunfilldit si i kequshqyer e i sëmurë të cilat mbartin idenë e një bote raciste që e ka 
molepsur e shkatërruar duke i mohuar ushqimin fizik apo shpirtëror. Sistemi i ndarjes së tokave 
në Jug gjithashtu i shkatërron familjen. Përgjegjësi për këtë ka edhe Grenxhi, i cili nuk mund të 
sigurojë jetesën për familjen; egoja e tij e gërryen nga brenda; ai dështon si bashkëshort e si 
baba duke e çuar të shoqen drejt vetëvrasjes dhe duke e larguar emocionalisht nga i biri. Plagët 
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emocionale që i shkakton kjo Braunfilldit e bëjnë që të humbasë vetëbesimin. Përpjekjet për të 
krijuar një jetë të re dështojnë, sepse humbja e familjes dhe shkatërrimi i vetëbesimit i 
shkaktuar nga mjedisi racist bëjnë që ai të ngecë në një lloj zbrazëtie morale. 

Romani vazhdimisht thekson se si Jugu shkatërron jetën familjare dhe çon në varfëri 
shpirtërore. Varfëria kishte pasoja të rënda për burrat dhe gratë zezake. Burrat zezakë nuk 
kishin autoritet të mbronin dhe të drejtonin familjen e tyre. Kjo shihet në roman kur Braunfilldi 
e kupton se prania e Shipleit, “i cili ngiste kamionin në fushat ku punonte Greinxhi e bënte 
Greinxhin të vinte një maskë më të palexueshme se heshtja e tij e zakonshme”.174 Gratë zezake 
mund të ktheheshin lehtë në dashnore të pronarit, mund të shiteshin e të përdoreshin pa qenë 
në gjendje të bënin asgjë kundër kësaj. Kjo mungesë kontrolli mashkullor e përndjek Greinxhin. 
Ai jepet si shembull i mënyrës se si burrat zezakë janë “poshtëruar në aspektin psikologjik, 
social dhe politik për shkak të sistemit të bujkrobërisë në të cilin jetojnë dhe punojnë”.175 
Trudier Herisi vë në dukje strukturat të cilat: “[... ] u shterojnë energjinë e jetës burrave të cilët 
duhet të pasqyrojnë në sytë e atyre për të cilët punojnë vlerësimin se janë më pak sesa njerëz. 
Ky vlerësim kombinohet me faktin se ata e dinë se mund të bëjnë shumë pak për të 
përmirësuar situatën e tyre dhe kjo i kthen […], në bisha brutale dhe vetëshkatërruese.176 

Mungesa e pushtetit në marrëdhëniet me të bardhët e bën Greinxhin të përpiqet të 
rikrijojë një element pushteti mbi të shoqen dhe të birin. I shtypur e i dhunuar nga të bardhët, 
Greinxhi shtyp e dhunon të shoqen e të birin; nënshtrimi, shtypja dhe shpërfillja bëhen fakte të 
përsëritura. Siç vëren, Klodia Lorens–Uebi “patriarkalizmi i mishëruar në këtë shembull nga 
Shiplei është një sistem sociologjik që ka ndikimin e tij më të madh në jetët private të grave dhe 
burrave”.177 Greinxhi është kthyer në një kafshë pune në fushat e pambukut. Uokeri e thekson 
këtë nivel poshtërues përmes marrëdhënieve dhe sjelljeve seksuale të Greinxhit. Duke u 
trajtuar si kafshë, ai e trajton edhe Margaretën si të tillë në marrëdhënien e tyre duke bërë 
kështu ndaj saj atë që të tjerët kanë bërë me të. Pra, ai riprodhon marrëdhënien që ka me 
sistemin në marrëdhënien që ka me të shoqen.  Lorens Hougu vëren:  

Struktura shoqërore amerikane e shndërron burrin zezak në një bishë duke zbehur cilësitë e tij 
njerëzore dhe duke nxjerrë në pah prirjet e tij kafshërore. Për pasojë, burri zezak pasqyron 
marrëdhënien e dhunshme me pronarin e bardhë në marrëdhëniet me të shoqen dhe të birin. Ai 
nuk e shfryn zemërimin dhe zhgënjimin ndaj sistemit shoqëror apo njerëzve që ushtrojnë 
pushtet mbi të, por kundër fëmijëve të tij dhe kundër të shoqes, e cila, ashtu siç bën ai në 
marrëdhënien pronar-shërbëtor, mbetet besnike dhe e nënshtruar.178 
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Ndërsa jeta e Braunfilldit përshkon një cikël determinist kotësie (të gjitha përpjekjet e tij 
për të krijuar largësi fizike dhe emocionale me Jugun racist dështojnë), Uokeri, gjithsesi, e 
ndryshon drejtimin e rrëfimit përmes lidhjes midis Greinxhit dhe Ruthit që i jep romanit një 
element pozitiv. Historia e Braunfilldit është kritikë e ashpër e Uokerit ndaj Jugut, por historia e 
vajzës së tij, Ruthit, është një alternativë më optimiste që Uokeri ofron përkundrejt jetës së 
pakuptim të Braunfilldit. Edhe pse Ruthi i kalon vitet e formimit të saj në të njëjtin mjedis si i ati, 
ajo është në gjendje ta mbrojë veten nga ky mjedis "helmues", sepse është e vetëdijshme për 
të mirat dhe të këqijat e tij. Ajo, pra, është në gjendje të kapërcejë kufizimet e mjedisit jugor 
dhe ta lërë atë për një botë që i ofron më shumë mundësi. "Si Ruthi biblik, ajo e ndien veten të 
huaj në një tokë të huaj, por, ajo arrin të gjejë rrugën e saj drejt tokës së premtuar, drejt një 
hapësire që i ofron mundësi të reja”179. Historia e Ruthit është ekzistenciale sepse përfshin një 
proces zgjimi dhe çlirimi. Ashtu si rrëfimet e skllevërve të cilat Uokeri i quan pjesë e një tradite 
letrare ku “liria e trupit dhe e shpirtit shkonin bashkë”180, historia e Ruthit është një arratisje 
nga format e skllavërimit të shekullit XX. Vetëdija e saj filtron dhe merr çdo gjë që është e mirë 
nga tradita e Jugut dhe i lejon që të përfytyrojë një botë më të gjerë përtej atmosferës mbytëse 
të Jugut. Për pasojë, ajo e gjen zgjidhjen edhe aty ku zgjidhja duket e pamundur.  

Një element thelbësor i çlirimit të saj është fakti se ajo nuk rritet në zbrazëtinë 
shpirtërore dhe emocionale që shkatërroi jetën e Braunfilldit. Edhe pse i është dashur të 
përballet me varfërinë dhe racizmin që karakterizonin ekzistencën e të atit, ajo ka një jetë 
familjare me vlera kulturore dhe vetjake, jetë e cila Braunfilldit i mungoi.  Ruthi rritet nga një 
nënë të cilën ajo e quan "shenjtore" sepse bën përpjekje heroike për t’i plotësuar nevojat e saj 
njerëzore. Memi ia del që të shpërngulë famijen në një qytet ku ka një shtëpi të vërtetë dhe 
arsimim për fëmijët e saj, edhe pse vetëm për pak kohë. Por mbi të gjitha, Memi i jep Ruthit një 
model dinjiteti njerëzor në një mjedis çnjerëzor. Ashtu si gratë që Uokeri përshkruan tek "Në 
kërkim të kopshteve të nënave tona" të cilat ishin shembuj për të, Memi është “një flutur e 
bukur e ngecur në mjaltë të keq”. Duke trashëguar “shpirtin krijues” të së ëmës, Ruthi kapërcen 
kufizimet të cilat shoqëria e bardhë përpiqet t’ua imponojë grave zezake.  
 Pasi Memi vritet nga Braunfilldi, dhe në mënyrë metaforike edhe nga shoqëria që ai 
përfaqëson, Ruthin e vënë nën kujdesin e Greinxhit i cili bëhet një baba zëvendësues për të. 
Greinxhi kupton se mungesa e kujdesit për familjen dhe largimi i tij prej saj tregojnë se sa 
shumë e ka lejuar veten të mposhtet nga sistemi, se sa shumë vlerësimi negativ i vetes e ka 
bërë të mos mbajë përgjegjësi për mendimet dhe veprimet e veta. Siç lë të kuptohet Robert 
Batleri, kthimi i Greinxhit “krijon një ndryshim dramatik në karakterin e tij”.181 Për Greinxhin 
përpjekja për të mbrojtur dhe për t’u kujdesur për Ruthin pas vdekjes së të ëmës është ajo që e 
lidh me unin e tij të brendshëm dhe me atë që është akoma njerëzore brenda tij dhe që do të 
bëjë të mundur “plotësinë e tij”. 

Që nga momenti i lindjes, Greinxhi e sheh Ruthin si të bukur e të veçantë, si dikë që u 
shfaq si me magji në një mjedis që është kaq i ashpër e i shëmtuar. Greinxhi ia kushton jetën e 
tij (të tretë) mbrojtjes së Ruthit nga të këqijat e mjedisit Jugor ku ajo ka lindur dhe i 

                                                           
179

 Ibid., p. 195. 

180 Alice Walker. In Search of our Mothers' Gardens: Womanist Prose. New York: Harcourt Inc, 1983. p. 5. 

181 Robert Butler. Making A Way out of No Way: The Open Journey in Alice Walker’s The Third Life of Grange 

Copeland.” Black American Literature Forum 22.1 (1988). p. 72. 



123 
 

përkushtohet ruajtjes së asaj që është “e ëmbël dhe e pastër tek ajo”. Ai i siguron asaj shtëpi të 
pastër ku të jetojë dhe ushqim të mirë e të bollshëm. Por më e rëndësishmja nga të gjitha është 
se ai i ushqen mendjen dhe shpirtin. Ai e çon në shkollë dhe nuk e lejon që të punojë në fushat 
e pambukut të cilat kishin ndikuar në shkatërrimin e jetës së Braunfilldit. Pra, në njëfarë mënyre 
Greinxhi bëhet mësuesi i Ruthit për realitetet e jetës duke u mbështetur në përvojën e tij, por 
edhe në njohuritë që ka për folklorin zezak.  
 Uokeri përdor me mjaft mjeshtëri lëndë folklorike në rastin e tregimeve të Greinxhit. Ai i 
rrëfen Ruthit histori të Jugut duke e njohur me heroin mitik, rrengqarin, i cili “përmes gojëtarisë 
dilte nga çdo situatë”. Trudier Herisi shpjegon se "Uokeri përdor folklorin për të portretizuar 
personazhet, për të analizuar marrëdhëniet midis tyre si dhe për zhvillimin e subjektit”.182 
Kështu, kur Greinxhi i rrëfen me sarkazëm tregimet e xha Remusit, ai sfidon stereotipat 
ekzistues për zezakët dhe i zbulon Ruthit negativitetin e stereotipave të tillë. Sipas Herisit, 
Uokeri i vesh Greinxhit “aftësinë analitike që shpesh e kanë vetëm tregimtarët historikë”.183 
Greinxhi e riinterpreton një histori negative zezake dhe ia bashkangjit çështjeve politike 
bashkëkohore që Ruthi, vetëdija sociale e së cilës po zhvillohet shumë shpejt, i kupton 
menjëherë. Ruthi, pra, mëson atë që nuk arriti të mësonte Braunfilldi, se fjalët dhe mençuria, 
dhe jo dhuna, kanë fuqinë që të ndryshojnë përvojat duke krijuar mirëkuptim dhe kontroll mbi 
jetën.  

Kur e dëgjon Greinxhin që dëgjon muzikë bluz, ajo ndien “lidhjen me diçka të lashtë”, 
një traditë muzikore karakteristike për Jugun zezak që shndërron vuajtjen në një lloj 
ngadhënjimi njerëzor. Si formë, bluzi është një kronikë autobiografike e katastrofave vetjake të 
shprehura në mënyrë lirike”.184 Përsa i përket traumës që përjeton Ruthi, bluzi shpreh një 
këndvështrim për jetën, por gjithashtu një mënyrë për të mposhtur tragjedinë vetjake.  
 Duke e lidhur Ruthin me traditën artistike të Jugut zezak, Greinxhi e pajis atë me vlera 
që do ta ndihmojnë të mbijetojë dhe të ngadhënjejë mbi botën raciste e cila shkatërron shumë 
personazhe të tjera në roman. Herold Helenbrandi lë të kuptohet se “me tregimet e tij, Greinxhi 
luan rolin e nënës për Ruthin”.185 Tregimet e tij nga historia zezake përforcojnë në mendjen e 
saj idenë se zezakët kanë krijuar një kulturë të pasur në Jug, pavarësisht nga përpjekjet e 
shoqërisë raciste për ta shkatërruar këtë kulturë. Këto tregime i sjellin në mend Ruthit ”takime 
me njerëz të vdekur e shpirtra”. Pra, ato japin asaj mundësinë për të zhvilluar një imagjinatë të 
pasur të cilën Braunfilldi nuk e kishte. Kur Ruthi rritet, Greinxhi e mëson edhe për botën përtej 
Jugut. Ai vjedh libra nga biblioteka e të bardhëve të cilët i nxisin imagjinatën – libra për 
mitologjinë, gjeografinë, Afrikën, rebelimin romantik. Ai gjithashtu i lexon pjesë nga historia e 
Eksodit në Bibël, që i japin asaj shembuj të njerëzve të shtypur të cilët përmes forcës së 
vullnetit ngadhënjejnë mbi pengesat shoqërore. 
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Greixhi e do Ruthin aq sa ta përgatisë për t’u larguar nga Jugu. Kur Ruthi e pyet për të 
ardhmen e saj, ai i thotë “[…] kemi këtë fermë. Mund të rrimë këtu derisa të vdesim”.186  Në 
mënyrë simbolike, Greinxhi e rrethon tokën e tij për ta mbrojtur nga bota e jashtme. Kjo nevojë 
për mbrojtje karakterizon hapësirën që Greinxhi krijon për Ruthin. Pengesat fizike përreth 
fermës mbrojnë lidhjen midis Greinxhit dhe Ruthit dhe mbajnë larg ndërhyrjet e mundshme të 
botës së bardhë. Gjithsesi, bota e jashtme një ditë i kapërcen pengesat e ngritura prej tij në 
formën e katër punonjësve të të drejtave qytetare. Dy çiftet, njëri i bardhë e tjetri zezak kanë 
ardhur për të bindur Greinxhin që të regjistrohet për të votuar. Ata e informojnë Greinxhin se 
zezakët janë duke votuar dhe shumë shpejt edhe do të kandidojnë. Nëse ai lloj ndryshimesh 
shoqërore në të cilat besojnë këta të rinj është i mundshëm, atëherë ndoshta edhe ndryshimi 
shpirtëror është i mundshëm. Greinxhi është mosbesues, por atij i pëlqen besimi i tyre idealist 
në mundësinë e ndryshimit.  

Në mënyrë paradoksale, pengesat e ngritura për ta mbrojtur Ruthin nga "bota e 
jashtme" ia nxisin më shumë dëshirën për t’u larguar. Ruthi vetë tashmë ndien kufizimet e 
Jugut dhe i përgjigjet: “Një ditë dua të iki që këtu“. Robert Batleri pohon se Ruthi është në 
gjendje të mbrojë veten, sepse ajo zhvillon një vetëdije për jetën në Jug që e bën të shohë të 
mirat dhe rreziqet e kësaj jete”.187 Në krijimin e kësaj vetëdijeje ka ndikur Greinxhi.  

Në pjesën e tretë të romanit, dëshira e Ruthit për t’u larguar nga Jugu drejt një bote më 
të gjerë rritet edhe më shumë. Në një periudhë të karakterizuar nga Lëvizja e të Drejtave 
Qytetare, Ruthi fillon të zhvillojë ndjenjën e përkatësisë etnike dhe të interesohet gjithnjë e më 
shumë për çështje politike, si e drejta e votës për zezakët, marshimet ndërraciale të studentëve 
dhe integrimi. Ruthi i sheh marshimet për të drejtat e njeriut në televizor dhe është dakord me 
marshuesit se të bardhët mund të ndryshojnë. Ajo do të jetojë në një botë të ndryshuar nga 
njerëz si veprimtarët e të drejtave qytetare, që besojnë se të punosh për të ardhmen është më 
e rëndësishme sesa t’ua vësh fajin padrejtësive të së shkuarës. Përmes Ruthit, Uokeri tregon 
procesin e zhvillimit të krenarisë femërore, si një himn për të ëmën, Memin, që kishte pasur 
“një pavarësi të brendshme, një thelb që, për fat të keq, i shoqi nuk e kishte pasur. Ruthi ka 
aftësinë të rritet në shpirt dhe intelekt dhe me dashurinë e Greinxhit të arrijë plotësinë dhe të 
krijojë një këndvështrim të pasur për jetën.  

Falë mësimeve të Greinxhit, Ruthi dalëngadalë shkëputet nga Braunfilldi dhe gjithçka që 
ai përfaqëson. Si një njeri i cili kishte skllavëruar veten dhe familjen e tij, pas daljes nga burgu, 
Braunfilldi dëshiron ta marrë mbrapsht Ruthin dhe një ditë, kur e takon teksa po shkonte në 
shkollë, i thërret: “- Ti më përket mua ashtu si pulat apo qentë […] thuaja këtë gjyshit tënd të 
dashur. Thuaji se ai nuk mund të të mbajë; dhe më parë ju shoh të dyve në ferr sesa ta lë!  

- Ti the se më doje, - tha ajo duke qarë. - Nëse më do, më lër të qetë!  
- Jo […]. S’mund ta bëj këtë. Jam burrë".188  

Duke refuzuar rolet që i ishin imponuar së ëmës dhe gjyshes së saj nga shoqëria e Jugut, Ruthi 
përgjigjet: “Unë nuk jam jotja”. 
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 Afrikano-amerikanët tradicionalisht janë krahasuar me gjënë e gjallë dhe pronën nga 
shoqëria e bardhë dhe Braunfilldi në mënyrë paradoksale përdor një kategorizim të tillë me 
vajzën e tij. Për më tepër, ai tregon sjellje tipike patriarkale të mashkullit zezak Jugor që e sheh 
gruan si “mushkën e botës dhe e vë përkrah pulave e lopëve”.189 Braunfilldi mishëron 
paaftësinë për të ripërkufizuar sjelljen e tij, kurse Greinxhi mishëron ndryshimin e sjelljeve 
misogjiniste. Kur romani i afrohet fundit, Ruthi me ndihmën e Greinxhit arrin mëvetësinë nga 
Braunfilldi dhe nga jeta e Jugut. Greinxhi e kupton se e vetmja mënyrë për të mbrojtur Ruthin 
nga Braunfilldi është ta nxisë atë që të largohet nga Jugu, sepse ligjet në Jug janë në dobi të 
kthimit të Ruthit tek Braunfilldi. Greinxhi, pra, e përqendron jetën e tij tek ”përpjekjet për të 
ndihmuar Ruthin për një detyrë herkuliane" — emancipimin nga skllavëria e Jugut dhe kërkimet 
e saj për një jetë më të mirë. Pavarësisht nga kundërshtimi i Greinxhit dhe Ruthit, gjyqtari 
vendos t’i japë Braunfilldit kujdestarinë e Ruthit. Skena që vijon sjell vrasjen e Braunfilldit nga 
Greinxhi. Greinxhi ikën në kasollen e tij bashkë me Ruthin, i  ndjekur nga policia.  

Romani mbyllet me një notë dyzimi. Padrejtësia në Jug shpërthen në formën e dhunës 
që i merr jetën Greinxhit, por vdekja e tij e çliron Ruthin dhe e ndihmon në përpjekjet e saj drejt 
një jete të re. Nga fundi i romanit, Ruthi është gati për t’u nisur drejt një bote më të hapur që 
do ta ndryshojë edhe atë. Edhe Xhorxhia ku ajo është rritur fillon të shfaqë shenja të 
ndryshimeve të vërteta që u përmendën edhe më lart. Por romani thekson idenë se Ruthi nuk 
do të qëndrojë gjatë në Jug, sepse ka nevojë për më shumë hapësirë dhe mundësi sesa ç’mund 
të ofronte Jugu i asaj kohe. Fillimisht i thotë Greinxhit se do të shkojë në Jug, siç ka bërë edhe 
ai, pastaj mendon të udhëtojë në Afrikë. Vendndodhja e saktë fizike nuk është e qartë dhe as që 
mund të ishte. Ashtu si figura të tilla heroike si Frederik Daglasi apo personazhi i romanit të 
Riçard Rajtit “Djaloshi zezak” (Black Boy), ajo ka një vizion të qartë të vendeve nga të cilat do të 
largohet, por ka një vizion të vagullt të vendeve ku do të shkojë. Ashtu si hebrenjtë e Eksodit, 
historinë e të cilit Greinxhi e ka treguar disa herë, ajo duhet të lërë Egjiptin e vërtetë për të 
kërkuar “Tokën mitike”.  

Pjesa e tretë e romanit përfshin një vizion të Jugut që është i nënkuptuar në dy pjesët e 
tjera. Nëse jeta e parë e Greinxhit përforcon pikëpamjen pesimiste për Jugun që është e 
nënkuptuar në historinë e Braunfilldit, jeta e tij e dytë është e ngjashme me historinë e Ruthit, 
sepse është një arratisje nga skllavërimi i Jugut racist, kurse jeta e tretë e Greinxhit përmban një 
element që mungon në dy rrëfimet e tjera - kthimin e tij në Jug që e ripërtërin si njeri. Ky kthim 
ashtu si edhe kthimi i Silit në Xhorxhia në fund të romanit “Ngjyra e purpurt”, thekson vizionin 
që ka Uokeri për Jugun. Duke u kthyer në Kontenë e Beikerit, Greinxhi arrin ngadhënjimin e tij 
të plotë mbi dështimet e jetës. Ashtu si heroi i Xhozef Kembëllit tek “Një hero me njëmijë 
fytyra” (A Hero with a Thousand Faces), Greinxhi arrin një status heroik përmes një udhëtimi 
me tri faza ku përfshihet largimi nga shtëpia, përjetimi i sprovave në një botë të panjohur dhe 
kthimi në shtëpi me një vetëdije të re që shndërron jetën e tij dhe jetën e të tjerëve.  

Uokeri, e cila i njihte aspektet brutale të Jugut ku ajo vetë ishte rritur, bën kujdes që të 
mos e idealizojë Jugun ku Greinxhi kthehet. Ajo thekson faktin që Greinxhi kthehet në Xhorxhia  
jo për manjoliat, por sepse rrethanat jetësore e kanë bërë Jugor, qoftë kjo për mirë apo për 
keq: ”[…] megjithëse ai e urrente po aq sa çdo vend tjetër, aty ku kishte lindur do të ishte 
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gjithmonë shtëpia e tij. Xhorxhia do ishte shtëpia e tij dhe çdo vend tjetër i huaj për të ".190 
Thelbësore për krijimin e një shtëpie të re për veten në Jug është sigurimi i parave. Duke 
përdorur paratë që i ka fituar në mënyra të ndryshme në Veri dhe paratë që merr nga shitja e 
hanit të Xhozit, ai ndërton një fermë e cila bëhet një “strehë” mbrojtëse nga bota e të bardhëve 
që e ka viktimizuar ekonomikisht dhe e ka helmuar me urrejtje. Ashtu siç nënkupton edhe emri i 
tij, Greinxhi ia del që të krijojë një fermë e cila do të ushqejë atë dhe të tjerët. Kjo gjë i jep atij 
pavarësinë dhe lirinë për të marrë përsipër role të cilat i mungonin në jetën e tij të mëparshme. 
Ai “ishte kthyer në Kontenë e Beikërit, sepse ishte shtëpia e tij dhe tek Xhozi, sepse ajo ishte i 
vetmi person që e donte […]." 191 Greinxhi merr përsipër rolin e bashkëshortit kur martohet me 
Xhozin dhe atë të babait kur ndihmon Memin që të sjellë në jetë Ruthin. Pasi Braunfilldi e vret 
Memin, Greinxhi i siguron Ruthit dashurinë dhe kujdesin që nuk ishte në gjendje t’i jepte 
Braunfilldit në jetën e tij ”të parë”. Në këtë mënyrë Greinxhi arrin të krijojë një bashkësi të 
vogël të veçuar e të mbrojtur nga shoqëria e bardhë. 
 Udhëtimi në Veri e mbush Greinxhin me të njëjtën urrejtje që shkatërroi edhe jetën e tij 
“të parë” në Jug. Përvojat e tij në Veri tregohen në momentin epifanik, kur pasi i kishte grabitur 
paratë një gruaje të bardhë, e sheh atë teksa mbytet në liqen pa i shtrirë dorën për ta 
ndihmuar, duke u ndier “i gjallë e i çliruar për herë të parë në jetën e tij”.192 Ashtu siç është 
përgjegjës për vrasjen e së shoqes të cilën e braktis kur nuk është më në gjendje që të përballet 
me urrejtjen e nxitur nga shoqëria, ashtu braktis edhe gruan që po mbytej kur urrejtja e nxitur 
nga shoqëria e bën atë ta quajë Greinxhin “negër”. Siç nuk pranon t’i shtrijë dorën gruas së 
bardhë, nuk i kishte pranuar dorën as të birit para se ta braktiste. Në të dy rastet mospranimi i 
ndjenjave njerëzore është një tregues i qartë se si Greinxhi është shkatërruar emocionalisht nga 
shoqëria raciste në të cilën jeton. Përmes Greinxhit dhe Braunfilldit, Uokeri vë në dukje se 
varfëria dhe racizmi e zhveshin individin nga vlerat njerëzore. Por Uokeri thekson se individi ka 
përgjegjësi për t'i bërë qëndresë një sistemi që i heq gjithçka që është njerëzore tek ai. Greinxhi 
fajëson veten për veprimet e tij. Ai kupton se si qenie njerëzore, si zezak, ishte përgjegjësia e tij 
të ruante një pjesë të vetes të pacënuar nga racizmi që kishte prekur çdo gjë në mjedisin 
përreth. Greinxhi e thekson këtë ide kur i thotë Braunfilldit:   
 

E di mirë rrezikun e fajësimit të dikujt tjetër për gjithë rrëmujën që bën në jetën tënde. Unë vetë 
kam rënë në një grackë të tillë! Besoj shumë se kjo është mënyra se si të bardhët të korruptojnë 
[...], sepse kur të të kenë bërë të besosh se ata e kanë fajin për gjithçka, atëherë të kanë bërë të 
besosh se ata janë një lloj Zoti [...] pastaj ti fillon të shkatërrosh gjithçka ke përreth dhe fajin ia 
vë të bardhëve. Dreq! Askush nuk është aq i fuqishëm sa ç'i bëjmë ne të besojnë.193  

Pra, Jugu dhe Veriu përshkruhen në jetën e parë dhe të dytë të Greinxhit si mjedise çnjerëzore. 
Por nëse Jugu e ka ndryshuar e shndërruar Greinxhin në “gur” apo në “robot” , Veriu e 
shndërron në njeriun e padukshëm të përshkruar në letërsinë afrikano-amerikane nga Du Boisi 
dhe Ralf Elisoni: 
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Ai nuk konsiderohej më thjesht “gjë”; ajo që ishte edhe më mizore për të ishte se për njerëzit që 
takonte çdo ditë ai nuk ekzistonte! Jugu e kishte bërë të mjerë, të cimbisur nga vëzhgimi i 
vazhdueshëm i syve përçmues, por ata e dinin se ai ishte atje. Përçmimi i tyre e tregonte këtë. 
Veriu e fuste në një izolim vetmitar ku atij i duhej të kryente vëzhgime të tijat për të parë veten 
[…]. Çdo ditë i duhej t’ia thoshte emrin vetes për të mbajtur larg heshtjen. 194   

Megjithëse të dy mjediset përbëjnë kërcënime serioze për atë që është njerëzore brenda tij, 
Greinxhi në fund vendos të zgjedhë Jugun përkundrejt Veriut, sepse në Jug është i dukshëm në 
sytë e shoqërisë, ndërsa në Veri ai nuk ekziston fare në sytë e njerëzve. Ndonëse të bardhët në 
Jug i shohin zezakët me “sy përçmues” çka shtrembëron vizionin e tyre, të paktën të bardhët në 
Veri i shpërfillin plotësisht.  Pra, në Veri Greinxhi përjeton vetmi, ndërsa në Jug i jepet mundësia 
të ketë “ndjenjën e bashkësisë” të cilën Uokeri e lartëson në esetë e saj si një tipar shumë të 
rëndësishëm të jetës në Jugun zezak. 

Ndërtimi i një shtëpie në Xhorxhia e bën Greinxhin të ndryshojë emocionalisht. Duke u 
bërë i vetëdijshëm për atë që i ka ndodhur dhe duke pranuar gabimet e së shkuarës, Greinxhi 
arrin të çlirohet nga kufizimet e tij psikologjike. Për Greinxhin, nëse aftësitë e një burri për të 
mbështetur familjen e tij janë ndrydhur, nëse shtëpia e tij është sulmuar dhe pushtuar nga 
forcat që atij i mohojnë një punë të respektuar, atëherë ai është i pafuqishëm. Ai kthehet në 
Kontenë e Beikërit me gjurmë të dy jetëve të tij të mëparshme, me kriza depresioni që e bëjnë 
të mendojë vetëvrasjen dhe “mizorinë çnjerëzore” e cila e frikëson Ruthin. Por kur fillon të 
kryejë përsëri rolet e tij prej bashkëshorti, babai dhe fermeri, Greinxhi hedh një hap përpara 
drejt ripërtëritjes së tij duke filluar një ”jetë të tretë”. Ruthi është në gjendje që me puthjet e 
përqafimet e saj ta nxjerrë nga krizat e depresionit vetëvrasës. Nëse në fillim të romanit, 
Greinxhi duket si “pa emocione” dhe në mes të romanit ai verbohet nga urrejtja për të bardhët, 
në fund Greinxhi është një personazh i zhvilluar, madje heroik, sepse është rikthyer në 
‘”shtëpinë” e tij, në Jugun zezak. 

Uokeri me qëllim shmang idealizimin e shtëpisë Jugore të Greinxhit. Siç e bën të qartë 
edhe fundi i romanit, ajo është një oaz i vogël dashurie njerëzore rrethuar nga i njëjti lloj racizmi 
Jugor që ka dëmtuar jetët e shumë zezakëve në roman. Gjykatat në Jug vazhdojnë të kryejnë 
padrejtësi dhe dhuna në Jug vazhdon të marrë jetët e njerëzve të pafajshëm. Ashtu siç tregon 
edhe historia e Ruthit, edhe shtëpia e Greinxhit ka kufizimet e saj. Megjithëse një “strehë” e 
tillë baritore i jep Greinxhit ndjesinë e vazhdimësisë midis së shkuarës dhe së tashmes, Uokeri 
mbështet dëshirën e Ruthit për t’u larguar drejt një bote më të hapur duke theksuar bindjen se 
kufizimi është gjithmonë ndrydhës. Ndonëse shtëpia Jugore e Greinxhit i jep Ruthit një bazë për 
rritje njerëzore, për të vazhduar që të rritet ajo duhet të largohet nga kjo shtëpi. 

 
 Përfundime 

Në romanet e Elis Uokerit është mjaft e spikatur rëndësishme ndjesia e theksuar e 
vendit. Në letërsi, vendi shpërfaqet si hapësirë që merr vlera njerëzore. Romanet e autores 
gëlojnë nga përshkrimet e hollësishme të Jugut. Balta e kuqe, fermat rurale, fushat me pambuk, 
kopshtet me hardhi në romanin “Jeta e tretë e Greinxh Kouplendit rikrijojnë botën fizike të 
Jugut. Uokeri e vesh mjedisin rural me imazhe të kalbësisë dhe dëshpërimit. Rutina e jetës së 
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përditshme e shpërfaqur në monotoninë e shtëpisë së parë të Kouplendëve ndërthuret me 
imazhet e përsëritura të kalbësisë dhe mungesës për të shprehur ndjenjën e pashmangshme të 
margjinalizimit dhe humbjes së shpresës. 

“Jeta e tretë e Greinxh Kouplendit” është një roman i realizuar mirë sepse shmang një 
version të thjeshtëzuar i cili shpreh vetëm njërën anë të jetës në Jug. Duke përzier mjeshtërisht 
historitë e tri jetëve të Greinxhit, Uokeri na paraqet “të vërtetën e plotë” për Jugun, e vërtetë e 
cila është e ndërlikuar. “Jeta e tretë e Greinxh Kouplendit” është një roman realist, por jo në 
kuptimin e të përshkruarit me saktësi empirike të mënyrës së të jetuarit të zezakëve në Jug në 
dhjetëvjeçarët e parë të shekullit XX. Romani analizon zhvillimin e familjes afrikano-amerikane 
nga brenda saj, historinë familjare përkundrejt historisë së jetës publike afrikano-amerikane. 
“Në Europë, si në çdo vend tjetër të karakterizuar si i qytetëruar, familja është një miniaturë e 
kombit”, shprehet Franc Fanoni.195 Kouplendët mund të shihen jo vetëm si një mikrobotë e 
historisë afrikano-amerikane, por edhe e historisë së tërë Amerikës. 
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14. BIBLA DHE ROLI  SAJ NË LETËRSINË SHQIPE 

Dr Edlira Çerkezi 
                                                                                         Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, 

                                                                                       Departamenti i gjuhës shqipe dhe letërsisë 
 

Dihet që Bibla është një antologji e çuditshme e shumë librave të shkruara në kohë të 
ndryshme, dhe se ndikimi i saj është tejet i madh për letërsitë e kombeve të ndryshme. Së 
këndejmi, letërsia shqipe nuk bën përjashtim nga letërsia botërore e ajo evropiane sa i përket 
ndikimit të saj prej Biblës. Përkundrazi, letërsia shqipe e filluar me Formulën e Pagëzimit të Pal 
Engjëllit (1462), si asnjë letërsi tjetër në botë, që në origjinë të saj mund të cilësohet si një 
letërsi biblike. 

Ndikimin e literaturës biblike në shkrimin dhe krijimtarinë shqipe, sipas studiuesit Nuhi Ismajli, 
mund ta shohim në mënyrë të veçantë në idetë biblike për Fjalën e cila siç dihet identifikohet 
me Perëndinë, Dritën, Jetën; (Gjoni, 1,1-4) dhe në idetë e pikëpamjet biblike për Gjuhën, për 
gjuhën si dhunti të Zotit, natyrisht për gjuhën kombëtare (Vep.2, Kor. 1, 14). 

 Të nxitur e të udhëhequr nga pikëpamje të tilla biblike, do të shkruajnë edhe Budi (poezia XVI: 
“Tashti të lus, ndritmë mua,/ Zoti im me një rreze,/ Si të jetë urdhënuom / Shpirti shint prej teje/ 
Shqip të mundëj me rrëfyem,/ ndonjë kankë të re”), edhe Lekë Matrënga, i cili me vargjet: 
“Gjithëve u thërres, kush do ndëljesë,/Të mirë të krështee, burra e gra / Mbi fjalë të tinzot 
(kupto: arbërishte,) të shihi meshë” te “Këngë e Përshpirtshme, hyjnizon gjuhën shqipe, 
arbërishte. Është ky hyjnizimi më i hershëm shqipes që njohim gjer më sot. Edhe Buzuku do ta 
shkruajë Mesharin nga dashuria për botën amë. Me këtë libër, ndërkaq, sipas studiuesit  Zihni. 
Rrahmani, fillon teoria e shkrimit të shenjtë, por e cila do shtjellohet më tej tek Bogdani. 

Nga kjo që shënuam më sipër, mund të kuptojmë se pikëpamjet e porositë biblike, kanë ndikuar 
në nxitjen e aktit krijues, të të shkruarit shqip. Por jo vetëm si nxitje e të shkruarit, e të krijuarit. 
Bibla është edhe model krijimi (edhe kompozicional, si p.sh. “Çeta e profetëve” Bogdanit), edhe 
paratekst, hipotekst. Rasteve të tjera është një tekst që edhe kontekstualizohet, ose thënë me 
gjuhën e teoricienëve të kohëve të fundit se veprat janë bërë prej veprave të tjera: të bëra të 
mundshme prej veprave fillestare që i thithin, përsërisin, sfidojnë, ndryshojnë. Ky nocion 
nganjëherë quhet me emrin e hirshëm “ndërtekstualitet”. Një vepër është ndërmjet dhe në 
mesin e teksteve të tjerë përmes lidhjeve të saj me këto. 

Letërsia shqipe, po thuaj, për gjatë gjithë shekujve të gjallimit të saj, ka tematizuar identitetin 
kombëtar. Kjo, për arsye të rrethanave historike në të cilat u gjend populli ynë. Kështu krijuesit 
tanë, që të shumtën e rasteve ishin dhe klerikë, kishin barrën e dyfishtë:  artin e të shkruarit 
dhe udhëheqjen e popullit, vendit drejt lirisë. Këta krijues (klerikë) duke e njohur mirë Biblën 
dhe mësimet që dalin nga ajo, është krejt e natyrshme, prandaj, të mbështetën fuqishëm tek 
Bibla e të ndikohen nga ajo.  

Ç’është e vërteta, integrimi i Biblës në letërsinë tonë, pjesëmarrja e saj, kur më pak e kur më 
shumë, në zhvillimin tonë kulturor dhe shpirtëror prej kohëve më të lashta, kur iliro-shqiptarët 
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nga vetë Shën Pali dhe Shën Mateu kanë njohur dhe përvetësuar në shpirtin e tyre, në jetën e 
tyre, vlerat morale, filozofike, patriotike dhe letrare të Biblës e deri më sot, nuk ka vetëm vlerë 
historike, sidomos gjatë periudhave të ndryshme të letërsisë sonë . Bibla me vlerat dhe 
vitalitetin e saj që ka e që reflekton ka pasur një ndikim të madh te autorët e të gjitha 
periudhave letrare, si: Shën Jeronimi e Shën Niketë Dardani, Barleti, Maruli, Biçikemi, Pal 
Engjëlli, Buzuku, Budi, Bogdani, Matrënga, N.Brankati, Nikollë Filja, Variboba, Serembe, Santori, 
Skiroi, De Rada, De Martino, Naumi, Naimi, Prenushi, Çajupi, Gjeçovi, Noli, Lasgushi, 
Haxhiademi, Fishta, Kadare, A. Podrimja, Z. Rrahmani, Gjerqeku, A. Shkreli, M. Gashi, I.Ahmeti e 
tek shumë autorë të tjerë. 

Nga kjo çetë krijuesish, është krejt normale dhe reale të ketë krijues të tillë që do të jenë 
ndikuar në shkallë, nivele e forma të ndryshme nga Bibla. Për më tepër, ndikimi i Biblës në 
letërsinë shqipe është krejt i natyrshëm edhe për arsye të rrethanave të gjithmbarshme 
shoqërore e historike, zhvillimeve dhe proceseve nëpër të cilat kaloi kombi ynë nga njëra anë 
dhe të rrethanave kulturore e civilizuese nga ana tjetër.  

Kjo edhe e vë letërsinë e kulturën tonë në shtratin e përbashkët të letërsisë e të kulturës së 
civilizimit e të qytetërimit perëndimor. Prandaj, tendenca që letërsia shqipe të shihet jashtë 
këtyre rrjedhave evroperëndimore nuk ka mbështetje në kurrfarë argumentesh. 
Letërsia shqiptare fillon me dy kolosët e mëdhenj të kulturës e të civilizimit perëndimor: me 
Shën Jeronimin e me Shën Niketë Dardanin. Si të tillë edhe duhet trajtuar atë. 

Letësia shqipe nuk bën përjashtim nga letërsia botërore e ajo evropiane sa i përket ndikimit të 
saj pre Biblës. Ndikimin e literaturës biblike në shkrimin dhe krijmtarinë shqipe,mund ta shohim 
në mënyrë të vecantë në idetë biblke për fjalën e gjuhën . Frymëzimi i shkrimit të hershëm,të 
dokumentuar në shqip ,nga pikëpamja biblike për vlerën  e madhe të fjalës,nga lartësimi dhe 
njejtësimi me Perëndinë ,dritën dhe jetën ; 

“Në fillim ishte Fjala/E Fjala ishte me Hyjin /E Fjala ishe Hyj /Kjo ishte në fllim me Hyjin /Prej saj 
u bë cdo gjë /E pa të nuk u bë asgjë(Gjoni ,1,1-4)196Bazuar në nohuritë që kanë për Biblën , 
autorët shqiptarë e shkruajnë gjuhën shqipe dhe krjojnë vepra të frymëzuara nga pikëpamja 
biblike për gjuhën si dhunti të Perëndisë,kurse lutjen si akt të përmbushjes me Shpirtin e 
Shenjtë.Lekë Matrënga i frymëzuar nga Bibla e hyjnizon gjuhën shqipe ,e sheh atë si gjuhë 
Perëndie .Këtë e shpërfaq në poezinë origjinale “Këngë ePërshpirtshme” 197 
Gjithëve u hërras ,kush do ndëljesë  

Të mirë e të krështe,burra e gra 

Mbi fjalë të tinzot të shihni meshë” 

Letërsia ka luajtur rol domethënës në ndërtimin e identitetit të lexuesve .Qysh me Mesharin e 
Buzukut (1555) letërsia shqiptare e sheh veten në tjetër dimension .Shkrim i shenjtë  shfaqet si 
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koncept  në pasthënien e Buzukut ,por aty  nuk kemi përpjeke për t’u shpjeguar.Këtë çështje e 
trajton Bogdani tek “Çeta e profetëve”.Shkrimi dhe teoria e shkrimit të shenjtë në këtë vepër 
inkuadrohet në traditën latine  të shpjegimit të Biblës,pra të shkrimit të shenjtë. 

Letërsia e arbëreshëve të Italisë qysh në filimet e saj e në mënyrë të vecantë në shekulin e XIX 
paraqet në vetvete një dukuri të çuditshme por edhe të mrekullueshme., Një letërsi që lind në 
një tokë të huaj nga fara e një kombi tjetër dhe ruan me forcë origjinalitetin e vet etnik.Letërsia 
arbëreshe në zanafillën e saj ka “Këngën e Pëshpirtshme” të Lekë Matrëngës,sic shkruam më 
herët,i cili hyjnizon gjuhën amtare.Por frymën biblike do ta shohim të përcjellë edhe në 
periudhat pasuese të letësisë shqipe. 

Shkrimtarë të periudhës së letërsisë romantike vazhdimisht kanë tërhequr vëmendjen e 
studiuesve të ndryshëm duke u bërë objekt studimesh të shumta.Megjithatë ,kjo nuk do të 
thotë që kjo periudhë letrare është kundrruar në gjithë kompleksitetin e saj . Prania  e Biblës 
me gjithë derivimet te disa autoreve,nuk është marrë në shqyrtim ose është marrë fare pak 
kohëve të  fundit. Kjo ndoshta për shkak të rretthanave të gjithëmbarshme në të cilat u gjend 
shoqëria shqiptare ,në kët kontekst edhe studiuesit e letërsisë. 

Në vazhdim do të trajtojmë disa nga shkrimtarët tanë ,të periudhës së romantizmit .si dëshmi e 
frymëzimit nga Bbla,si dëshmi e ndikimit të saj ,e mbështetjes në të , por edhe si dëshmi 
krijimeh që derivuan nga ajo. 
 
Elemente të biblës në krijimtarinë e Naum Veqilharxhit 

Evëtari i vitit 1844 ,ndonëse është një libër abetare për mësimin e të shkruarit dhe të lexuarit 
bukur gjuhën shqipe ,libri në fjalë përmban edhe tri pjesë letrare:198 

1.Ati Yne(lutja që Krishri ua mësoi nxënësve të tij.: Jati ynë që je mbi qiell u shenjtëroftë emery 
Jyt/ erthtë mbretëria ojte,u bëftë të dashmët tat si /mbi qiell dhe bi dhe… 

2.Pë rte shkruar bukur zgojdha disa porosi të mencme(që është gërshetim i fjalëve të urta 
popullore me urtësinë biblike-nga Libri  Fjalëve të Urta ) 

3.Të dhjetë porositë e Perendisë. Libri përfundon me “dhjetë porositë e Perëndisë që i dha 
Moisiut“  që në tekstin e Veqilhaxhit jane si vazhdim: Unë jam Zoti {Perëndia jyt që nxra prej 
Ejiptit nga shtëpia e robisë.Të mos  kesh  tjetër perëndi vec meje 
 
Elementë të biblës te De Rada  

Figura më përfaqësuese e Rilindjes kombëtare shqiptare Jeronim De Rada vlen të përmendet 
përpos të gjithash, edhe për frymën biblike duke burimuar prej Biblës vetvetishmërinë, 
orgjinalitetin .Reflektmii biblik ku më shumë e ku më pak do jëtë i pranishëm në veprat e De 
Radës.Studiuesi Anton Nikë Berisha i cii është njohës i mirë i letërsisë arbëreshe në librin e 
tij”Burim drite e dashurie’, jep  tre këngë nga vepra “Këngët e Milosaos” që dëshmojnë për 
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praninë e mësimeve ,mesazhevë e koncepteve biblike e religjoze në këtë vepër. Në Këngën e X 
autori, ndër të tjera përmend Pashkët,Ringjalljen e Krishtit. Ringjallja ndërkaq e vesh botën me 
një petk të ri, duke i dhënë jetës një domethënie të re, një kuptim të ri në përputhje të plotë me 
konceptin dhe mesazhin biblik të  ringjalljes së Krishtit . 

Figura qëndrore e Biblës ,si Krishti, Shën Mëria do të përshkruajnë tërë veprën” Këngët e 
Milosaut”. Ato janë aq natyrshëm prezente në tekst, njësoj sic janë prezent në jetën e autorit  
dhe bashkëkombasve të tij.Dëshmi e mirëfilltë e besimit të thellë të De Radës në Hyjin dhe në 
përshpirtshmërinë e jashtëzakonshme të tij në veprat e tij janë “Skënerbeu i pafan” dhe “Një 
pasqyrë e një jete njerëzore.” 

Vetë De Rada kishte një përkushtim  të vecantë për Librin e Shenjtë e dëshmon edhe 
autobiografia e tij ,prej nga  sjellim edhe pohimin e De Radës : Pas tre vjetësh,kur fillova të 
kuptoj pjesë të zgjehura të Dhjatës s ë Vjetë, u rehabilitova, në një farë mënyre. Këto qenë dy 
bekimet që solla  me vete nga kolegji: njesia e pashlyer dhe aroma e një dashruie qiellore.199 

Elemente të biblës tek Anton Santori  

Duke e njohur mirë krijimtarinë letrare të shkrimtarëve shqiptarë  arbëresh para tij (sidomos 
“Gjellën e shën Mërisë” të Jul Varibobës e “ Çetën e profetëvë “ të Bogdanit),por edhe si njohës 
i mrë i letërsisë evropiane,Santori perpos veprave me fryme patriotike do të shkruajë edhe 
poezi me tëmatikë biblike. Krijimet kushtuar Krishtit, mrekullive të tij por edhe Virgjëreshës 
Mari, Nënëns së Krishtit Zot,në krijimtarnë letrare poetike të Santorit gjejnë frymëzim në 
Besëlidhjen e Re. Duke qenë vetë prift, pra edhe predikues i fjalës hyjnore, ungjillit të 
shenjtë,është krejt e natyrshme të jetë ndikuar nga vokacioni i tij,nga Libri i Shenjtë.Në poezinë 
“Virgjërë e bukurë”, poeti përshkruan Zonjën e Bekuar, si një njeri  të pastër për te cilën 
njerëzmi kishte aq shumë nevojë .Madje ajo krahasohet me shiun në tokën e thatë: Ti na 
erëdhe ,po si vjenë/Shiu i ashurë dhe i thatë.200 

Poezia përfundon me lutjen e poetit drejtuar Virgjëreshës Nënë,që të na pranojë edhe neve 
pranë saj “Bëj o Jëm ,pikoa njëherë/Ku je ti të vijëmi na..Poezia mbaron me nderim për trintetin 
e shenjtë: Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë. Krejt kjo është një përkim me mësimin biblik. 
Santori është në vazhdën e shkrimtarëve, të cilët sikundër dëshmojnë veprat e tyre, do të jenë 
ndikuar nga Bibla. 
 
Elemente të Biblës në krjimtarinë e Serembes 

Poezia e Serembes shpërfaq në mënyrë autentike vetë shpirtin e poetit .Botën e tij të 
brendshme Serembe e drejton kundër realitetit të pamëshirshëm dhe sa herë të mbështetur në 
zot. Një lirik i madh dhe përkthyes i Psalmeve të Davidit, Serembe në poezinë  tij do të ketë 
edhe mjaft figura biblike (Zotin Shën Mërinë,Krishtin ,shenjtërit si Kozmajin,Damjanin etj) të 
cilave do t’ju qaset më shumë përulësi ,me shumë shpresë ,bindje e besim.  
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Krijimet poetike të mbrujtura me karakterin e ndjesinë biblike të Serembes janë mjaft të 
fuqishme.Në këto poezi shihet personaliteti i poetit por edhe përulja me vetëdije para Krijuesit, 
një “përulje” kjo thellësisht njerëzore që nxjerr në dukje vlerën ehe virtytin e shpirtit të 
përvuajtur të poetit: “Aq vjet par teje u përkula/Edhe aq vjet lule të solla ty ndonëse do të 
përqeshet nga të tjerët/Njerëzit më shanë fort për dit’ e vjetë/Qeshën me mua e më bënë të 
k’qia shume/pse besën o Mëmë u ‘fort ta mbajta/megjithësë shpresat  m‘i mori një lumë” (Shën 
Mërisë së papërlyem.201 
 
Si përfundim mund të themi: Elemente te Biblës vihen re edhe në krijimtarine e Cajupit, Nolit, 
Ethem Hahiademit por shkrimtarë të tjere bashkëkohore. Bibla bashkon ne vete forma të 
ndryshme shkrimi, gjini të ndryshme si :   tregime, histori, prozë, poezi, legjenda, përrallaëza, 
kronika, epope, profeci, lutje.Prandaj Bibla, si një libër me vlera të mëdha letrare u bë ndër 
shekuj gurrë e pashterur dhe burim frymëzimi për krijues të shumtë,të cilat huazuan prej saj 
motive të shumta, personazhe, ngjarje, simbole, figura, metafora etj.Në të vërtetë shume 
studies janë të mendimit se letësia perëndimore ka qenë e ndikuar nga Bibla më shumë se cdo 
libër tjetër.Në këtë kontekst nuk bën përjashtim as letërsia shqipe.Edhe Bibla që ka shoqëruar 
lindjen ne zhvilllimin e letërsisë shqipe, duke ruajtur kështu në ruajtjen e identitetit  kombëtar. 
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Abstrakt 

 

Mundësia për t’u përballur me burime të ndryshme informacioni, me alternativa të ndryshme testesh të 
marra nga tekste të ndryahme, ka bërë që shumë herë mësues e drejtues të marrin atë që hidhet në treg 
si një alternativë për mundësi krijuese si të vetmen rrugë për të vlerësuar nxënësit. Në këto kushte pyetja 
që ngrihet është: “A duhet të mbetemi “robër” të teksteve të gatshme të cilat shumë herë, për shkak të 
altertekstit mund të mos përputhen me objektivat, mjetet dhe programin lëndor?” Qëllimi i këtij punimi 
është të zbulohet nëse tekstet alternative ndikojnë në zgjedhjet e testit m të mirë të përdorur në klasat e 
arsimit fillor. Përfundimet e nxjerra mund të shihen me interes jo vetëm për ciklin e ulët të Arsimit bazë, 
por edhe për klasat e larta të këtij arsimi, duke parashtruar rekomandime për mësuesit, tekstshkruesit 
dhe hartuesit e kurrikulave parauniversitare. 

 

Fjalë kyҫ: alterteksti, testi individual, testi standard, vlerësimi, Arsimi fillor 
 
1. EKSPERIMENTI I  
   
  1. 1. Hipoteza 

           Pas një pune disavjeçare, me kalimin nga një sistem i centralizuar në sistem të 
decentralizuar, Shqipëria hyri në rrugën e reformimit të sistemit të sigurimit të teksteve 
shkollore. Përgjatë më shumë se dy dekadave (2004-2016), shkolla, mësuesit dhe nxënësit kanë 
patur në duar tekste shkollore më shumë se në çdo periudhë historike apo reformë arsimore. 
Alterteksti, një zhvillim që hapat e parë në arsimin tonë i shënoi në vitin 2004, i ka ofruar 
shkollës, në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar, një listë të gjatë titujsh për të gjitha 
lëndët, programet e të cilave shoqërohen me tekst mësimor. 
Parimi “Zgjedh ai që e përdor” u bë konkret me shpalljen e reformës “Altertekst” nga ana e 
Ministrisë së Arsimit dhe të Shkencës. Procesi i altertekstit teorikisht karakterizohet nga 
barazia, konkurrenca, liria e pjesëmarrjes dhe iniciativa e lirë e botuesve përkundrejt 
standardeve dhe sistemit të përzgjedhjes. Supozohet të mos ketë paragjykime ideologjike apo 
partiake ndaj pjesëmarrësve në konkurrim, qofshin shtëpi botuese, autorë apo mësues e 
pedagogë pjesëmarrës në komisionet përzgjedhëse. Procesi i përzgjedhjes ka përfshirë të gjitha 
klasat dhe ciklet. Vlerësimi dhe miratimi i teksteve duhet të kalojë në filtrat e cilësisë, 
nëpërmjet ekspertëve lëndorë. Situata sot në klasat tona tregon se hedhja në treg e shumë 
alternativave mund të keqinterpretohet nga mësuesit e ndonjëherë edhe nga drejtues 
shkollash. Duket se ekziston risku që interesi i lartë ekonomik, që qëndron mbas këtij procesi, 
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mund të nxisë disa shtëpi botuese, të cilat të ndihmuara edhe nga lidhjet me drejtues me 
ndikim brenda sektorit të arsimit, të influencojnë procesin e përzgjedhjes së teksteve duke 
kufizuar lirinë e mësuesve për të zgjedhur tekstin që ata e gjykojnë si më të përshtatshëm. 
Mundësia për t’u përballur me burime të ndryshme informacioni, me alternativa të ndryshme 
testesh të marra nga tekste të ndryahme, ka bërë që shumë herë mësues e drejtues të marrin 
atë që hidhet në treg si një alternativë për mundësi krijuese si të vetmen rrugë për të vlerësuar 

nxënësit. Në këto kushte pyetja që ngrihet është: “A duhet të mbetemi “robër” të teksteve të 
gatshme të cilat shumë herë, për shkak të altertekstit mund të mos përputhen me objektivat, 
mjetet dhe programin lëndor?” 
Synimi ynë është të shohim se a ndikojnë tekstet alternative në hartimin e testeve dhe si mund 
të përmirësohet roli i tyre në procesin e të nxënit. 
   
1.2. Metodologjia 
 
            Për të vërtetuar hipotezën ne u mbështetëm në katër eksperimente. Nëpërmjet një 
qasjeje cilësore ne do t’i nënështrojmë kampionët tanë ndaj dy tipe testesh një standard dhe 
një individual. Në eksperimentin e parë instrumenti i përdorur është një test standard i aplikuar 
nga drejtoria e shkollës, i cili në përmbajtje është i njëjtë me tekstin e përdorur në klasë. 
Drejtuesit zbatuan një test të marrë nga libri i mësuesit. Përkundrejt këtij eksperimenti u 
zhvillua një tip i dytë ku mësuesi hartoi një test të mbështetur në një burim alternativ. Ne do të 
shohim se kur dhe pse u volën rezultate më të larta.  
Në rastin e dytë dy eksperimentet ndryshuan pozicion. Testi i gatshëm ishte bazuar në një 
teskst alternativ dhe testi i mësuesit ishte i njëjtë në përmbajtje me informacionin e dhënë në 
tekstin e zbatuar në klasë. 
 
 1. 3. Kampioni 
 
  Shkollat që u morën si kampion ishin, dy shkolla qyteti: shkolla 9-vjeçare “Sotir Gura”, si 
dhe shkolla 9-vjeçare e fshatit Mborje. Në eksperiment u përfshinë 27  nxënës të klasës së 
katërt  të shkollës 9-vjecare “Sotir Gura”, si dhe 14 nxënës të klasës së dytë të shkollës Mborje.  
Eksperimenti u krye mbi njohuritë e marra në lëndën e matematikës me tekstet e shtëpisë 
botuese Albpaper me të cilën punojnë  nxënësit e  klasës së katërt të shkollës “Sotir Gura” dhe 
me tekstet e shtëpisë botuese Albas me të cilën punojnë nxënësit e klasës së dytë të shkollës 
Mborje. 
 
 1. 4. Instrumenti 

 
  Testi standard ishte i tipit diagnostikues dhe u zhvillua në fund të periudhës tre mujore  
për kapitujt 1-6. Testi u zhvillua nga drejtoria e shkollës me nxënësit e klasës së dytë me 
synimin për të parë sa të qëndrueshme ishin njohuritë e nxënësve për këtë tremujor. Njohuritë 
që kontrolloheshin ishin mbi numrat deri në 100, veprimet me numrat deri në 100 me dhe pa 
kalim të 10, njohuri mbi figurat dhe trupat gjeometrikë, veprime me mënyrat e mbledhjes, 
veprime me zbatim të vetive të mbledhjes, problema me dy veprime. Në test kishte ushtrime ku 
nxënësi plotësonte barazime  për të gjetur shumën deri në 10, zbatime të operatorëve të 
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mbledhjes dhe zbritjes, zbatime të mënyrave të mbledhjes, zbatime të vetive të mbledhjes, 
vizatim të llojeve të vijave, plotësim tabele për elementët e figurave gjeometrike, mbledhje e 
zbritje me kalim të 10, zgjidhje problemash me një dhe dy veprime.  
               
 1.5. Analiza e të dhënave 

 Nga testimi që u zhvillua me nxënësit e shkollës 9-vjeçare Mborje u arritën këto rezultate: 

 

Tab.1 Shkolla 9-vjeҫare Mborje 

Nr  Pikët  0-14 15-30 31-38 39-54 55-60 

1 Vlerësimi 1 2 3 4 5 

2 Nr. i nxënësve 2 2 3 4 3 

 

Nga testi u vu re se nxënësit kishin njohuri të sakta në veprime me numrat, vizatonin llojet e 
vijave, plotësonin me operatorë, por gabonin në plotësimin e tabelave për gjetjen e numrit të 
kulmeve, brinjëve të figurave gjeometrike, gabonin në mbledhjet e zbritjet me kalim e prishje të 
10 dhe në zgjidhjen e problemave me dy veprime.  
 

2. EKSPERIMENTI II 

 

 2.1. Kampioni 

 

  Edhe në këtë eksperiment u përdor i njëjti kampion i cili iu nënshtrua një testi individual 
të përgatitur nga mësuesi i klasës. Synimi ishte i njëjtë, për të parë se sa ndikon teksti në 
hartimin e testit dhe në rezultatet e të nxënit. 
   

 2.2. Instrumenti 

   
  Testi individual që u përdor në këtë eksperiment përfshinte gjithashtu  njohuritë për 
kapitujt 1-6. Edhe ky test u zhvillua në fund të tremujorit. Njohuritë që kontrolloheshin ishin 
mbi numrin, veprimet me numrat deri në 20, veprime me kalim dhe prishje të 10 me shumë 
deri në 20, vizatime të llojeve të vijave, krahasime të numrave deri në 20 dhe problema me një 
veprim. 
   

 2.3. Analiza e të dhënave 

 

Nga testi që u zhvillua u arritën këto rezultate: 

Nr. Pikët 0-12 13-25 26-31 32-45 46-49 

1 Shkalla e vlerësimit 1 2 3 4 5 

2 Nr.nxënësve 1 1 2 4 6 
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Nga rezultatet e testimit u vu re se nxënësit kishin njohuri të sakta në veprimet me numrat, 
kryenin saktë krahasimin e numrave dhe vizatimin e llojeve të ndryshme të vijave, por gabonin 
në mbledhje e zbritje me kalim e prishje të 10. 
 

 Grafiku 3: Shkolla  Mborje 

 

Grafiku 4  

 

Duke parë rezultatet vihet re se në ndryshim nga testi i gatshëm rezultatet dolën më të larta. 
Nxënësit gjatë plotësimit të këtij testi u ndien më mirë, nuk shfaqën shenja frike dhe ishin më të 
qartë në atë që do të plotësonin. Këto rezultate u arritën sepse nxënësit ishin më të 
familjarizuar me tipat e ushtrimeve që përmbante testi, pasi ato përputheshin me njohuritë që 
ata kishin marrë nga teksti me të cilin punonin. E kundërta ndodhi me testin e gatshëm të 
zhvilluar nga drejtoria e shkollës ku nxënësit u përballën me tipa ushtrimesh të panjohura për 
ta, pasi tipat e ushtrimeve të testit nuk ishin  marrë nga teksti me të cilin punonin nxënësit. 
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3. EKSPERIMENTI 3  

 

 3. 1. Kampioni 

 

Në këtë eksperiment morën pjesë 27 nxënësit e klasës së katërt të shkollës 9-vjeçare “Sotir 
Gura”. Testi u zhvillua në lëndën e matematikës dhe përsëri kontrolloheshin njohuritë e marra 
në periudhën shtator-dhjetor. 
 

 3. 2. Instrumenti 

 

Testi u zhvillua nga drejtoria e shkollës me nxënësit e klasës së katërt me synimin për të parë sa 
të qëndrueshme ishin njohuritë e nxënësve për këtë tremujor. Tipat e ushtrimeve që 
përmbante testi bazoheshin në tekstin me të cilin punonin nxënësit në klasë.   
 

 3.3. Analiza e të dhënave 

 

Nga testimi që u zhvillua me nxënësit e shkollës 9-vjeçare “S.Gurra” u arritën këto rezultate: 

 

Tab.1 Shkolla 9-vjeҫare “S.Gurra” 

Nr  Pikët         

1 Vlerësimi 4 5 6 7 8 9 10 

2 Nr. i nxënësve 1 1 2 6 6 6 5 

 

Nga testi u vu re se nxënësit kishin njohuri të sakta në veprime me numrat, vizatonin llojet e 

vijave, plotësonin me operatorë, por gabonin në plotësimin e tabelave për gjetjen e numrit të 

kulmeve, brinjëve të figurave gjeometrike, gabonin në mbledhjet e zbritjet me kalim e prishje të 

10 dhe në zgjidhjen e problemave me dy veprime.  

 

4. EKSPERIMENTI IV 

 

 4.1. Kampioni 

 

  Edhe në këtë eksperiment u përdor i njëjti kampion i cili iu nënshtrua një testi individual 
të përgatitur nga mësuesi i klasës. Synimi ishte i njëjtë, për të parë se sa ndikon teksti në 
hartimin e testit dhe në rezultatet e të nxënit. 
   
 4.2. Instrumenti 

 

  Testi individual që u përdor në këtë eksperiment përfshinte tipe ushtrimesh të 
ndryshme nga ato me të cilat nxënësit punonin aktualisht në tekstin e tyre. Mësuesja kishte 
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përdorur në test ushtrime nga tekste të tjerë të ndryshëm nga ai që përdorte në klasë me 
qëllimin për të parë se sa të aftë ishin nxënësit për të përdorur logjikën në zgjidhjen e tipeve të 
reja të ushtrimeve. 
 

 4.3. Analiza e të dhënave 

Nga testi që u zhvillua u arritën këto rezultate: 

Nr. Pikët 0-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-38 

1 Vlerësimi  4 5 6 7 8 9 10 

2 Nr.nxënësve 3 1 2 6 7 5 3 

 

Nga rezultatet e testimit u vu re se nxënësit kishin njohuri të sakta në bashkimin dhe prerjen e 
bashkësive, në zbërthimin dhe shkrimin e numërorëve, në zbatimin e vetive të mbledhjes, por 
gabonin në shkrimin e numrave me shifra romake, rrumbullakimin e numrit, zbritjen e numrave 
pesëshifrorë me prishje të rendeve, në shumëzimin me numër dyshifror në shtyllë. 
 
Grafiku 5: Shkolla 9 vjeçare “S.Gurra” 

 
 

Grafiku 6: Shkolla 9 vjeçare “S.Gurra”
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Përfundime  
 
Duke parë rezultatet e të dyja eksperimenteve dalim në përfundimin se edhe njohja e teksteve 
në hartimin e testeve ka rëndësinë e saj.  
Modelet e hartimit të testeve të gatshme nuk janë standarde, por gjithsesi qëllimi për të cilin 
hartohen kërkon të përmbushin disa kërkesa të përbashkëta, pavarësisht nga modeli i zgjedhur. 
Testi i gatshëm, i marrë nga burime të ndryshme alterantive, duhet ta ndithmojë mësuesin të 
bëjë zgjedhjen që i nevojitet (për testin që do të zbatojë në klasë me nxënësit) dhe më pas 
duhet të shërbejë si udhërrëfyes për të matur ecurinë e asaj që nxënësi ka mësuar. 
Në tekstet alternative, mësuesit, që në fillim duhet të sqarojnë se në ç‟pjesë të tekstit, 
pretendohet që nxënësit të plotësojnë objektivat. Më tej, duhet të vendosen objektiva për 
kapitull ose grup temash që në fakt do të jenë përshkallëzime të objektivave të programit. 
Teksti alternativ është mirë të shihet si burim që ofron udhëzime didaktike (organizimin e punës 
në klasë, komunikimin me nxënësin etj), mënyra të ndryshme zgjidhjeje të detyrave (nëse ka); 
të zgjerojë horizontin e mësuesit për tema të caktuara, të japë modele integrimi, modele 
vlerësimi, të sqarojë punën me nivele të ndryshme nxënësish. Testet e marra nga tekste të 
ndryshme alternative duhet të mos synojnë “robërimin” e mësuesit, por përkundrazi të 
kthehen në burim për iniciativa krijuese frytdhënëse.  
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16. PËRDORIMI I  EMRIT NË TË FOLMEN E RAHOVECIT 
 

Fridrik Dulaj 
Universiteti “Fehmi Agani” Gjakovë 

 
Abstrakt 

Në këtë punim do të paraqesim disa veçori karakteristike të sistemit emëror në të folmen e 
Rahovecit. Kjo zonë, e cila është plot me dukuri të cilat janë karakteristike për këtë të folme. Dihet që 
dallimet ndërmjet të folmeve në dialektet e shqipes janë kryesisht fonetike dhe më pak morfologjike, 
megjithatë në këtë punim do të përpiqemi të paraqesim disa ndryshime që lidhen me kategoritë 
gramatikore, siç janë: shquarsia, gjinia, rasa dhe numri. Për ta realizuar këtë punim veç materialeve të 
vjela në terren kemi marrë edhe materiale nga vepra e Sheh Maliqit “Divani”, vepra “Fjalori i Kujinxhiçit” 
dhe vepra e Sylejman Haxhisë “Flamurtari i Kosovës-Isa Boletini”. Këto materiale na kanë shërbyer që të 
bëjmë një vështrim diakronik dhe sinkronik të përdorimit të emrave në këtë trevë. Prandaj rezultatet e 
paraqitura në këtë punim nuk janë thjeshtë të dhëna dialektologjike, por mbi të gjitha janë zhvillime 
historike në këtë trevë dhe ndryshime sociolinguistike. 

Fjalët kyçe: dialekt, izoglosa, emër, shumës, gjinia, kategori gramatikore, zonë   

Sistemi emëror i të folmes së Rahovecit me rrethinë paraqet elemente të përbashkëta 
dhe elemente të veçanta me të folmet e tjera verilindore. Emri gjatë zhvillimit historik ka 
pësuar ndryshime në kategori gramatikore dhe ato, natyrisht, në një farë mënyre na shfaqen 
edhe në izoglosat a tipare dalluese të të folmeve të ndryshme. Edhe sistemi emëror tri gjinish 
ishte i njëjtë me gjuhët indoevropiane. Ndërsa sot emrat e gjinisë asnjanëse janë reduktuar 
dukshëm. Por, marrë në tërësi, ashtu siç e vë në dukje edhe Gj. Shkurtaj në veprën e tij Shqipja 
e sotme, të folmet e shqipes, sa i përket çështjes së emrit, nuk kanë dallime strukturore. Ato 
pak ndryshime që shihen sot në këtë pikë lidhen me ruajtjen e gjinisë asnjanëse diku në një 
masë më të vogël. 

 
Kategoria e shquarsisë së emrave. Sa i përket formimit të trajtës së shquar të emrave edhe për 
këtë të folme, interes nga pikëpamja dialektore paraqet trajta e shquar e emrave mashkullorë 
numri njëjës, sidomos ajo e emrave që në të pashquarën mbarojnë me tog zanor -ua në 
toskërishten dhe ue ose u në gegërishten. Të folmet e Jugut dhe ato të Shqipërisë së Mesme e 
formojnë trajtën e shquar të këtyre emrave duke nxjerrë përsëri zanoren o në vend të diftongut 
dhe duke marrë mbaresën shquese i: ftua / ftue / ftu - ftoi; krua / krue / kru -kroi; përrua /prrue 
/ prru-përroi /prroi;  thua /thue /thu-thoi, patkua /patkue / patku-patkoi202. Në këtë të folme, 
si në shumë të folmet e gegërishtes veriore, ky tip emrash  trajtën e shquar e formojnë, jo 
vetëm duke nxjerrë zanoren o në vend të diftongut  ue , por edhe marrin mbaresën shquese -i, 
dhe duke nxjerrë bashkëtingëlloren n të temës së vjetër: ftoni, kroni, prroni, thoni, patkoni, 
mini etj.  
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 Shih: Gj. Shkurtaj, Shqipja e sotme, UFO-University Pres, Tiranë 2010. cit. f. 132. 
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Edhe emrat e lakimit të dytë, të cilët mbarojnë me bashkëtingëlloret grykore k, g, h edhe në të 
folmen e Rahovecit, si në shumë të folme gege, e veçmas në ato verilindore, trajtën e shquar e 
bëjnë me anë të zanores i e jo me zanoren u, të gjuhës standarde dhe të shumë të folmeve të 
tjera jo vetëm të toskërishtes, po edhe më gjerë203 p.sh.: kreshnik (krashnik-i), oxhak (axhaki-i), 
bajrak-i, sakak-i, xhak-i, duvak-i, plak-i, krushk-i, mazrrek-i, jastèk-i, marak-i, vek-i, zog-i, breg-i, 
lug-i, shtog-i, shteg-i, berllog-i, beg-i, lag-i, beleg-i, ah-i, zog-i, burg-i, krah-i , pleh-i, krah-i,  teh-i 
etj. 

Zogi msohet me fluturu sa âsht i vogel. 

Zogit banja hish ai ik. 

Zogin e zen sa âsht i vogel se kur t`rritet……  

Bregi i Drinit ish flliq. 

Krushki i parë i ksej darsme je ti. 

Shteki ish qel. 

Jastèkin tem ma ki marr.  

Ki marr jastekin e vet. 

E ki dyshekin e vet (në Rahovec dishekin) 

Fishekin e pushkes etj. 

 Njëjtë dalin edhe disa emra të përveçëm: Kreshnik-i, Besnik-i, Durak-i, Mak-i, Pashk-i, Beg-i, ni her’ m’ka 

xan’ Fetah Begi ;   

Syret t’bohet konaki enbija 

Te hiqen pej zemres qa kije tone gjyna 

                             (Divani, kënga II) 

 

Ven manxerrёn mbi cep tё krahit 

                            (S Haxhija. f.111) 

 

Në këtë të folme një numër i vogël emrash si: mi:, dhe:, thi:, etj., e bëjnë shquarsinë në të dy 
format: edhe me zanoren i edhe me zanoren u, edhe te brezi i vjetër.  

P.sh.: thiu, por edhe thivi (shprehje që dëgjohet për djemtë e rinj që janë shumë punëtorë); e ka 
nxan dhevi; mos t’kaloi miu nëpër musteqe  (tek ne mos met kalu mini neper msteqe) 

Këtu duhet të theksojmë se te një numër i madh folësish, sidomos te brezi i mesëm dhe ai i ri 
brenda qytetit të Rahovecit,  kemi dëgjuar shpeshherë të përdoret shquarsia e shqipes 
standarde të emrave të lakimit të dytë. Të rinjtë, të shkolluarit, po thuajse në të gjitha rasat e 
përdornin shquarsinë e emrave të lartshënuar sipas rregullit gramatikor që kishin mësuar në 
shkollë (sidomos kur nxënësit flasin me mësuesit e tyre), si p.sh.: Hakiu, Bahriu, Aliu, 
Bakiu,Ganiu; miu, shtegu, bregu, etj.  
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Në të folmet e arealeve të Ratkocit dhe Krushës dëgjohen me i Binaki, Pashtriki. Por te S. 
Haxhija,  shkrimtar rahovecas, shfaqen tё dy format me u dhe me i si p.sh.: Shaban Binaku, 
Zâna e Pâshtrikut. 

Disa emra të gjinisë mashkullore të huazuar nga gjuhët turke ose arabe, që mbarojnë me i të 
theksuar, në këtë të folme si shumë të folme verilindore, shquarsinë e bëjnë me anë të 
mbaresës -ja dhe lakohen si emra të lakimit të tretë204 si: Haki-ja, Bali-ja, Sami-ja, Hysni-ja, 
Kadri-ja, Refki-ja, Nazmi-ja, Hamdi-ja, Hajri-ja, Spahi-ja, Shukri-ja, Remzi-ja, Avdi-ja, Femi-ja, 
Ali-ja, Shyqyri-ja, Zeki-ja, Bahri-ja. Të tillë mbeten, të gjinisë mashkullore edhe emrat që 
emërtojnë profesione: furraxhi-ja, xhamazxhi-ja, sharraxhi-ja, duhanxhi-ja, samarxhi-ja, 
bostanxhi-ja, kadi-ja, kafexhi-ja, lustraxhi-ja, mollaxhi-ja, dardhaxhi-ja, qiraxhi-ja, teneqexhi-ja, 
sharrxhi-ja, hajgarexhi-ja, laknexhi-ja205. 

 “ka ardh mollaxhija molla me na shit 
”na nuk dojana molla se vet jena t’holla” 
“erdhi dardhexhija dardha me na shit, 
Na nuk dojna dardha, vet jena t’bardha” 
                                       (Këngё popullore) 
Furraxhija i mir e dhez zjemin pa leter. 

 

Shënim: në mënyrë sporadike në disa frazeologjizma emri thi  e bën trajtën e shquar me 

mbaresën -u: dhami i qenit n’mish t’thiut, thi bir i thiut etj. 

 

Gjinia e emrit 

 

Edhe në të  folmen e Rahovecit me rrethinë, ashtu si në të gjitha të folmet e tjera në Kosovë 
dhe më gjerë në të gjitha të folmet verilindore, emrat grupohen në tri gjini: mashkullore, 
femërore, asnjanëse. Profesor H. Agani thekson se një grup emrash, dikur asnjanës, kanë lëvizur 
duke u renditur si emra mashkullorë206. Të tillë janë emrat: ujë, djathë, sy, ndërsa kur kalojnë në 
shumës të njëjtit janë në gjininë femërore ujna, djathna, syna. Kështu del edhe situata edhe në 
të  folmen e Deçanit me rrethinë, në të folmen e Kaçanikut. H. Agani në studimin e tij mbi 
Fjalorin e Lubomir Kujunxhiçit, vë në dukje se emrat e gjinisë asnjanëse, ashtu si në shumë 
gjuhë të tjera indoevropiane, po shkonin drejt rrudhjes apo reduktimit. Në këtë pikë duhet të 
theksojmë se edhe e folmja e Rahovecit me rrethinë shkon drejt përgjithësimit, apo siç do të 
thoshte Gj. Shkurtaj trajtat dialektore karshi gjuhës kombëtare (standarde) humbin terren207. 
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Shih: Gj. Shkurtaj, vep. cit. f. 130. 
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 Shih.:F. Dulaj, E folmja e Rahovecit me rrethinë, IAP, Prishtinë, f 169 
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 Shih: H. Agani, Fjalori i Kujunxhiçit, Rilindja, Prishtinë 1981, f. 150. 
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 Shih: Gj. Shkurtaj, vep. cit. f. 130-140. 
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Emrat e lakimit të dytë, një pjesë e tyre lakohen sipas paradigmës së lakimit të parë, si p.sh: 
vek-i, zog-i, breg-i, lug-i, shtog-i. Emri truall, në të folmen e Rahovecit trajtën e shquar e bën 
duke reduktuar togun zanor  ue të  temës në u dhe duke marrë mbaresën i: trulli. Kjo dukuri 
dëgjohet në gjithë gegërishten verilindore208.  

Na duket me interes që në hetimin tonë t’i japim përparësi edhe krahasimit me gjendjen e 
fiksuar në hartat e ADGJSH-së dhe pikërisht: emrat qershor, krahror, truall, shualli, buall, thua, 
ujë, mish, djathë, lesh dyllë, mjaltë,  të cilët kanë qenë të anketueshëm edhe nga dialektologët 
specialistë. Hartat e ADGJSH nr. 66.a, 66.b/1, 66.b/2, 67, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5 dhe 
68/6209  për pikën 35 që është brenda arealit të Ratkocit, këta emra janë renditur si emra të 
gjinisë mashkullore. Në të folmen e Rahovecit emri mjaltë del edhe në gjininë mashkullore 
mjelti, por më shpesh dëgjohet në gjininë femërore mjelta. Në hartën numër 70.a210  emri 
shëndeti që për pikën 35 është thënë se është emër i gjinisë mashkullore. Te folësit e arealit të 
Ratkocit dhe në arealin e Krushës këtë emër e dëgjojmë në gjininë femërore: ishalla i pelqen 
shňeta. Por ka raste që ky emër del edhe si emër i gjinisë mashkullore p.sh.:  koft per shňet, 
ishalla i pelqen shňeti (shëndeti) etj. Ndërsa në arealin e Rahovecit, ky emër dëgjohet në gjininë 
mashkullore, kjo ndodh ngase folësit e qytetit e ruajnë grupin bashkëtingëllor nd p.sh: ishalla i 
pelqen shëndeti, pra ruajtjen e kësaj forme e kushtëzon grupi nd. Edhe emrat që janë dhënë në 
hartën numër 70.b211 qiell, lot, qytet, ashtu siç janë paraqitur në ADGJSH në të tri arealet e kësaj 
të folmeje janë në gjininë mashkullore, si p.sh: qielli, loti, qyteti. Emri qiell në të folmen e arealit 
të Rahovecit dëgjohet edhe qilla p.sh: m’u ba qilla e toka bashk nuk bahet ajo pun. 

Emrat, që sipas gjinisë natyrore janë të gjinisë mashkullore, në të folmen e Rahovecit me 
rrethinë te të tre brezat, ashtu si në mbarë të folmet e shqipes dhe në shqipen standarde, 
lakohen sipas paradigmës së lakimit të tretë: Geg-a, Lek-a, Syl-a, Mal-a, Xhem-a, Ram-a, Kol-a, 
ag-a, bac-a, axh-a etj.  Te të gjithë këta emra në trajtën e pashquar nuk dëgjohet zanorja ë. 
Zanorja ë, e trajtës së pashquar, nuk dëgjohet as te emrat: djalë,  gjumë etj., kështu në këtë të 
folme dëgjohen: Geg, Lek, Syl, Mal, kal, Xhem, Ram, Kol, ag, bac, axh etj.  

E folmja që po e shqyrtojmë paraqet ndryshim nga e folmja e Deçanit me rrethinë te disa emra 
si: harren, që në të folmen e Deçanit është i gjinisë mashkullore harrni , në këtë të folme ky 
emër dëgjohet edhe si emër i gjinisë mashkullore  harren-harrni, por edhe si emër i gjininë 
femërore harren-harrna (por edhe harrnica). Ndërsa emri currjel  që në të folmen e Deçanit me 
rrethinë është i gjinisë mashkullore currjeli, në të folmen e Rahovecit me rrethinë ka raste që 
është herë në gjininë mashkullore currjeli e herë në gjininë femërore currjela p.sh: currjela e 
Ularices, currjela e Daganit etj. Edhe harrna s’ish kon kerçysh; ish ka lag, i pikshin flokt currjel; 
rrjedhke currjela e ujit pa u nal. 

Dalin me i, njëlloj si në të folmet e tjera verilindore emrat: dud-dud-i, koll-koll-i, djep-djep-i, dru-
drun-i, vnêsht-vnêsht-i etj. Emri çeberr që në të folmen e Deçanit me rrethinë në trajtën e 
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Shih: Gj. Shkurtaj, vep. cit. f. 129. 
209

Shih: G. A, ADGJSH Vëllimi I, ASHSH, Napoli 2007, f. 205-215. 
210

 Shih: ADGJSH, vep. cit, f. 217. 
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Shih: ADGJSH, vep. cit. f. 218. 
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shquar del çeberri,  në të folmen e Rahovecit me rrethinë ky emër del çeberr- çeberrja (çeberrja 
është enë e madhe për konservimin e perimeve si të specave, domateve, djathërave etj). Ish 
tha çeberrja, pe lshojke ujin. 
 
Përshtatja e emrave mashkullorë 

 

Përshtatja dhe rendi i emrit me emrin përcaktues paraqet dallim vetëm në fshatin Zatriç. Folësit 

e këtij fshati këtë bashkërenditje emrash e bëjnë në këtë formë: Qazimi i Bajranit, Bilalli і  

Amrushit, Selimi і Latifit etj.. p.sh.: Po shkoj te Qazimi i Bajramit, Bilalli i Amrushit ka darsem. 

Përderisa në gjithë trevën e Rahovecit dëgjohet p.sh. Qazim Bajrami, Bilall Amrushi, Selim Latifi 

etj.. p.sh.: Po shkoj te Qazim Bajrami, Bilall Amrushi ka darsem etj. 

Njëherësh në arealin e Krushës e kemi dëgjuar një dukuri tjetër, emrat e profesionit kur 

shoqërohen me emrat e njerëzve, emri i parë mbetet і pashquar në funksion të ndajshtimit, 

ndërsa emri і dytë shquhet (emër vetjak)212 p.sh. : mësues Besimi, mësues Bashkimi, mekanik 

Bajrami, profesor Fatoni, profesor Idrizi, profesor Hasani etj. Kjo dukuri paraqet dallim me 

fshatrat e arealit të Ratkocit, kur emri і parë është emër profesioni dhe shquhet, ndërsa emri i 

dytë që është emër njeriu nuk shquhet si p.sh:  mësuesi Besim, mësuesi Bashkim, mekaniki 

Bajram, profesori Faton, profesori Idriz, profesori Hasan etj.) 

 

Gjinia femërore  

 
Në këtë të folme, si në shumë të folme të tjera në Kosovë, gjinia femërore nuk paraqet dallime 
të rëndësishme.  

Si në mbarë të folmet verilindore, veçmas të folmet e Kosovës, gjatë përdorimit këta emra, që  i 
përkasin gjinisë natyrore femërore, marrin mbaresat e lakimit të parë, d.m.th lakohen si emra 
të gjinisë mashkullore: Kimet-i, Shyret-i, Servet-i, Hatman-i, Xhejlan-i, Xheran-i, Mejrem-i, 
Ganimet-i, Zirafet-i, Xhylfidan-i, Ajnishah-i, Xhylsim-i, Hikmet-i etj. 

Ashtu si në mbarë shqipen, edhe në të folmen e Rahovecit me rrethinë, disa emra, kur kalojnë 
nga numri njëjës në shumës, kalojnë nga gjinia mashkullore në gjininë femërore. Të tillë janë 
emrat : ky mal-i – kto male, ky livadh-i – kto livadhe, ky veň-i – kto veňe, flok-i – kto flok. T’u kan 
rrit kto flok, si pastaçi. Gjininë e përcakton përemri dëftor. 

 Siç shihet nga shoqërimi i përemrave dëftorë është i qartë ndërrimi i gjinisë kur emrat 
ndërrojnë numrin nga njëjësi në shumës. Janë të gjinisë femërore edhe emrat të cilët përdoren 
vetëm në numrin shumës: tesha, kruňe, gershân, pantolla etj.    
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 Shih: Gj. Shkurtaj, Onomastikë dhe Etnolinguistikë, SHBLU, Tiranë 2001, f. 149. 
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Si element dallues kemi vërejtur mungesën e mbaresës –je, të rasave të zhdrejta në trajtën e 
pashquar. Në vend të saj përdoret mbaresa e trajtës së shquar –es.  

Lakimi i disa emrave të gjinisë femërore 

E- lule                    E  do213 lula 
Gj e lules              Gj e do lulve 
Dh lules     Dh do lulve 
K lule                    K do lula 
Rr pi lules            Rr  pi do lulve 

Gjinia asnjanëse 

Emrat e gjinisë asnjanëse, që zakonisht tregojnë lëndë ose pjesë të trupit, në një numër të 
madh të folmesh të gjuhës shqipe dhe në gjuhën letrare shqipe janë rralluar kaq shumë, sa 
mund të thuhet se janë duke humbur krejtësisht214. E folmja e Rahovecit, sa i përket këtyre 
emrave, u bashkohet të folmeve të tjera të shqipes. 

Emrat ujë dhe dyllë, që në shumicën e të folmeve të shqipes, si në toskërishten, ashtu edhe në 
gegërishten, ka kaluar në gjininë mashkullore: uji dhe dylli edhe në të folmen e Rahovecit 
dëgjohet si emër i gjinisë mashkullore215. 

Ndërsa emri mjalt në të folmet e Rahovecit është edhe emër i gjinisë mashkullore: mjelti, por 
edhe si emër i gjinisë femërore mjelta. Ndryshe nga të folmet e tjera216 e folmja e Rahovecit në 
të gjithë zonën zanoren a të temës e kthen në e217 si: mjelti, mjelta. Rrushi i amel si mjelti.  
Mjelti i bletes e ka eren e bagremit (bagremi është lloj druri). 

Emri i gjinisë asnjanëse kryt në këtë të folme ka ndjekur rrugë të ndryshme. Kështu në arealin e 
Ratkocit, këtë emër e kanë ruajtur në formën e asnjanësit ashtu si në shumë të folme të 
gegërishtes dhe mbarë gegërishtja verilindore218: kryt. Shumë më rrallë dëgjohet edhe me 
togun zanor ye kryet.  

Po m`dhem kryt. 
Je ugj n`kry t`venit.  
N`krye t`arës e zateta. 

Ndërsa në arealin e Krushës ky emër dëgjohet si emër i gjinizuar, është radhitur në grupin e 
emrave të gjinisë femërore kryja.  

                                                           
213 Siç shihet edhe nga lakimi i emrit lule në trajtën e pashquar në vend të përemrit disa në këtë zonë përdoret 

trajta dialektore do. 
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Shih: Gj. Shkurtaj, vep. cit. f. 130. 
215

 Shih: Gj. Shkurtaj, vep cit. f. 130. 
216

 Shih: ADGJSH, vep. vit. f. 214. 
217

 Shih: Gj. Shkurtaj, vep. cit. f. 131. 
218

 Shih: Gj. Shkurtaj, vep. cit. f. 131. 
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Âsht ka m’ dhem kryja.  

Kryja e veňit. 

I m`shojke kryes sa mujke. 

Kryen e fort e ki. 

Ndërsa në fshatrat, Xërxe, Celinë dhe Fortesë ky emër dëgjohet si emër i lakimit të parë krevi 
p.sh: 
Krevi i kputen i nierit u shike. 
T`ia kish m`ledh krevit.  

Kallxojshin pleqt qi kan pa krevin e kputun. 

Në mënyrë sporadike emri kryt  dëgjohet i radhitur në grupin e emrave të lakimit të dytë kreu. 

Kryesisht në fshatin Xërxë.  

Kreu i veňit âsht aty ku t`hec fjela. 

E ki zon kreun e veňit  mar burr! 

Kjo veçori, tash për një arsye tjetër, vërehet brenda qytetit të Rahovecit, ngase, siç u tha edhe 

më lart, në të folmen e qytetit të Rahovecit, mungon zanorja y; në vend të saj përdoret zanorja 

i. Përveç kësaj, në qytet banorët të cilët përveç shqipes flasin dhe rahovecjançe, në vend të 

dridhëses r shpesh dëgjohet dridhësja e dyfishuar rr. 

Ta ka prish krria (t’u ka prish koka) 

Nuk muj me t`dhon krrien tem. 

Nuk i ban kjo krri atij matorri. 

Ndërsa te fjalori i Kujunxhiçit sipas H. Aganit kemi këtë përdorim   

Serbisht                        Shqip 

gllava                            kry, kaptina, koka 

gllavar                         kreni 

gllavari (shumësi)       krent 

gllavarov                      I krenes 

gllavica                        krena 

gllavice                        krenat 

Trajta krena, krenat dëgjohet edhe sot në të gjitha fshatrat e të tri arealeve në formë shumësi, 
apo sinonim і fjalës koka (krena) p.sh: ish ba krena e laknes 10 killa, mi pastru pi fletve krenat e 
laknes; ka dhet krena lop; krejt ara s’ka pes krena bastan 

Edhe në shqipen e shkruar në Rahovec këtë emër e gjejmë në formën krenët, krenët e vendit. 

“Atëherë Isa zen ngadalë, 
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E zen llafin rradhë e rradhë: 

Ku i ke, Musë, krenët e vendit, 

Qi sot mlidhen në log t’kuvendit?219” 

 

Shënim: emri kryet, në të folmen e Rahovecit del kështu: a) areali i Ratkocit e ruan në gjininë 
asnjanëse kryt, si: po m’ dhem kryt, ta kpus kryt, ta thej kryt, e ke kryt e fort, shnosh kryt se gra 
sa t’dush etj. dhe në fshatrat Xërxe dhe Fortesë ky emër është i gjinisë mashkullore, kreu si:  po 
m’ dhem krevi, ta kpus krevin, e krevin e fort, shnosh krevi se gra sa t’dush etj. b) në arealin e 
Krushës emri kryt del në gjininë femrore, kryja si:  po m’ dhem kryja, ta kpus kryjen, e kryjen e 
fort, shnosh kryja se gra sa t’dush etj. c) në arealin e Rahovecit dëgjohet krevi, por edhe 
shendosh krija. 
 
Emrat e lëndës, që sipas gramatikave të standardizuara lakohen dhe grupohen si emra të gjinisë 
mashkullore, edhe në këtë të folme ashtu si në të folmet e tjera nuk ruajnë veçoritë e gjinisë 
asnjanëse220 si: mish, vja:m, drith, brum, mi:ll, djath, lesh, kos, grun, elb, tul, voj, tlyn etj. Të 
gjithë këta emra në trajtën e shquar marrin mbaresën e emrave të gjinisë mashkullore të 
lakimit të parë: mish-i, vja:m-i, drith-i, brum-i, mi:ll-i, djath-i, lesh-i, kos-i, grun-i, elb-i,  tul-i, voj-
i, tlyn-i etj . Emrat e tillë zakonisht shoqërohen nga përemrat dëftorë: ky mish, ky vja:m, ky 
drith, ky brum, ky mi:ll, ky djath, ky lesh, ky kos, ky grun, ky elb,  ky tul, ky voj, ky tlyn etj. 

/ky kos a i bollices/ 

/Ky mish a i viçit/ 

/Ky tul s’a ba me kâsht/ etj. 

Lakohen sipas rregullave të lakimit të tretë një grup i vogël emrash, qё dikur ishin të gjinisë 

asnjanëse: mâz-a, buk-a, hirr-a etj. 

Përdorim të gjerë kanë edhe emrat asnjanës, të cilët vijnë nga pjesoret e foljeve që emërtojnë 

veprime të bujkut mbi të mbjellat: t`fshinet e grunit, t`korrnet e grunit, t`vjelnet e rrushit-

pasulit, t`qirunet e kallamoqit, t’qethnet e dheve (dhenve).  

T`fshinet kanë fillu ma heret te na. (korrja e grunit) 

T`korrnet jan kry moti. (korrja e grurit) 

T`vjelnet kani nis tash. (vjelja e rrushit) 

T`qirunet duhet mu kry niher. (ç’veshje e misrit) 

Emrat e prejardhur nga foljet dhe mbiemrat edhe në këtë të folme, ashtu si në të folmet e tjera 

në mbarë Kosovën, si emra të prejardhur nga mbiemrat janë: t’zit, t’kuçt, t’verdht, t’nxetit, 
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Shih: S. Haxhiaj,  Flamurtari i Kosovës-Kënga e shtatë,  Munchen1967,  f.  66. 
220

 Shih: Gj. Shkurtaj, vep. cit. f. 131. 
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t’ftoftit, t’keçtit, t’ligshtit, t’voktit, t’idhtit, t’voktit, t’thatit, t’trâshtit, t’hollt etj. kam hjek t’zit 

deri sa e kam rrit; t’nxetit çe a kân ket ver nuk mahet men.  

Shënim: Emrat prejfoljorë të ftohtët, të nxehtët, të vjellët të cilët në hartën numër 69, të 
ADGJSH, janë paraqitur si emra asnjanës edhe në terren na rezultojnë të tillë221.  
 
Shumësi i emrave mashkullorë 

 

Edhe pse e folmja e Rahovecit me rrethinë nuk paraqet ndonjë ndryshim të madh në krahasim 
me të folmet e tjera të gegërishtes verilindore, megjithatë është me interes të shihet përdorimi 
i ndonjë trajte të shumësit apo ndonjë përdorim paralel i shumësit për të njëjtët emra p.sh.: 
grazhd, grazhdije, a i ki pastru grazhdijet; 
argatie, punonin grupe argatie etj. 
baroja, barishta, vneshtije etj. 
prag- pregj, varg- vergj, thu-thoj; 
sy-syt, gu-gujt, hu-hujt, kunat- kuneti, dru- druj,  
Si në shumë të folme të tjera të gegërishtes, edhe në të folmen e Rahovecit një numër i madh i 

emrave  të gjinisë mashkullore e bëjnë shumësin me mbaresën –a, si: gisht, bri, prift, jorgan, 

azgan, plesht, plis, lis, vidh, verr, bisht, kosh, hamar etj. 

P.sh.: gishta, brina, prifta, jorgana, azgana, pleshta, plisa, lisa, vidha, verra, bishta, huta, 

mushka, kosha, kapuça hamara, lepr-a, kinxh-a. spec-a, kalavesha etj. 

Kapuçaxhia shitke kapuça, m’tha bleje ni kapuç se kurr nuk ka me t’dhimt ma kryja. Ami dy 

kalavesha rrush. 

Edhe emrat: doktor, oficer, mësues, dembel, pus, nxënës etj., në këtë të folme si në shumë të 

folme të tjera verilindore shumësin e bëjnë me mbaresën222 -a. P.sh.: doktorra, oficera, msusa, 

demela, pusa, , nxansa, drejtora etj. 

Emrat gjarpen, drapen, në të folmen e Rahovecit nuk kanë vetëm një formë të përdorimit të 

shumësit. Një pjesë e folësve shumësin e këtyre emrave e bën p.sh: drapna, gjerpna, shpatina 

ndërsa shpeshherë e kemi dëgjuar edhe drapij, drapoj, shpatij, gjarpij.  

Me zanoren a e bëjnë shumësin edhe emrat nip, çilc, pej, krym etj 

p.sh: nipa, çilca, pejna, kryma, çerepa etj. 

Shumësi i emrit dele bën: dhen. 

“...ka leshue dhet 

E ka marr malin 

Bé po t’baj s’ bjen akshami” 
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 Shih: ADGJSH, vep. cit. f. 216. 
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 Shih: Gj. Shkurtaj, vep. cit. f. 134. 
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       Shënim: emri ushtar që është paraqitur në hartën numër 71.a223  në ADGJSH, numrin 
shumës trajta e pashquar e bën me anë të gjatësisë së zanores së temës ushta:r, kështu 
paraqitet edhe në të tri arealet e të folmes së Rahovecit. Emri doktor i paraqitur në hartën 
numër 71.b. shumësin e bën, si në ADGJSH, përmes shkurtimit të zanores doktŏr. Ndërsa 
shumica e emrave të këtij grupi si:  Emri bri,  i dhënë në hartën numër 71.c/1 që në ADGJSH për 
pikën 35 shumësi del brina, veç kësaj forme në arealin e Ratkocit dëgjohet edhe forma bri: p.sh 
i kish t’thyme tri bri:, por edhe brij i ka thy dy brij. Fjala jorgan e paraqitur në hartën 71.ç/2, fjala 
jetim në hartën numër 71.d/1, fjala gjysh në hartën numër 71.d/2,  të gjitha në këtë të folme 
bëjnë shumësin me zanoren -a224, jeni ul si babagjysha, i ka ble tre jargana, i ka pesë jetima, a 
ul n’druna etj. 

          Shumësi i emrave mashkullorë me prapashtesën j. 
 
          Disa emra mashkullorë që në trajtën e pashquar njëjës mbarojnë me bashkëtingëlloren ll, 
edhe në këtë të folme si në shumë të folme të tjera verilindore, siç e ka thënë edhe profesor Gj. 
Shkurtaj te libri “Shqipja e sotme” e bëjnë shumësin me palatalizimin e ll në j225: p.sh: grumbull-
grumbuj (por edhe grumlla), kuŋull-kuηuj, (por edhe kuŋij) dell-dej, mashkull-meshkuj.  
        E bëjnë shumësin me j edhe emrat të cilët në trajtën e pashquar dalin me zanore hundore 
î, û, ê.   

           P.sh.: gu, guni-guj, hu, huni-huj, pe, peni-pej,  

  Në këtë të folme disa emra, të cilët u përmenden si emra që formojnë shumësin me 
mbaresë a, te brezi i ri dëgjohet ta bëjnë shumësin më anë të mbaresës  j, të cilët po me këtë 
mbaresë e bëjnë shumësin edhe në shqipen standarde. kaproj, lepuj, patkoj, drapoj, thoj. 
/Ka patkoj  t`mirë kali/. 
Në disa të folme verilindore, si në të folmen e Deçanit, të Shalës së Bajgores etj. shihet prirja e 
përdorimit të gjerë të shumësit me mbaresën -ije  në të folmen tonë ka përdorim të kufizuar 
p.sh: shpat-shpatije, grazhd-grazhdije, shpat-shpatije (arat në shpat quhen shpatine), por jo 
dhe: rreth-rrethi:je, mal-mali :je, , aher-ahri :je, grun-gruni :je (po edhe grunaje) etj. 
Edhe emrat përrua, krua, truall shumësin e bëjnë me -je : prru :-prroje, kru :-kroje, truall-troje, 
shtroje (teshat që shërbejnë për të fjetur). 
/krytari i ri ka me da troje për familjet e deshmorve/ 
Edhe një numër emrash me origjinë nga gjuhët e huaja e bëjnë shumësin me -e, si : hyçymet-
hyçymete, fakultet-fakultete, xhynah-xhynahe. 

/shum hyçymete e kan suňu ket veň/, /mos ia merr xhynahet/ etj. 
Me mbaresën –e, e bëjnë shumësin edhe disa emra abstraktë që mbarojnë më prapashtesën –
im, të cilët vijnë nga foljet që mbarojnë me diftong ose me zanore të gjatë : pushim-pushime, 
gzim-gzime, idhnim-idhnime, gabim-gabime, nerim-nerime, fitim-fitime, harxhim-harxhime etj. 
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 Shih: ADGJSH, vep. cit. f. 219-226. 
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 Shih: Gj. Shkurtaj, vep. cit. f. 136-137. 
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 Shih: Gj. Shkurtaj, vep. cit. f. 138. 
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/jam kan n’pushime/, /per t’mir e n’gzime/, /ka pas shum idhnime/, /ka shum gabime/, /ňerime 
per familjet e deshmorve/, /ka fitme/, /ka ba shum harxhime/ 
 
       Shënim: në hartën numër 74.c është dhënë emri drapër në pikën 35 të ADGJSH ky emër del 
në formën drapij, ndërsa ne gjatë hulumtimit tonë e kemi dëgjuar edhe formën drapoj që për 
mendimin tonë në këtë të folme ka përdorim më të gjerë. Edhe emrat e dhënë në hartat 76.b, 
77.a, 77.b, 78/1, 78/2, 78/3226,  emrat: përrua, lepur, flamur, hamall, mashkull, kërmill, në këtë 
të folme shumësi i tyre dëgjohet: prroje, lepra, flamura (po edhe flamuj), hamalla (por edhe 
hamaj), mashkuj (por edhe mashçi), kërmilla (por dhe kërmij).  

        Shënim: në hartën 80.a227 është dhënë emri yll dhe varianti i shumësit të tij për pikën 35  
është dhënë forma ylla, ndërsa ne gjatë punës tonë e kemi dëgjuar shumësin e këtij emri edhe 
në format yje dhe yjzi, i kam pa yjzit n’qiell, në arealin e Krushës dëgjohet yzi pa 
bashkëtingëlloren j, por edhe yvilli, , yvyt,   p.sh: sante yzit jan ma t’vogjel. Ka shum yvyt sante 
etj. 
 
Shumësi i emrave mashkullorë me mbaresën-e 

 

       Përveç formës së shumësit me anë të mbaresës -a, ashtu si në shumë të folme të tjera të 
gegërishtes edhe në këtë të folme një numër emrash e bëjnë numrin shumës me anë të 
mbaresës -e. P.sh.: male, katune, vorre, fise,  halle, idhnime, gardhe, livadhe, borxhe, hajate, 
gabime, dredhime, vneshtie, gzime, kuvene   etj. 
Halle t`mdhaja t`kan kap. 
E sa idhnime e gzime i kemi kalu. etj. 
       Emra që në trajtën e pashquar dalin me një ň  si rezultat i reduktimit apo asimilimit të grupit 
bashkëtingëllor nd p.sh. veň-veňe, katuň-katuňe, seň-seňe, kuveň-kuveňe. 
Si në shumicën e të folmeve verilindore, emrat njërrokësh që mbarojnë me bashkëtingëllore, në 
trajtën e pashquar shumës dalin me -e p.sh : fis-fise, faj-faje, stan-stane, vorr-vorre, borxh-
borxhe, blok-blloçe, mriz-mrize, mjet-mjete etj ka dhe emra dyrrokësh, të cilët mund të jenë në 
këtë grupim, të tillë janë: oborr-oborre, temel-temele, kulum-kulme, tavan-tavane etj. 
Emrat që mbarojnë me bashkëtingëlloret grykore k, g shumësin e bëjnë duke i palatalizuar në 
fund të fjalës k në ç, g në xh, ll në j dhe duke e marrë mbaresën e dytë –e: xhak-xhaçe, bajrak-
bajraçe, sokak-sokaçe, gardh-gardhiçe, bark-barçe, yrrnek-yrrneçe, konak-konaçe, burg-burçe, 
tarak-tareç, shteg-shtixhe, breg-brixhe, lug-luxhe, mik-miç, tfurk-tfurç, uk-ujç, peshk-peshç, zog-
zoj, kaproll-kaproj etj. 
/Podrimja ka tri bajraçe /, /ka pas shum gjaçe/, /a kan hulli, sokaçe bre/, /shko msheli çato 
shtixhe/, / i kam kullot lopt n’ brixhe/, /a maru shkoll e re n’luxhe t’verdha/. 
Të tillë janë edhe emrat që e bëjnë shumësin me palatalizimin e k dhe g në ç, dhe gj. 
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Shembuj: brisk-brisç, peshk-peshç,  krushk-krushç, tfurk-tfurç, bujk-bujç, turk-turç, po paralelisht 
dëgjohen dhe trajtat me mbaresën -i : brisk-brisçi, peshk-peshçi, krushk-krushçi, tfurk-tfurçi, 
bujk-bujçi, turk-turçi, tarak-tareç  etj. 
          Edhe në të folmen e Rahovecit dhe nё dy arealet e tjera, një grup emrash e bëjnë 
shumësin pa mbaresa, vetëm me metafonizim të a në e. Emri dash, në këtë të folme del me 
formën desh. Ndërsa emri muzat, në shumicën e rasteve e kemi dëgjuar muzet, dhe mzet, por 
disa raste në Krushe dhe Nagafc, Zaçisht e kemi dëgjuar edhe muzer. Ndërsa në fshatin Korishë 
të Prizrenit shumësi i emrit mëzet dëgjohet mzor. 
Edhe emri djalë, në të folmen në shqyrtim shumësin e bën me anë të metafonizimit të a në e 
p.sh: djem, ndërsa në të folmen e katolikëve të Dobidolit, Çifllakut dhe Kramovikut  ky emër 
shumësin e bënё  djel228.  
Emri kalë, ndryshe nga tё folmet e gegërishten veriore (veriperëndimore e verilindore) në të 
cilat zotëron forma kual229, në të folmen e Rahovecit ky emër shumësin e bën në dy forma, në 
Krushë e kemi dëgjuar kuval, ndërsa nga disa subjekte edhe gval. Shënojmë me këtë rast se 
emri kalë, në të folmen e Rahovecit me rrethinë, por edhe në të folmet e tjera të gegërishtes 
verilindore, në numrin njëjës dëgjohet çdoherë, vetëm, në trajtën e shquar kali,  a ma jep ni kali 
huva, hypa n’kali,  etj. Ndërsa emri ka, në shumës në gjithë trevën e Rahovecit shumësin e bënё 
kije. 
        Nga emri vëlla, siç e ka dhënë ADGJSH-ja në gegërishten verilindore ka dalë forma vllazni, 
edhe në të folmen e Rahovecit dëgjohet shumësi sipas të dhënave  vllazni230. 
Një grup fjalësh si në të folmet e tjera verilindore e bëjnë edhe në të folmen e Rahovecit 
njëjësin dhe shumësin njëlloj: zagar-zagar, magar-magar, ferkem-ferkem, çerpik-çerpik, çerpiç-
çerpiç, fishek-fishek,dyshek. 
       Edhe e folmja e Rahovecit me rrethinë sikurse në të folmet e tjera verilindore shumësin e 
bëjnë me zanoren a, si p.sh: ara, arra, kumulla, fleta, mosha, pula, qika, plaka, sorra, çava, 
kmisha, maica, xhaketa, gra, kokrra, fara, perkrysa, pjeshka, qershia, molla,  libra, thmija, 
kutija, shpia, kusija, etj. Trajta e shquar e rasës emërore njëjës është e së njëjtës formë me 
formën e trajtës së pashquar numri shumës. 
Shumësi i emrave: tipsi, dimi, dimiat etj. në disa fshatra: Pataçan i Ulët, Pataçan i Epërm, 
Drenoc, Senoc dhe në qytetin e Rahovecit (ndoshta është rast і veçuar ku e folmja e qytetit të 
përputhet me një pjesë të fshatrave) etj. bëhet me ndihmën e mbaresës -at, e në disa raste 
vetëm me zanoren a ndërsa në disa fshatra e tjera, si: Palluzhë, Çifllak etj. shumësi i këtyre 
emrave bëhet duke i vënë mbaresën –et etj. dimi-dimia, dimiat-dimiet, /tipsi-tipsia, tipsiet, çaj-
çajat-çajet,(dy ҫaja,) atllagi, dy atllagia  atllagijet- atllagjat. 

Në mënyrë sporadike dëgjohet edhe shumësi me mbaresën e reduktuar në -t dimit e bardha, 
tipsit e vogla, shpit pa kulma 
         Në disa raste në të folmen e zonës së Rahovecit hasen forma të shumësit të gjinisë 
mashkullore me mbaresën –at, si: kalaveshat, gërdhajat, pi hjeki gerdhajat e specve etj. 
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 Shih: Gj. Shkurtaj, vep. cit. f. 139. 
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 Shih: Gj. Shkurtaj, vep. cit. f. 140. 
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Shih: ADGJSH, vep. cit. f. 253. 
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Të njëjtat  fjalë do të dëgjohen nga brezi i vjetër me mbaresën t psh: pi hjeki gerdhajt e specve, 
kalavesht e rrushit prekshin n`tok, a e dinë babt e juj se sha po bani. 
 
         Shumësi i emrave mashkullorë me mbaresën –it. 
 
        Në këtë të folme dëgjohet edhe forma e shumësit me mbaresën –it si: mull-it, vllazn-it, ull-
it, kojshit, mullit tan jan t`vjetër.Vllaznit jan vllazen e nuk bon. 
 
       Shumësi i emrave mashkullorë me prapashtesën a. 
 
        Në këtë të folme e bëjnë shumësin me anë të mbaresës a një numër emrash që në gjuhën 
standarde marrin mbaresën –a, p.sh: lis-lisa, burr-burra, profesor-profesora, qiri-qira, kaproll-
kaprolla. P.sh: lisa t`mdhaj ishin ba more burrë;  shumë burra ishin kon nat odë; bleje ni paket 
qira hej. etj.  
          Në fshatin Zoçisht për emrin punëtor e kemi dëgjuar shumësin me puntura, ndryshe nga 
areali i Ratkocit që shumësin e bëni puntor. Janë puntor t’mdhaj, jan puntura t’mdhaj. 
        Shënim: në të folmen e Ratkocit e kemi dëgjuar edhe formën e emrave përmbledhës që 
emërtonin grupe të argatëve, punëtorëve që punonin nëpër ara argat- argatia. Kjo formë është 
e njëllojtë me emrat përmbledhës: pleqëria, grania, qiknia, djemnia, krushqia, njerëzia (një 
njëri, dy njerëz njerëzia) robnia (pёr gratё) etj. 

 

Shumësi i emrave mashkullorë me shkurtim tё zanores o.  
 
             Shumësi i disa emrave në këtë të folme bëhet përmes shkurtimit së zanores së temës, 
p.sh.: lop shumësi, zanorja e temës o është e radhës së prapme, ndërsa te njëjësi zanorja e 
temës është më e gjatë e radhës së përparme lopë. Dallim vërehet vetëm në të shqiptuar, kurse 
për t’í shkruar (letrarishte) në shumës në trajtën e pashquar, del e njëjta formë: lopë. 
            Ka shku me lopë (njëjsi) 
           Ka shku me lop(shumësi) 
          Emrat që në shqipen standarde e bëjnë shumësin më –ë, në të folmen tonë, Ashtu si në 
shumicën e të folmeve verilindore po thuajse mos dëgjimi i zanores fundore –ë e ka rrafshuar 
njëjësin dhe shumësin e disa emrave p.sh : malso:r- sh, malso:r, mertek-merte:k.  
         Emrat të cilët pothuajse paraqesin trajtë të njëjtë të shumësit me njëjsin janë: daj-daj, 
mixh-mixh, jastek-jastek, kapre:sh-kapre:sh, kula:r-kular, hamar-hamar (hamart і kish mush me 
kallamoç, por edhe tre hamar), zagar-zagar, magar-magar, çerpik-çerpik, beçar-beçar. 
        Emra të prejardhur të cilët formohen me anë të prapashtesave –or, -tor, -tar, -ak, -xhi etj., 
p.sh ; katunar-katunar, ushtar-ushtar, bajraktar-bajraktar, puntor-puntor, fajtor-fajtor, kafexhi-
kafexhi, sharraxhi-sharraxhi, furraxhi-furraxhi, fajdexhi etj.  
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           Shënim: disa emra e bëjnë shumësin përmes ndërrimit të zanores së temës, emri dash i 
dhënë  në hartën 80.b dhe djalë në hartën 80.c231 të ADGJSH shumësin e bëjnë duke e ndërruar 
zanoren a të temës në e p.sh: desh, djem etj. Emrat gardh dhe vëlla që janë dhënë në hartat 
80.d dhe 80.dh.232 shumësi i këtyre emrave dalin gardhiçe dhe vllazeni. I ka thur gardhiçet, ishin 
kăn dy vllazen. 
 
         Shumësi i emrave mashkullorë me palatalizim 
 
        Shumësi i disa emrave mashkullorë që në numrin njëjës dalin me grykoren k, si p.sh: plak- 
pleq, kanak-kanaçe, binak-bineҫ etj.  
       Ndërsa emri kulaҫ shumësin e bën me ndërrimin e zanores a në e kuleç. 
 
       Emrat që përdoren vetëm në shumës 
 
      Ashtu si në mbarë të folmet shqipe, fjala vjen në të folmet verilindore dhe më gjerë, edhe në 
të folmen e Rahovecit me rrethinë një numër i kufizuar emrash përdoren vetëm në numrin 
shumës. Të tillë janë emrat që tregojnë sasi frymorësh apo sendesh të numërueshme. 
Emrat që emërtojnë veshmbathje: pixhame, pantolla, tlina, tirç, kerhon, gershan, musteçe, duç 
etj.,   
Emrat që emërtojnë sëmundje ose gjendje fizike të njerëzve: t’banet, t’shkelnet, t’grrithnet, 
pesht, teshet etj., 
Emrat abstraktë që emërtojnë kohën e kryerjes së punëve bujqësore: t’vjelnet, t’korrnet, 
t’mjellnat, t’ kositnet etj. 
 
        Rasat dhe tipat e lakimit të emrave 

      Ashtu si në të gjithë të folmet e tjera shqipe, edhe në të folmen në shqyrtim përdoren pesë 
rasa: emërorja si rasë emëruese, gjinorja si rasë e përcaktimit të pronës, dhanorja si rasë e 
kundrinës së zhdrejtë, kallëzorja si rasë e kundrinës së drejtë apo e kundrinës së zhdrejtë me 
parafjalë apo edhe e rrethanorit dhe rrjedhores si rasë e rrethanorit. 
 
    Rasa kallëzore 

      Edhe në këtë të folme, ashtu si e ka vënë në dukje edhe S. Rizaj233, ndërrimi i mbaresave për 
këtë rasë është kryer si në mbarë shqipen . Mbaresat e dikurshme gjak-në, malnë, lisnë etj. janë 
zëvendësuar me mbaresat -in penin, leshin, burrin, millin, gardhin, kavin, plepin, verrin  etj. /a 
don kaun me ta pre/, /xhakun me ta fal/, 
Në të folmet e katolikëve të Dobidolit dhe të Çifllakut: /e ka ther thiun/etj.  
Dëgjohet paralelisht me mbaresën in për emrat e lakimit të dytë në disa raste: 
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Shih: ADGJSH, vep. cit, f. 249-250 
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Shih: S. Rizaj, Studime albanalistike, Rilindja, Prishtinë 1979,  f. 117. 
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/a don kavin me ta pre/, /xhakin me ta fal234/ 

            Shënim: në hartën 82.a të ADGJSH235 që pasqyron rasën kallëzore të shquar të emrit dhe, 
mungon informacioni për pikën 35, gjatë punës sonë ne kemi dëgjuar në dy forma emrin dhe në 
rasën kallëzore te brezi i vjetër dhevi p.sh: e heki dhevin, e lujti dhevin etj dhe te brezi i mesëm 
dhe ai brezi i ri dheun, p.sh: e heki dheun, e lujti dheun etj. Edhe emrat hu dhe mulli të dhënë në 
hartën 82.b në rasën kallëzore, siç janë dhënë në ADGJSH236, dalin: hŭnin, mullinin. Emri sy në 
rasën kallëzore në arealin e Krushës së Madhe dhe  Ratkocit ashtu si në mbarë gegërishten 
verilindore del synin237, ndërsa në arealin e Rahovecit në vend të y-së dëgjohet i-ja sinin p.sh.: 
ta shpoj sinin. Edhe për këtë trajtë të kallëzores mungon informacioni për pikën 35  hartës 82.c  
të ADGJSH238. 

Edhe emrat e lakimit të dytë në rasën kallëzore dalin me të njëjtat mbaresa si ata të 
lakimit të parë –in. Për sa i përket mbaresës u me mbaresën i prof. I. Ajeti shprehet kështu: 
“Këmbimi i mbaresës nominale -u me mbaresën -i, në trajtën e shquar të mashkullorëve që 
përfundojnë në bashkëtingëllore k, g quhet njëri nga tiparet themelore të ligjërimit të kësaj 
zone, për tё cilën sjellim disa shembuj që dëshmojnë për një përdorim alternativ të nyjës i-u të 
kategorisë së përmendur emërore: ai tregu, hallki me t’pa, lejleki rakrrat po ban”. Nga kjo del se 
në rasën emërore kemi mbaresën -in. Përdorimin e kësaj mbarese të lakimit të dytë e kanë 
vërejtur edhe studiuesit e tjerë në të folmet e tjera verilindore si: M. Halimi në të folmen e 
Moravës së Epërme dhe Moravës së Poshtme239, L. Mulaku në të folmen e Shalës së 
Bajgores240, po edhe gjetkë241. Edhe sot, në këtë të folme, te brezi i vjetër dhe me luhatje te 
brezi i mesëm dhe ai i ri e dëgjojmë këtë mbaresë  p.sh: zog-in, breg-in, kreshmik-in, oxhak-in, 
bajrak-in, sakat-in, duvak-in, plak-in, krushk-in, mazrrek-in, Jastèk-in, lug-in, shtog-in, berllog-
in, beg-in, beleg-in, ah-in, krah-in. 

“Destan begi kqyr sahatin 
N’Rahovec e kem konak-in” 
Në këtë të folme e hasim edhe emrin në rasën kallëzore të shoqëruar me parafjalë: n’, 

neper, të cilët shërbejnë për të ndërtuar funksione sintaksore të ndryshme: 
“Me djemt e Belulit m’bas vedit” 
Kanë dal trimat n’der prej kulle 
“Neper terr e neper hanë”242  
“Moj e mira neper therra 
T’prita t’prita sa t’vjen vera” 
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 F.Dulaj, vep.cit, f. 181-182. 
235

Shih: ADGJSH, vep. cit. f. 255. 
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            Shënim: Edhe harta 83.b. e ADGJSH emrin mik dhe zog për pikën 35 e nxjerr me 
mbaresën –in, si për shumë të folme të tjera të gegërishtes, mikin, zogin edhe në folmen e 
Rahovecit me rrethinë këta emra dalin si në pikën 35 të ADGJSH243. 
 
           Rasa gjinore-dhanore 
  
          Rasa gjinore-dhanore ka tërhequr vëmendjen e shumë studiuesve. Përkundër mendimit të 
E. Çabejt, i cili e mbështet mendimin e Sandfeldit, se dhanorja gjatë zhvillimit gjuhësor u bë 
gjinore, Selman Riza, ka mendim të kundërt, ai mendon se ka mjaft të ngjarë që në shqipe 
gjinorja dhe dhanorja të kenë koinciduar fonetikisht njëra me tjetrën, e për pasojë që këtu të 
përjashtohet hipoteza e përfshirjes së funksioneve të njërës rasë nga tjetra, konkretisht të 
gjinores nga dhanorja. Madje S. Riza shton: “Pyetja se në ç’kohë kanë zënë mbaresat e reja të 
mbizotërojnë në Shqipëri përmbi të vjetrat, Gegërinë veriore mund të gjejnë një përgjigje te 
dëshmia që na jep ligjërimi i Arbëreshëve të Dalmacisë, me forma si: po ju jap të voxhve më 
angër; në bir të çenve. Pra në këtë anë të Shqipërisë përdorimi i ri kishte zënë vend rreth viteve 
1730, data mesatare e shpërnguljes së këtyre kolonistëve nga anët e Krajës.  
Në gegërishten e këtyre 3-4 shekujve të fundit ne mendojmë se pikërisht këta dy faktorë do të 
kenë përhiruar prirjen (edhe në vetvete mjaft të natyrshme) drejt mënjanimit të dualizimit 
mbaresor –e, në të mirë të mbaresës unike të plotë –ve.”  
Theksojmë, vazhdon S. Riza, në gegërishten e këtyre 3-4 shekujve të fundit; sepse për Gegërinë 
fillimet e këtij mënjanimi kurrsesi nuk mund të datohen qysh nga periudha paraturke e gjuhës 
shqipe. Përndryshe në veprën kaq të vëllimshme të Buzukut, i cili jo rrallë e tek por shpesh e 
dendur gegërishten e folur në kohën e tij e ka riprodhuar në një mënyrë kaq besnike, do të 
gjendej ndonjë shfaqje anticipuese (parashikuese) e inovacionit në shqyrtim; kurse aty në të 
vërtetë nuk gjendet asnjë shfaqje e këtillë244.  
Gjinore-dhanorja në të folmen e Rahovecit me rrethinë dallohet përmes nyjës së gjinores dhe 
kontekstit të fjalëve në fjali245, si: (i,e) miçve, (i, e) mive, (i, e) dheve, (i, e) çeve, (i, e) çabanve, , 
(i, e) pleçve, (i, e) kuvalve etj. 
 “Per me i mbrojtë malet e Shqipnis” 
“Qi gacmon Cari i Petrogradit 
U ndihmon klyshve të Ballkanit”246 
         Ashtu si në disa të folme të gegërishtes, por edhe në brezin e vjetër të arealeve veriore 
edhe  në të folmen e Rahovecit me rrethinë , dëgjohet forma epentetike e moçme e shqipes me  
zanoren -e247 , ku thonë: qitjau qene, lesh dhene, priju kuale, sofre trime, ode  burrnie ; e kan 
çuo n shpi t’ pleqe  etj. 
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        Siç e ka theksuar edhe  Gj. Shkurtaj në toponimi si në shumë të folmet të shqipes dhe në 
shkrimet e autorëve të vjetër248 edhe në të folmen e  Rahovecit me rrethinë dalin format e 
rasës gjinore-dhanore të shumësit dalin pa -v-, p.sh.: Ara e Sakolve (Sokolve), Ara e Muslive 
(Muslive) Ara e Tixhollve (tixhollve), ,Mali i Dulve (Dulve), Qafa e Kaznikve (Kaznikve), Kodra e 
Vorrve (vorreve) etj.  
       Mbaresa e emrave të pashquar mashkullorë në gjinore e dhanore dalin me  -i, ndërsa emrat 
e gjinisë femërore  në këto dy rasa dalin me -s dhe -e, p.sh.: i ni djal-i, ni djali; i ni kavi /briní i ní 
kaví/ ni kavi; i ní mikí, ní mikí; i ní shaví, ní shkaví /âsht ara e ni shkaví/.  
Gjinia femërore në këtë folme ashtu siç e thamë me lart dalin me –s dhe   -e p.sh.: e ni çikes, ní 
çikes; e ni nanês, ní nanês.  
 
         Shënim: emrat dhen dhe pleq të dhënë në hartën numër 81. të ADGJSH249 për rasën 
gjinore dhe dhanore të numrit shumës, në këtë të folme ashtu siç është pasqyruar aty dalin 
pleqve dhe dheve, d.m.th me mbaresën -ve. 
 
       Rasa thirrore 
 
Rasa thirrore ashtu si në shumë të folme tjera edhe në këtë të folme ka përdorim të dendur kur 
dikush i drejtohet dikujt apo e thërret, si p.sh: O Hajdar m’ra uki ner dhen, Oj nan a e kam 
janxhikin gati. Thirrorja ka trajtën e emërores dhe të kallëzores së pashquar të shoqëruar 
çdoherë me pjesëzën o ose ore, more për gjininë mashkullore ose oj, moj, mori për gjininë 
femërore: 
“Oj oj molla boj peme 
Hajde rrina oj shoçja jeme” 
“O Hajdar o Shkollavan, 
Lapsin n’tok e fletoren n’tavan” 
Rasën thirrore e kemi gjetur edhe të shkruar në zonën e Rahovecit në Divanin e Sheh Maliqit, 
në Fjalorin e Lubumir Kujunxhiçit dhe te  vepra e S. Haxhija.  
   “Vall a dish ti moj Zanë?” 
  Po bertet: “O Zefi i vogël” 
“ O Bajram, vlla kuku per ne” 
 “Ehu! Moj Zânë pash të rijt.”250 
 
    Rasa rrjedhore 
 
       Rasa rrjedhore edhe në të folmen e Rahovecit me dy arealet e saj nuk paraqet ndonjë 
dallim në krahasim me të folmet e Kosovës. Ajo i bashkohet atyre për sa i përket trajtave të 
rrjedhores, si me të folmen e Kabashit të Prizrenit251, me të folmen e Moravës së Epërme dhe 
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 Shih: Gj. Shkurtaj, vep. cit. f. 114. 
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 Shih: ADGJSH, vep. cit. f.  254. 
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 Shih: S. Haxhija, vep. cit, f . 56- 96, 109-116 
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 Shih: M. Halimi, vep. cit,  f. 324. 
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Moravës së  Poshtme252, me të folmen e Shalës së Bajgores  p.sh.: çarapa pi leshi, çarapa pi 
najllani, shall pi leshi, këpuca pi llastyki, mish lope, mish viçi, mish edhi, mish dashi etj.  
Në të folmen e Rahovecit dëgjohet forma e rrjedhores shumës me –sh, si: me dul dursh,  lujti 
meňsh, e kapi perkrahsh, u mur komsh, hiçmu sysh, a da tri copsh, gleca pulesh, bagla lopsh, 
ferkem dhensh, vaj grash, tamel dhish, fjel burrash, pun grash, lule  fushash, m’kapte p’r krihsh 
etj.  
 
        Shënim: edhe paraqitja e fjalëve mish lope dhe mish viçi, në hartat  84.a. dhe 84.b253, 
forma e rrjedhores së këtyre hartave është e njëjtë edhe për të folmen e Rahovecit me rrethinë 
si për shumicën e të folmeve të shqipes. Forma rasore e emrave të pashquar njëjës të 
shoqëruar me parafjalët në, nën, nëpër, mbi, me të dhëna në hartën numër 85.254 në këtë të 
folme dalin, ashtu si janë dhënë në ADGJSH, p.sh: nǝ mal, nǝr hijen e lisit etj që i përgjigjen 
kallëzores dhe nuk ka elemente të rasës vendore. Mbaresat shquese për gjininë mashkullore 
miku, zogu, krahu të dhënë në hartat 87., dhe 88.,255 në të folmen e Rahovecit del me 
mbaresën i p.sh: miki, zogi, krahi etj. 
 
Formimi i disa emrave vendesh me anë të mbaresës -isht 
Në të folmen e kësaj zone kemi dëgjuar disa emra vendesh, kryesisht të përkatësisë rurale, që 
emërtojnë gjendjen e arave e pas heqjes së drithërave, perimeve dhe drunjve. Këta emra 
formohen me anë të prapâshtesës –isht, si:  sarrn-isht, tall-isht, shpat-isht, rrah-isht, çarr-isht, 
bastan-isht, livadh-isht, vidh-isht, se-isht (ara afër shtëpisë). Gjithashtu një numër i kufizuar 
emrash ndërtohen me anë të kësaj mbarese që emërtojnë tokat në bazë të llojit p.sh: asmon-
isht, ran-isht. Po me mbaresë –isht është formuar emri i bishtit të kosës që shërben për të 
kositur barin: kas-isht.  
Edhe në këtë të folme sikurse në shumë të folme të tjera të shqipes dhe në shqipen standarde 
janë formuar emrat me parashtesën -stër. E. Hysa kur e shqyrtoi këtë parashtesë vuri në dukje 
se kjo parashtesë është ndër të paktat parashtesa që nga pikëpamja e origjinës lidhet me 
latinishten extra a me atilishten stra256. Në fushën e emrave kjo parashtesë bashkohet me tema 
fjalëformuese emërore, të cilat zakonisht janë të parme257, si p.sh: stergjysh, sternip, stermes, 
sterdhamç, stershits, sterpik, stervjedhs, sterholl, sterlep. 
 Shënim: Sheh Maliqi në veprën e tij “Divani” emrin hyjni-hyjnia e ka përdorur edhe në 
shumës hyjnor, si p.sh: toke e qiell me a insani so hyjner. Ndërsa emrin imam në numrin 
shumës e përdor imamet. 
 
Si përfundim në këtë paraqitje do të theksonim se me pak ndryshime e folmja e Rahovecit me 
rrethina i bashkohet të folmeve të tjera verilindore. 
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ABSTRAKT 

  
Mësimdhënia e gjuhës dhe vlerësimi i gjuhës kohëve të fundit është përqëndruar shumë në 

përpjekjet mbi mësimdhënien dhe vlerësimin e gjuhës për qëllime të veçanta, akademike, profesionale 
etj. Gjuhësia e aplikuar zë një vend mjaft të rëndësishëm në kërkimin e modeleve të përshkrimit gjuhësor, 
të cilat lidhen me eksperiencën e nxënësit si përdorues. 

 Ky punim është një përpjekje për t’u dhënë një panoramë të përgjithshme mbi gjuhësinë e zbatuar 
dhe problematikën e kësaj gjuhësie. Ai synon të japë në mënyrë të organizuar shtrirjen e kësaj disipline si 
fushë ndërdisiplinare dhe shumëdisiplinare. Duke marrë parasysh hapësirën e madhe të problemeve që i 
përkasin kësaj fushe, ky punim bën një përpjekje për të pasqyruar ato gjuhëtarë, që kanë lënë gjurmë në 
fushën e gjuhësisë së zbatuar, synon të jep një panoramë të përgjithshme mbi gjuhësinë e zbatuar, 
studimet në këtë fushë si dhe statusin i saj si shkencë.  

 

1.Fillimet e gjuhësisë së zbatuar 
 

Gjuhësia e zbatuar nuk është një disiplinë e re. “Gjatë gjithë historisë së mësimdhënies 
formale ka pasur një farë gjuhësie të zbatuar, siç njihet sot.”258 Megjithëse rrënjët e gjuhësisë së 
zbatuar mund të gjenden shumë kohë më parë nocioni i gjuhësisë së zbatuar u shfaq në Shtetet 
e Bashkuara në vitin 1941 pas vendosjes së Insitutit të gjuhës Angleze në Universitetin e 
Miçiganit. Në fillim ky term përdorej për të emërtuar një kurs aplikimi të quajtur “teori kërkimi” 
për mësimin e gjuhëve të huaja. 

Popullariteti i termit u rrit shpejt në vitet 1950 dhe 1960, kur gazetat dhe insitutet e 
tjera në shumë vende u shfaqën me këtë emërtim. Në mesin e viteve 1950, u hap shkolla e 
Gjuhësisë së Aplikuar në Universitetin e Edinburgut (më 1956) dhe u krijua Qendra për Gjuhësi 
të Aplikuar259 (CAL, 1959) në Shtetet e Bashkuara. Gjatë viteve 1960, termi u institucionalizua 
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William Francis Mackey, Language teaching analysis, London: Longman, 1965, f. 253.  
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 CAL: (The Center for Applied linguistics) - Qendër për Gjuhësi të zbatuar me qendër në Washington, themeluar 

në 1959 nga Dr. Charles A. Ferguson. CAL u krijua si një ndërlidhje mes botës akademike të gjuhësisë dhe botës 

praktike të mësimit të gjuhës dhe çështje të lidhura me gjuhën. CAL ishte organizata e parë në llojin e saj për t’u 

përqendruar mbi identifikimin e personelit të kualifikuar për profesionet e fokusuara në gjuhë, zhvillimet 

profesionale për mësuesit e gjuhës dhe zhvillimet e materialeve gjuhësore për anglishten si gjuhë e dytë dhe si 

gjuhë e huaj..(Teresa Naves, Applied linguistics what it is and the history of the discipline, 2008, f.17.)  
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në Shoqërinë Ndërkombëtare të Gjuhësisë së Aplikuar (AILA1964)260, si dhe me evoluimin e disa 
shoqërive të gjuhësisë së aplikuar (si ajo e Britanisë më 1967)261 . Më vonë kjo fushë u zgjerua 
me botimin e “Introducing Applied Linguistics” (Corder, 1973) dhe me botimin e “The Edinburgh 
Course in Applied Linguistics” (Allen and Corder 1973/1975). Gama dhe cilësia e kërkimeve u 
identifikua së shpejti përmes themelimit të një numri gazetash si: “Language learning” (1948), 
TESOL Quartely (1967), “Applied Linguistics” (1980) dhe “Annual review of Applied linguistics” 
(1980).  

Botimet e AILA-s, filluan procesin e reformimit të gjuhësisë së zbatuar dhe promovimin e 
zhvillimit të saj. Në takimin nismëtar të 1964-ës përqendrimi ishte kryesisht teorik; temat 
kryesore të diskutuara ishin automatizimi në gjuhësi, mësimdhënia e gjuhës, përpjekjet për të 
bashkërenduar kërkimet në Europë. Tema më periodike në leksionet plenare ishte përkthimi 
dhe kjo vazhdoi të jetë një çështje kryesore në kongreset e mëtejshme në 1972, 1975 dhe 
1984.”262. Në fillim të viteve 1970, u vunë re dy drejtime të reja në zhvillimin e gjuhësisë së 
zbatuar: gjuhësia krahasuese dhe psikologjia e mësimit të gjuhës së dytë, këto të para nga 
perspektiva e kërkesave arsimore. Nuk ka dyshim që gjuhësia e hershme e zbatuar ishte e lidhur 
me mësimin dhe nxënien e gjuhës, duke kërkuar të zvogëlonte distancën mes arritjeve teorike 
të gjuhësisë dhe realitetit të praktikave pedagogjike në klasë. 

Ato që lidhen me fillimin e fushës janë Çarls Frajs dhe Robert Lado.  Iniciativa e tyre 
rezultoi në botimin e një gazete të re “Mësimi i gjuhës”263 në 1948, e cila që atëherë ka një 
pozicion të rëndësishëm në zhvillimin e gjuhësisë së zbatuar. 

Preokupimi pedagogjik i gjuhësisë së zbatuar gradualisht u smpraps në një fokus më të 
gjerë, duke përfshirë më tepër çështje të studimeve akademike të gjuhës. Që në vitin 1980, 
termi “gjuhësi e zbatuar” filloi të përdoret për t’iu referuar çdo fushe studimi që lidhet me 
gjuhën dhe mund të vihet re dukshëm rritja e interesit në këtë fushë. Uidouson thekson qartë 
parësinë e mësimit të gjuhës: “Gjuhësia e zbatuar është një spektër i kërkimit, i cili përhapet nga 
studimet teorike të gjuhës drejt praktikave në klasë.” 264 

Zhvillimet e fundit në gjuhësinë e zbatuar tregojnë që termi paraqet kërkime të sotme 
përqendruar në analiza gjuhësore të çrregullimeve të gjuhës (gjuhësi klinike), në përdorimin e 
gjuhës në arsimin në gjuhën amtare (gjuhësi edukative) dhe në zhvillimet në leksikografi, 
përkthim dhe stilistikë. 

Në ditët e sotme, gjuhësia e zbatuar po përqendrohet në studimin e ligjërimit të folur 
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 AILA: (Association International of Applied linguistics) – Shoqëri Ndërkombëtare e Gjuhësisë së zbatuar. Ka nisur 
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applied linguistics, Edinburgh University Press, 2005, f.13).  
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dhe të shkruar, në përdorimin e gjuhës nga gjini të ndryshme, në shtresëzimin social të gjuhës 
dhe të varieteteve të gjuhës, në faktorë neurologjikë dhe mosfunksionimin gjuhësor, strategjitë 
e të nxënit dhe në kërkesa të nxëni për popullsi të veçantë. Një fushë e veçantë që dokumenton 
qartë ndërveprimin e ngushtë të teorisë së gjuhësisë me gjurmimin e gjuhësisë së zbatuar është 
njohja e gjuhës së dytë265, e cila tani njihet si një fushë teorike e suksesshme, e pavarur brenda 
gjuhësisë së zbatuar, me veprimtaritë dhe publikimet e saj përmes konferencave 
ndërkombëtare. 

Nëse hedhim një vështrim mbi rrugëtimin e gjuhësisë së zbatuar, do vërejmë se ky 
rrugëtim u vijua me një gamë të madhe shkollash, shoqërish dhe botimesh, të cilat mund t’i 
ndajmë në dy faza:  

Faza e parë përkon me fillimet e saj si shkencë, me hapjen e disa shkollave, evoluimin e 
disa shoqërive, studimin e aplikimit të gjuhës në shkollë. 

 Faza e dytë u thellua në studime, u pranua si shkencë, kontributet u shtrinë në përmasa 
ndërkombëtare me synimin kryesor, statusin e saj si shkencë gjuhësore më vete. 

Kjo shtrirje e kësaj fushe e promovon atë si shkencë tashmë të suksesshme dhe të 
domosdoshme brenda fushës së gjuhësisë. 

 

1.1. Përcaktime dhe përkufizime mbi gjuhësinë e zbatuar 
 

Në botimet e shumta të gjuhësisë së zbatuar, studiuesit e përcaktojnë atë si një fushë 
ndërdisiplinare dhe shumëdisiplinare, e cila nuk mund të mendohet pa disiplinat e tjera 
gjuhësore dhe jogjuhësore, sepse do të ishte e çalë, pa interes dhe pa dobi tek përdoruesi i 
gjuhës. Detyra e gjuhësisë së zbatuar është të ndërmjetësojë mes gjuhësisë dhe përdorimit të 
gjuhës. 

Në këto botime ndeshim këto përkufizime: 

❖ “Gjuhësia e aplikuar përfshin: Çfarë dimë për gjuhën?, Si mësohet?, Si përdoret?.”266  
           Alan Davies   

❖ “Gjuhësia e aplikuar ka të bëjë me lidhjen mes njohurive, teori dhe praktikë në fushën e 
gjuhës.”267         Michael McCarthy 

❖ “Gjuhësia e aplikuar nënkupton shumë gjëra për shumë njerëz.”268  Vivian Cook 

❖ “Gjuhësia e aplikuar është një fushë ndërdisiplinare e lidhur ngushtë me gjuhën dhe e bazuar 
në gjuhë dhe me synimin në një kuptim më të thellë të ndërveprimit gjuhësor njerëzor në 
kontekste të ndryshme dhe në mënyra eksploruese për të ndihmuar përmirësimin e cilësisë së 
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rritjes dhe zhvillimit komunikues njerëzor.”269     De Gomes  

❖ “Gjuhësia e aplikuar niset më shumë nga problemet e botës së vërtetë se sa nga eksplorimet 
teorike.”270               William Grabe 

❖ “Gjuhësia e zbatuar është disiplinë akademike që merret me lidhjen e njohurive rreth 
gjuhës me vendimmarrjen në botën e vërtetë. Detyra e gjuhësisë së zbatuar është të 
ndërmjetësojë mes gjuhësisë dhe përdorimit të gjuhës.”271    Guy Cook 

Ndërsa në fjalorë të ndryshëm, kemi këto përkufizime dhe përcaktime të gjuhësisë së 
zbatuar:272 

❖ Term që mbulon nëndisiplina të ndryshme si edhe disa fusha ndërdisiplinare që përdorin 
metodat gjuhësore: pedagogji gjuhësore, psikolinguistikë, njohje e gjuhës, njohje e gjuhës së 
dytë, përkthim, analizë kontrastive, planifikim gjuhësor, leksikografi, gjuhësi të njehsuar, 
etnolinguistikë, sociolinguistikë etj.273              

                                                                            Routledge Dictionary of language and linguistics 

❖ Termi 'gjuhësi e zbatuar’ shfaqet relativisht i përdorur në gjysmën e dytë të shek XX-të. 
Ajo u nevojit në fund të viteve 1940 dhe 1950 në Britani dhe USA për t’iu referuar disiplinës së 
re akademike të studimit të mësimdhënies dhe nxënies së gjuhës.Termi është përdorur më 
shumë për të mbuluar të gjithë pikëpamjet e studimit akademik të mësimdhënies së gjuhës dhe 
të nxënit në shkollë (duke përfshirë më shumë tema psikologjike se sa gjuhësore si motivim për 
mësimin e gjuhës). Në vitet ’80 ky term ka filluar të përdoret për t’iu referuar më gjerësisht çdo 
fushe të studimit përtej vetë 'gjuhësisë’274. 

     Encyclopedic Dictionary of Applied Linguistics 

❖ Gjuhësia e zbatuar është:  
1. Studimi i mësimit dhe nxënies së gjuhës së dytë. 
2. Studimi i gjuhës dhe gjuhësisë në lidhje me problemet praktike, si: leksikografi, përkthim, 

patologji të foluri etj. 
Gjuhësia e zbatuar përdor informacion nga sociologjia, psikologjia, antropologjia, dhe teoria 

e informacionit në mënyrë që të zhvillojë modelet e saj teorike të gjuhës dhe përdorimit 
gjuhësor, e më pas ta përdorë këtë informacion dhe teori në fushat praktike si: skicim silabuli, 
terapi të foluri, planifikim gjuhësor, stilistikë etj.275 

Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics 
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❖ Gjuhësia e zbatuar është një fushë ndërdisiplinare e studimit që identifikon, gjurmon dhe u 
ofron zgjidhje problemeve jetësore të lidhura me gjuhën. Disa nga fushat që lidhen me 
gjuhësinë e zbatuar janë: edukimi, gjuhësia, psikologjia, antropologjia dhe sociologjia. 

 Wikipedia 

❖ Gjuhësia e zbatuar është një degë e gjuhësisë, në të cilën çështja kryesore është aplikimi i 
teorive gjuhësore, metodave dhe gjetjeve për shpjegimin, sqarimin e problemeve gjuhësore, të 
cilat janë ngritur në fusha të tjera. Dega më e mirë e zhvilluar e gjuhësisë së zbatuar është 
mësimdhënia dhe nxënia e gjuhës së huaj, dhe ndonjëherë termi përdoret edhe sikur të jetë e 
përfshirë vetëm kjo fushë. Fusha të ndryshme aplikuese janë shfaqur, duke përfshirë analizat e 
çrregullimeve gjuhësore (gjuhësi klinike), përdorimi i gjuhës në gjuhën amtare (gjuhësi 
arsimore) dhe zhvillimet në leksikografi, përkthim dhe stilistikë. Gjendet një kufi i pacaktuar 
mes gjuhësisë së zbatuar dhe degëve të tjera ndërdisiplinare të gjuhësisë si: sociolinguistika dhe 
psikolinguistika. Nga ana tjetër, ndërsa këto degë zhvillojnë bazat e tyre teorike, dallimi mes 
‘pure – e saktë, e thjeshtë’ dhe ‘applied – e aplikuar’ po bëhet më e dukshme dhe po hasen 
shumë shpesh karakteristikat e kërkimeve në ‘psikolinguistikën e zbatuar’.”276 

A Dictionary of Linguistics and Phonetics 
 

1.2. Gjuhësia dhe gjuhësia e zbatuar 

Gjuhësia e zbatuar ndryshon nga gjuhësia teorike, duke qenë se ajo merret me 
strukturën formale të gjuhës si një sistem autonom i shenjave. Termi “gjuhësi e aplikuar” në 
disa raste keqkuptohet, duke qenë se në shumë nga nëndisiplinat, gjuha studiohet si nga 
perspektiva teorike ashtu edhe nga ajo praktike. Për më tepër disa fusha duhet të konsiderohen 
“aplikime” të gjuhësisë277. Lajëns shprehet se “Gjuhësia teorike studion gjuhën dhe gjuhët me 
një këndvështrim të ndërtimit të një teorie të strukturës dhe funksioneve të tyre pa u shqetësuar 
për aplikime praktike, që gjurmimi i gjuhës dhe i gjuhëve mund të ketë, ndërsa gjuhësia e 
zbatuar ka si në përmbajtjen e saj aplikimin e koncepteve dhe gjetjeve gjuhësore drejt një larmie 
të detyrave praktike, duke përfshirë mësimdhënien e gjuhës”278, ndërsa Uidouson është më 
konkret dhe më i qartë në dallimin mes gjuhësisë dhe gjuhësisë së zbatuar: “Gjithçka duket 
mjaft qartë: gjuhësia çkontekstualizoi gjuhën prej realitetit dhe gjuhësia e zbatuar e ri-
kontekstualizoi atë dhe rindërtoi realitetin në proces. Në lidhje me këtë, gjuhësia ishte shkenca 
(si fizika) dhe gjuhësia e zbatuar teknologjia e saj (si inxhineria).”279 

Uilkins pranonte që “Për qëllimet praktike të mësuesit, përshkrimet gjuhësore që ai 
zotëron janë të mjaftueshme” dhe “Ajo çfarë dukej mirë gjuhësisht mund të ishte keq 
psikologjikisht”. Krahas këtij pohimi ai gjithashtu mbështet dobishmërinë e gjuhësisë tek 
mësuesi i gjuhës “Është e mundur që gjuhësia nuk është një nga elementet më të rëndësishme 
në përgatitjen e mësuesit të gjuhës. Vlera e gjuhësisë është që, duke rritur ndërgjegjshmërinë e 
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tij për gjuhën e bën atë më kompetent e për rrjedhojë një mësues më të mirë gjuhe.”280 
Në këtë këndvështrim, gjuhësia e zbatuar shihet si një disiplinë “urë” ose “hallkë”, që 

shërben si një ndërmjetëse mes gjuhësisë dhe mësuesve të gjuhës. “Gjuhësia” shkruante 
Uidouson “qëndron në nevojë të interpretimit” që synon të shpjegojë pohimin e tij “gjuhësia.... 
kërkon ndërhyrjen e një interpretuesi për dobishmërinë e tij të mundshme për mësuesin e gjuhës 
që të realizohet.”281 

Nisur nga përkufizimet dhe përcaktimet e shumta mbi gjuhësinë e zbatuar, nëse hedhim 
një vështrim në tekstet tona të gjuhës, mund të vërejmë se njohuritë gjuhësore31 janë të 
mirëintegruara me aplikimin dhe të ushtruarin e tyre në të folur e të shkruar, në ushtrime 
gjuhësore a në leximin a shkrimin e një teksti. Pra, nuk mund të mendojmë një tekst gjuhe 
vetëm me ushtrime, të zhveshur nga ana teorike gjuhësore dhe as nuk mund të jetë një tekst 
gjuhe plot me njohuri teorike dhe pa aplikime, sepse siç shprehet Herbarti “Praktika pa teori 
kalon në rutinë, ndërsa teoria pa praktikë kalon përmes mjegullnajës së abstraksionit.”282 
 

1.2.1. Roli i gjuhëtarëve në gjuhësinë e zbatuar  
 

Roli i gjuhëtarëve në gjuhësinë e zbatuar është shumë i rëndësishëm. Të gjithë 
gjuhëtarët e zbatuar në fillim ishin gjuhëtarë ose studiues të çështjeve gjuhësore. Mund të 
përmendim nismëtarët e gjuhësisë së zbatuar: Çarls Frajs dhe Robert Lado, por edhe shumë 
kontriboues të tjerë si: Çarls Ferguson, Henri Uidouson, Robert Kaplan, Alan Devis etj. 

Frajs (Charles Fries, 1887-1967) ishte fillimisht një gjuhëtar i specializuar në gjuhën 
angleze. Herët në karrierën e tij ishte i interesuar në përmirësimin e mënyrave të mësimdhënies 
së anglishtes si gjuhë amtare e më vonë mbi anglishten si gjuhë e dytë. Frajs kaloi shumicën e 
karrierës akademike në Universitetin e Miçiganit. Ai ishte pjesëtar i shoqërisë gjuhësore të 
Amerikës që në fillimet e tij, një herë president dhe më tepër se një herë drejtor i Insitutit 
gjuhësor; pjesëtar i Këshillit kombëtar të mësuesve të anglishtes, president dhe zv/president 
dhe mbështetës i Shoqërisë së Gjuhës Moderne (Modern Language Association). Studentët e tij 
përfshijnë Robert Lado dhe Kenneth Pike. 

Lado (Robert Lado, 1915 – 1995) konsiderohet si një nga themeluesit e gjuhësisë 
krahasuese moderne, e cila si një nëndisiplinë e gjuhësisë së zbatuar, i shërbeu përmirësimit të 
materialeve mësimdhënëse. Libri i tij më influencues është “Gjuhësia përmes kulturës: Gjuhësia 
e aplikuar për mësuesit e gjuhës”. 

Frajs dhe Lado kanë qenë të lidhur me një version të fortë të hipotezave kontrastive: 
besimi që vështirësitë në të nxënit e një gjuhe mund të jenë të parathëna mbi bazën e një 
krahasimi sistematik të sistemit të gjuhës së parë të nxënësit (gramatika, fonologjia dhe leksiku 
i tij) me sistemin e një gjuhe të dytë. 

Ferguson (Charles A. Ferguson 1921 – 1998), ishte një pionier në fushën e gjuhësisë së 
zbatuar dhe themelues i Qendrës së Gjuhësisë së zbatuar (CAL). Ai ishte një gjuhëtar amerikan, 
një nga themeluesit e sociolinguistikës dhe njihet për veprën e tij mbi diglosinë. Testi TOEFL u 
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krijua nën drejtimin e tij në CAL në Uashington. Si një drejtor i CAL ai i kushtoi një vëmendje të 
veçantë gjuhëve më pak të mësuara si arabishtja, duke luajtur një rol të rëndësishëm në 
themelimin e Shoqërisë Amerikane të mësuesve të arabishtes. Konsiderohet si pionier në socio 
dhe gjuhësi të zbatuar, duke përfshirë fusha si: anglishtja si gjuhë globale, njohja e gjuhës së 
huaj dhe bilingualizmi. Ai filloi karrierën e tij si gjuhëtar në US Department State, u bë lektor në 
Universitetin e Hauardit dhe shërbeu si drejtor i CAL deri në 1667. Pasi la CAL, Ferguson 
themeloi Departamentin e Gjuhësisë në Universitetin e Stanford, ku ai ishte pjesëtar deri më 
1987. Ai shërbeu si një administrues i CAL nga 1967-1982 dhe u nderua me statusin Emeritus në 
1995. 

Uidouson (Henry Widdowson, 1935 - ) është një autoritet në fushën e gjuhësisë së 
zbatuar dhe mësimdhënien e gjuhës, veçanërisht në mësimdhënien e gjuhës angleze. 
Enciklopedia e mësimdhënies dhe të mësuarit të gjuhës e quan atë “Ndoshta filozofi më me 
influencë i fundshekullit XX për TESOL ndërkombëtar.” 283   Uidouson është profesor në 
Universitetin e Londrës dhe gjithashtu ka qenë Profesor i Gjuhësisë së zbatuar në Universitetin 
e Essex-it, Profesor i gjuhës angleze në Universitetin e Vienës dhe këshillues i Gjuhësisë së 
zbatuar për botimet e Oxford University Press dhe Oxford Bookworms Collection. 

Kaplan (Robert Kaplan, 1952 - ), pionier në gjuhësinë e zbatuar, gjuhëtar dhe edukator. 
Në kohën kur gjuhësia e zbatuar u bë një fushë, emri i Kaplan lidhet me nocionin e ‘retorikës 
kontrastive’. Retorika kontrastive e ka burimin në artikullin e botuar nga Kaplan në 1966 në 
gazetën “Language learning”, ku paraqet eksplorimet pedagogjike dhe intelektuale mes një 
brezi gjuhëtarësh të aplikuar. Ai dha një kontribut të madh në fushat e gjuhësisë së zbatuar si: 
mësimin e gjuhës, shkrim akademik dhe veçanërisht në politikën dhe planifikimin gjuhësor. 

Devis (Alan Davies), Profesor Emeritus në Departamentin e gjuhësisë Aplikative në 
Universitetin e Edinburgut, që në vitin 1960. Roli i gjuhëtarit aplikues është shumë i 
rëndësishëm në mësimin e gjuhës, sepse krahas formimit të tij teorik (i cili është parësor) atij i 
duhet të gjejë rrugë dhe mënyra të ndryshme se si t’i aplikojë në situata të ndryshme këto 
njohuri dhe t’i bëjë të tjerët të aftë t’i perceptojnë, t’i njohin, t’i gjykojnë për nga rendi dhe 
rëndësia dhe më pas t’i aplikojnë ato si duhet, ku duhet dhe në mënyrë efikase. “Gjuhëtari 
bashkëkohor aplikues duhet të jetë një mësues kompetent, i aftë të ndërtojë plan veprimtarish 
racional për të zgjidhur një gamë të madhe problemesh gjuhësore, novator në kërkime, sasior 
dhe veçanërisht cilësor dhe në kërkim të vazhdueshëm për të vlerësuar teoritë ekzistuese të 
përftuara nga kërkimet bazë.”284 

 

1.4. Gjuhësia e aplikuar, fushë ndërdisiplinare dhe shumëdisiplinare 

Termi “Gjuhësi e aplikuar” përfshin nëndisiplina të ndryshme gjuhësore, si edhe fusha 
ndërdisiplinare që përdorin metoda gjuhësore, si: pedagogji gjuhësore, psikolinguistikë, 
përvetësimin e gjuhës, përvetësimin e gjuhës së dytë, përkthimin, analizat krahasuese, 
planifikimin e gjuhës, leksikografinë, gjuhësinë e njehsuar, etnolinguistikën, sociolinguistikën 
etj. 
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Nisur nga lineariteti dhe koncentrizmi i njohurive gjuhësore brenda kurrikulës së gjuhës 
shqipe, krahas mësimit të gjuhës: (Fonetikë, leksikologji, morfologji, sintaksë) ajo përfshin edhe 
fusha të tjera si: mësimi i gjuhës së dytë, antropologji, gjuhë në kontakt, edukim teknologjik, 
psikolinguistikë etj., të cilat janë të përfshira pjesërisht, por mund të themi pa hezitim se shkolla 
shqiptare po shkon drejt aplikimit teoriko-praktik të kulturës së gjuhësisë së aplikuar. 

Sipas Ohotu, gjuhësia e aplikuar si fushë studimi po shfaq interes gjithnjë e në rritje në 
fushën e gjuhësisë. “Ajo nuk mund të kuptohet përveçse përmes një procesi të mbështetur dhe 
të vetëdijshëm të ndërtimit të njohurive ndërdisiplinare dhe shumëdisiplinare, i të menduarit 
dhe të bërit.”.285  Ndërtimi i njohurive është një kusht vendimtar për të analizuar dhe 
interpretuar strukturat, përmbajtjet dhe vlerat kryesore të disiplinave përbërëse të gjuhësisë së 
aplikuar. 

Të menduarit përfshin të menduar kritik, reflektiv, racional rreth problemeve, teorive, 
parimeve dhe praktikave duke arsyetuar rezultatet e kërkimit dhe planifikimin e kujdesshëm 
dhe efikas të mësimdhënies dhe objektivave të të mësuarit, proceseve, strategjive, rezultateve. 

Të bërit ose të vepruarit buron nga ndërtimi i njohurive për të aplikuar dhe vlerësuar 
produktin e këtyre njohurive të përftuara dhe të mendojë në mënyrë tradicionale apo 
bashkëkohore, krijuese, imagjinuese, por duke përfshirë metoda, teknika dhe strategji 
produktive. Këto përfshijnë mësimdhënien aktuale, mësimin, trainimin, kërkimin, zhvillimin, 
përhapjen, monitorimin dhe vlerësimin. 

 
PËRFUNDIM 

Gjuhësia e zbatuar përgjithësisht kuptohet si një fushë ndërdisiplinare e kërkimit për 
studimin e gjithë aspekteve të përdorimit të gjuhës. Duke qenë një fushë jo-specifike, ajo së 
pari merret me njohjen e gjuhës amtare dhe të dytë, por gjithashtu ekzaminon lidhjet mes 
gjuhës dhe disa fushave si media, ligji apo komunikimi. Ajo tërheq disiplina të afirmuara si: 
gjuhësia, psikologjia sociale dhe edukative, sociologjia, antropologjia dhe arsimimi. Në kontrast 
me gjuhësinë e mirëfilltë, gjuhësia e aplikuar merret më shumë me problemet jetësore se sa me 
eksplorimet teorike. 

Pra, gjuhësia e aplikuar, si një fushë ndërdisiplinare dhe shumëdisiplinare, nuk mund të 
mendohet pa disiplinat e tjera gjuhësore dhe jogjuhësore, sepse do të ishte e çalë, pa interes 
dhe pa dobi tek përdoruesi i gjuhës, i cili e aplikon gjuhën që në lindje pa e njohur gramatikën 
dhe rregullat gramatikore. 

Gjuhësia e zbatuar lulëzoi nën dritën e gjuhësisë teorike apo të përgjithshme. Emri i 
vërtetë i fushës, si edhe statusi i vetëpranuar si një nëndisiplinë theksonte mënyrën 
mbizotëruese përmes praktikuesve të saj, por ende sot kjo fushë nuk gëzon një status të 
mirëfilltë si disiplinë më vete.Çështja që mund të ngrihet kur flitet për gjuhësi të zbatuar është 
nëse apo në çfarë përmasash të nxënit (praktik) i gjuhës dhe problemet e mësimit të gjuhës dhe 
mësimdhënies, duhet të përfshihen në kurset e gjuhësisë së zbatuar? 

Mendojmë se gjuha, përdorimi i saj është një domosdoshmëri për një ligjërim të saktë 
të shkruar a të folur, por që ky ligjërim të jetë i tillë prakticiteti, aplikimi i teorisë duhet të jenë 
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më të thella sa vetë njohuritë teorike gramatikore të pasqyruara e të trajtuara, pra të jetë 
praktika drejt njojhurive gramatikore dhe jo gramatika për t’u aplikuar. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 Alexander M.; Halliday, K., Explorations in the functions of language, London, 1973. 
 Bachman, L.F., Fundamental considerations in language testing, Oxford University Press, 

1990.  
 Bartles, N., Applied linguistics and language teacher education, Educational linguistics, 

Volume 4, 2005.  
 Borg, S., Teacher’s pedagogical systems and grammar teaching: A qualitative study, 

TESOL Quaterly, Vol. 32, Nr. 1, Spring, 1998. 
 Bussmann, H., Routledge Dictionary of language and linguistics, London and New York, 

Routledge, 1996. 
 Brown, H.D., Principles of language learning and teaching, Longman, 2000. - Byram, M., 

The Routledge Encyclopedia of language teaching and learning, 2004. 
 Canale, M.; Swain, M., Theoretical bases of communicative approaches to second 

language teaching and testing, Applied linguistics 1, 1980. 
 Catford, J., Language Learning and Applied Linguistics: A Historical Sketch, Language 

Learning, 1998.  
 Chomsky, N., Aspects of theory of syntax, Cambridge, Mass, M.I.T., Press, 1965  
 Cook, G., Applied linguistics, Oxford University Press, 2003.  
 Davies, A, An introduction to applied linguistics. From practice to theory, 2007. 
 Dyke, B., Grammar for everyone, Practical tools for learning and teaching grammar, 

ACER Press, Australia, 2007. 
 Ellis D. G., From language to communication, 2-d ed, 1999.  
 Ferguson, C.A., Language structure and language use, selected and introduced by Anwar 

S. Dil, Stanford University Press, California, 1971. 
 Halliday, M.A.K.; McIntosh; P.D. Strevens, The linguistic Science and language teaching, 

London: Longman, 1964. 
 Hewings, A.; Hewings, M., Grammar and contex: An advanced resource book, Routledge 

applied linguistic, 2005.  
 Howard, J., Curriculum development, Elon University, 2007.  
 Hymes, D., On communicating competence, in J. B. Pride and J. Holmes, Sociolinguists, 

Penguin, 1972. 
 Grabe, W., Applied linguistics: An emerging discipline for the twenty-first century. In B.R. 

Kaplan. The Oxford handbook of applied linguistics, Oxford University Press, 2001. 
 Johnsons, K.; Johnsons, H., Encyclopedic dictionary of applied linguistics, 1999.  
 Larsen-Freeman, D. Teaching grammar, In M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching English as a 

second or foreign language , New York: Newbury House, 1991, 2nd ed.  
 Llurda, E., On competence profiency and communicative language ability, International 

Journal of Applied Linguistic, Vol. 10, Nr. 1, 2000. 
 Kaplan, R., The Oxford handbook of applied linguistics, Oxford University Press, 2001.  

 



169 
 

18. “Charlotte Brontë’s and George Eliot’s Novels through the Prism of 

Feminism with a Special Focus on the Undermining of the Victorian 

Female Stereotypes 
 

Dr.ne process Medina Cobi 
Shkolla Marshall Tito, Ulqin  

 
“Charlotte Brontë’s and George Eliot’s Novels through the Prism of Feminism with a 

Special Focus on the Undermining of the Victorian Female Stereotypes” undertakes to 
investigate the novels of these two female writers in order to show how the ideas about 
women and the attitudes of women gradually started changing in the mid- and late Victorian 
period.  

The Victorian Era (1837- 1901) was a period of massive changes in England, both socially 
and economically. The middle-class women were expected to run the household and be 
preoccupied with the domestic sphere. Women did not have the right to vote; they did not 
exist as legal entities and were not able to own property. They also could not hold custody of 
their own children, write their will or seek for legal separation from their husbands except 
through some male relative like a brother or father. However, despite the strict division of the 
gender roles, the industrial revolution changed the conventional working spheres of men and 
women, because the lowest classes of women started working in factories as cheap labour 
force, side by side with men. 

Both Charlotte Brontë  and Gerge Eliot were naturally affected by the circumstances and 
the era in which they lived, and they often drew from their own experiences while writing and 
creating their female characters. It’s interesting to point out that both Charlotte Brontë and 
George Eliot wrote under male pseudonyms. Charlotte Brontë wrote under the pseudonym 
Currer Bell, because at the time when she lived and worked it was inappropriate for a woman 
to be a writer. George Eliot is the male pseudonym of the woman writer Mary Ann Evans. 
Although at Eliot’s time women writers were published under their own names, their works 
were considered as lighthearted romances and were not taken seriously. George Eliot wanted 
her works to be taken seriously and this is why she wrote under a male pseudonym. These two 
female writers brought about a change in the fiction of their day, presenting an unconventional 
woman who was to be admired for her ability to overcome the adversity imposed on her by the 
Victorian patriarchal society. 

This dissertation analyses the women characters, focusing on the ways how they 
undermine the Victorian female stereotypes in the selected corpus. The following novels are 
included in the corpus: Jane Eyre, 1847, Shirley, 1849, Villette, 1853 and The Professor, 1857 by 
Charlotte Brontë and Romola, 1850, The Mill on the Floss, 1860 and Middlemarch, 1871 by 
George Eliot. The selected fiction of the both authors gives information about the position of 
women in the particular historical momentum of the Victorian period in which each novel is set 
respectively. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Eyre
https://en.wikipedia.org/wiki/Shirley_(novel)
https://en.wikipedia.org/wiki/Villette_(novel)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Professor_(novel)
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The female characters in Brontë‘s and Eliot’s fiction are unconventional in different 
ways: they challenge the patrirchal value system and the strictly determined gender roles in the 
Victorian society.  

The eponymous heroine Jane Eyre is strong, independent, brave and with high moral 
sense. She is a real feminist heroine who undermines the Victorian female stereotypes. 
Although she loves Edward Rochester, Jane has respect for herself and doesn’t want to be a 
mistress to a married man. In fact she also doesn’t want to marry him until they are on equal 
footing. Jane finally unites with Edward, but only after she has received the inheritance from 
her relatives which enables her to be equal with him in terms of class and money. In some of 
Jane Eyre’s monologues Brontë openly defies the Victorian patriarchal society’s female sphere 
and women’s roles. Those monologues are considered a manifesto of feminism in the Victorian 
fiction.  

Shirley is the other Brontë’s eponymous heroine. The very title of this novel subverted in 
a subtle way what was labeled as male in the Victorian patriarchal society, as the author gave 
her heroine a name which was conventionally considered male. In fact Shirley’s father had 
intended to give this name to his son. After the publication of the novel, “Shirley” has become a 
distinctly female name and an uncommon male name. Shirley is a landowner – an independent 
heiress. This business woman occupies the professional sphere which in the Victorian society 
was considered to belong to men. Caroline Helstone is the other heroine in the novel. Caroline 
is strongwilled, persistent and she knows what she wants. Rather than being guided by the 
expectations of the Victorian patriarchal society, she is guided by her own heart. Eventually 
both Shirley and Caroline get what they want: they marry the man that they love, again 
disrupting the strict class and other expectations of the Victorian patriarchal society. 

  Villette, which is a novel with a Gothic setting and psychological themes, could also be 
viewed through the prism of feminism. Some critics argue that Villette explores the strictly 
defined gender roles in the Victorian patriarchal society, focusing on the repression of women 
by the same society. Lucy’s psychological state has also been targeted by some feminist critics 
who believe that it is a construct of the patriarchal society which restricts the cultural context 
of the heroine. 

  The novel The Professor was later reworked from the perspective of a female teacher, 
into Brontë's novel Villette, which received critical acclaim. In that, much of its subject matter 
was changed. This is why Gilbert and Gubar emphasise the idea that Villette is an example of  
feminine re-writing. Notwithstanding, it is interesting to put the original novel The Professor in 
the context of women’s studies and feminism, as this novel which is part of Brontë’s fiction, 
although rendered from the perspective of a man, is an example of female writing.  

 The historical novel Romola by George Eliot, set in the fifteenth century Florence, is 
viewed by many critics as a comment on the situation of women in George Eliot’s 
contemporary Victorian society. Viewed from the feminist perspective, the novel might be 
understood as a critique against the constraints upon womn in the Victorian patriarchal society, 
focusing on the eponymous heroine, through whom the surrounding world is evaluated. At a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Villette_(novel)
https://en.wikipedia.org/wiki/Villette_(novel)
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certain point in the novel, Romola refuses to be obedient, challenging the stereotypical female 
roles, that is resisting the Victorian patriarchal society.  

  The Mill on the Floss is yet another critique of the repression of women by the Victorian 
patriarchal society. Pointing out that Maggie needs love and acceptance, critics focus on her 
frustrated attempts to be accepted. Maggie’s intellect, idealism and all her talents are 
constantly rejected both by her family and the society. Maggie’s intellectual and spiritual 
growth are prevented by the strict norms of the patriarchal society in which she lives. According 
to those norms, she is an inferior, dependant creature who is unable to accomplish anything. 
Throughout the entire novel she is sruggling with those norms and with the Victorian female 
stereotypes, but her death implies that her fight is hopeless. 

 Dorothea Brooke, who is the central protagonist in Middlemarch, raises certain feminist 
issues. She is a wealthy, independent young woman who makes her own decisions. Embarking 
on projects, such as the one for redesigning cottages for her father’s tenants, Dorothea 
challenges the Victorian female stereotypes as she wants to occupy the public sphere which is 
conventionally reserved for men. She doesn’t adhere to the expectations of the Victorian 
society when it comes to her two marriages. Dorothea is the one who decides about who her 
future husband will be. With her ambitions, aspirations and idealism, she is struggling to find 
her role in the society, not succeding in becoming a heroic figure like Saint Theresa. Although 
Dorothea rejects her own career to dedicate to the one of her husband, the ending of the novel 
can still be viewed through the prism of feminism. The novel implicitly criticizes people for 
creating the norms of the patriarchal society to guide the destinies of women and limit their 
freedom of choice. Moreover, the novel could be understood as a critique of the institution of 
marriage which demands great sacrifices from women, such as those which Dorothea has to 
make. 

The theoretical approach will be based on feminism and the main method applied to the 
novels will be textual analysis. The method of comparison will also be employed to compare the 
fiction of the two writers, focusing on the differences and similarities in the ways how the two 
female authors challenge the Victorian patriarchal society and undermine the Victorian female 
stereotypes. 
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Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, 

Departamenti i Gjuhësisë 
 

Abstrakt 

   

         Ҫdo shkencë ka termat e vet që krijojnë një sistem dhe që i shërbejnë për të shprehur 

konceptet e veta. Por, ka raste ku disiplina të ndryshme operojnë me terma të përbashkët, siç 

ndodh edhe në rastin tonë, gjuhësia dhe letërsia. Për të evidentuar këto terma kemi bërë një 

përqasje mes: Fjalorit të termave të letërsisë (F. Leka, Tiranë, 2013) me një fjalor terminologjik 

gjuhësor shpjegues: Dictionnaire de linguistique, Paris, 2001). Zgjodhëm këtë fjalor në gjuhë të 

huaj, meqë në gjuhën shqipe nuk kemi akoma një botim të këtij lloji (fjalor terminologjik 

gjuhësor shpjegues). Përdorëm një fjalor të tillë duke pasur parasysh se “…një pjesë e 

terminologjisë ka karakter ndërkombëtar”; ndërsa për rastet kur ajo nuk paraqitet si e tillë 

(ndërkombëtare), e lehtëson kërkimin tonë shoqërimi i çdo leme në Fjalorin e termave të 

letërsisë me gjegjëset e saj në tri gjuhë, mes të cilave edhe frëngjisht, si dhe për të njëjtin qëllim 

edhe Fjalori krahasues i termave të gjuhësisë (shqip-italisht-frëngjisht-anglisht) (G. Belluscio – 

Sh. Rrokaj, Tiranë, 2011). Pas kërkimit të këtyre termave (të përbashkët), na rezultoi se nga 610 

terma që përmban Fjalori i termave të letërsisë, në përqasje me Dictionnaire de linguistique, 128 

prej tyre janë njëkohësisht edhe terma të gjuhësisë. Megjithë punën e bërë për shqipërimin e 

shumë termave të fushave të ndryshme të shkencës e të teknikës, vëren se fondi terminologjik 

gjuhësor i nxjerrë, shfaqet më së shumti me terma të huaj, si: Aferezë, Aliteracion, Anaforë, 

Anastrofë, Dierezë, Ekzegjezë, Ekzordë, Elips, Elizion, Enalagë, Epanalepsë, Epentezë, Epitezë, 

Tekst, Tekstologji, Temë etj. Nga 128 termat në shqyrtim, pothuajse 90 %  e tyre dalin në 

përdorim si terma ndërkombëtarë. Janë pikërisht këto terma që mund të vështohen si në 

pikëpamje letrare, ashtu edhe gjuhësore, e që tregojnë qartë për lidhjen e ngushtë të letërsisë 

dhe gjuhës. Kështu, letërsia nuk është vetëm krijim artistik, por edhe krijim gjuhësor; ku, 

nëpërmjet materies gjuhësore, krijohet, ekziston e përjetohet letërsia. 

 

Fjalë kyҫe: term, koncept, fjalor, gjuhësi, letërsi. 

Terma të përbashkët të gjuhësisë me letërsinë 
(në funksion stilistik) 
 
         Ҫdo shkencë ka termat e vet, që krijojnë një sistem dhe që i shërbejnë për të shprehur 
konceptet e veta. Tërësia e termave të një fushe përbën terminologjinë e asaj fushe. Por, ka 
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raste ku disiplina të ndryshme (por të afërta) operojnë me terma të përbashkët, siç ndodh edhe 
në rastin tonë, gjuhësia dhe letërsia. 
         Për të evidentuar këto terma kemi bërë një përqasje mes Fjalorit të termave të letërsisë 
(Ferdinand Leka, Tiranë, 2013)286 me një fjalor terminologjik gjuhësor shpjegues: Dictionnaire 
de linguistique (Jean Dubois, Mathée Giacomo, Louis Guespin, Christiane Marcellesi, Jean-
Baptiste Marcellesi, Jean-Pierre Mével, LAROUSSE, Paris, 2001). Zgjodhëm këtë fjalor në 
frëngjisht, meqë në gjuhën shqipe nuk kemi akoma një botim të këtij lloji (fjalor terminologjik 
gjuhësor shpjegues). 
          Po shfrytëzojmë një fjalor në gjuhë të huaj (në frëngjisht, në këtë rast), duke pasur 
parasysh se “…një pjesë e terminologjisë ka karakter ndërkombëtar”287; ndërsa për rastet kur 
ajo nuk paraqitet si e tillë (ndërkombëtare), e lehtëson kërkimin tonë shoqërimi i çdo leme në 
Fjalorin e termave të letërsisë me gjegjëset e saj në tri gjuhë, mes të cilave edhe frëngjisht, si 
dhe për të njëjtin qëllim edhe Fjalori krahasues i termave të gjuhësisë (shqip-italisht-frëngjisht-
anglisht) (Giovani Belluscio – Shezai Rrokaj, Tiranë, 2011).  
          Dhe, pas kërkimit të këtyre termave (të përbashkët), na rezultoi se nga 610 terma që 
përmban Fjalori i termave të letërsisë i autorit Leka, në përqasje me Dictionnaire de linguistique, 
128 prej tyre janë njëkohësisht edhe terma të gjuhësisë.  
           Megjithë punën e bërë për shqipërimin e shumë termave të fushave të ndryshme të 
shkencës e të teknikës, sidomos në gjysmën e dytë të shekullit XX, vëren se fondi terminologjik 
gjuhësor i nxjerrë, shfaqet më së shumti me terma të huaj (ndërkombëtarë), si: Aferezë, 
Aliteracion, Anaforë, Anastrofë, Dierezë, Ekzegjezë, Ekzordë, Elips, Elizion, Enalagë, Epanalepsë, 
Epentezë, Epitezë, Tekst, Tekstologji, Temë etj. Nga 128 termat në shqyrtim, pothuajse 90 %  e 
tyre dalin në përdorim si terma ndërkombëtarë. 
         Siç e dimë, si stilistika gjuhësore, si stilistika letrare, e kanë origjinën tek retorika. Olivier 
Reboul, kur shkruan për origjinën e retorikës, shprehet: Retorika është e vjetër në historinë e 
saj. … E ndesh retorikën te indutë, kinezët, egjiptianët, hebrejt. E megjithatë, thuhet se retorika 
është një shpikje greke.288 E nëse i referohemi edhe indikacionit të çdo termi, përsëri nga autori 
Leka, vëmë re se mbizotërojnë termat me origjinë nga gjuha greke e latine289, ku këtë e 
vërteton edhe Pierre Guiraud kur thotë se “shkrimtarët antikë na kanë lënë trashëgim një 
inventar të gjerë figurash me terminologji …”290. Nga rreth 130 termat gjuhësorë në shqyrtim, 
dallojmë rreth 70 raste me origjinë nga greqishtja, 30 raste me origjinë nga latinishtja, të 
modifikuar këto në gjuhë të ndryshme, si: frënge, italiane a angleze, siç i ndeshim në fjalorët e 
sipërpërmendur; ndërsa pjesa tjetër, nga frëngjishtja a italishtja, apo në pak raste të 
shqipëruar.      
          Nga përqasja me fjalorin terminologjik gjuhësor Dictionnaire de linguistique vëren se, 
kryesisht, këto terma bashkohen nën emërtimin figura stili, e tek të cilat do të ndalemi më 

                                                           
286 Në këtë Fjalor, siç shprehet vetë autori në Paraqitje (f. 3), janë të përfshirë disa terma, që i takojnë si letërsisë, 

ashtu edhe gjuhësisë (p.sh. fonetikë poetike, sintaksë poetike, theks, intonacion, denotacion, konotacion etj), 
trajtuar në funksionin e tyre stilistik.  
287

 Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2006, f. 271. 
288

 Olivier Reboul, Introduction à la rhétorique, Paris, 1998, f. 13. 
289

 Paraqitja e plotë e termave me origjinë greke e latine jepet në fund të punimit. 
290

 Pierre Guiraud, Stilistika, Prishtinë, 1997, f. 19. 
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gjerësisht, meqenëse janë pikërisht këto figura që bashkojnë mirëfilli letërsinë me gjuhësinë, 
përkatësisht stilistikën letrare dhe stilistikën gjuhësore.  
         Emërtimi figurë stili buron nga kultura antike e grekëve dhe e romakëve. Mësuesit dhe 
teoricienët e retorikës dhe të gramatikës, kanë vërejtur ndër të parët karakteristikat e 
shprehjes gjuhësore të tyre; i kanë shënuar, i kanë vërtetuar dhe i kanë përcaktuar në atë 
mënyrë si nocione parësore dhe sintetike nga analiza stilistike; duke mbetur në shekuj, si edhe 
në kohën tonë, të kuptueshme, në esencë të sakta dhe në kuptimin teoriko‐letrar të 
pranueshme.  

Ekziston një numër i madh përcaktimesh mbi figurat e stilit, të cilat, përgjithësisht 
pajtohen me atë se figura sjell një mënyrë më të gjallë ligjërimi se ç’është ligjërimi i zakonshëm 
dhe qëllimi është që, përmes saj, të zgjohet vëmendja e lexuesit a dëgjuesit me origjinalitetin 
që ajo mbart.  

Retoricienët e parë i kanë trajtuar gjatë ato (figurat), duke i konsideruar si mjete për t’u 
shprehur në mënyrë të habitshme, me sharm e me emocion, duke përdorur rreth 250 emra për 
tropet dhe figurat e ndryshme. Por, shumë retoricienë nuk pajtohen me numrin e figurave, as 
me domethënien e tyre, as për grupin ku mund të grumbulloheshin figurat e ngjashme. Kështu, 
tipologjitë e sjella nga retorika klasike, karakterizohen nga heterogjeniteti, kompleksiteti, me 
mënyra trajtimi të ndryshme, gjithmonë të diskutueshme.  

Mjeshtërit e oratorisë të viteve 1960 (periudhë në të cilën Stilistika u bë vazhdim i 
pjesës më të rëndësishme të Retorikës, që quhet elokucio (elocution)), u përqendruan në 
studimin e figurave të stilit, duke i përkufizuar si një shmangie në raport me normën apo 
“shkallën zero”. Edhe ata kanë synuar t’i grupojnë, por pa arritur në një ndarje përfundimtare, 
edhe pse disa prej tyre bashkoheshin në mendim.  

Studiuesi kroat Milivoj Solar bën këtë klasifikim të figurave, në: figura diksioni, figura 
fjalësh ose trope, figura konstruksioni dhe figura mendimi.291

 

Edhe për Bernard Dupriez, në librin “L’étude des styles”, në klasifikimin e figurave mund 
të zbatohet një ndarje sipas katër niveleve të këndvështrimit: figura të mendimit, të fjalëve, të 
ndërtimeve dhe të diksionit.292  

Gjithashtu, Pierre Guiraud në librin e tij “La stylistique”293, apo Catherine Fromilhague, 
shumë vite më vonë, në librin e saj “Les figures de syle”294, mbështesin e trajtojnë këtë ndarje: 
Figurat e diksionit, Figurat e konstruksionit, Figurat e mendimit, Tropet. 

Këtij këndvështrimi po i referohemi edhe ne në këtë trajtesë për të paraqitur termat e 
përbashkët letraro-gjuhësorë në funksion stilistik që rendit e përkufizon leksikografi F. Leka në 
Fjalorin e tij: 
 
1- Figura të diksionit (fonetike):  
Aferezë (aphérèse), Aliteracion (allitération), Apokopë (apocope), Asonancë (assonance), 
Epentezë (épenthèse), Paronomazi (paronomase). 
 

                                                           
291

 Milivoj Solar, Hyrje në shkencën për letërsinë (përshtatur nga Floresha Dado), Tiranë, 2003, f. 53.  
292

 Bernard Dupriez, L’étude des styles, Paris, 1969. 
293

 Pierre Guiraud, La stylistique, Paris, 1972. 
294

 Catherine Fromilhague, Les figures de syle, Paris, 2000. 
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2- Figura të ndërtimit (sintaksore): 

Anaforë (anaphore), Anakolut (anacoluthe), Antitezë (antithèse), Asindet (asyndète), Shkallëzim 
(gradation), Hiperbat (hyperbate), Kiazëm (chiasme), Oksimoron (oxymoron, oxymore), 
Polisindet (polysyndète, polysyndéton), Sinonim (synonyme), Tmezë (tmèse). 

3- Figura të mendimit:  

Alegori (allégorie), Aluzion (allusion), Apostrofë (apostrophe), Epifonemë (épiphonème), 
Eufemizëm (euphémisme), Hiperbolë (hyperbole), Hipotipozë (hypotipose), Litotë (litote), 
Parafrazë (paraphrase), Pretericion (prétérition). 

4- Trope: 

Antonomazi (antonomase), Enalagë (énallage), Metaforë (métaphore), Metonimi (métonymie), 
Perifrazë (périphrase), Trop (trope). 

Këto terma (quajtur figura stili a stilema), që mund të vështohen si në pikëpamje letrare, 
ashtu edhe gjuhësore, tregojnë qartë për lidhjen e ngushtë të letërsisë dhe gjuhës përmes 
nivelit stilistik. Kështu, letërsia (përmes veprës artistike) nuk është vetëm krijim artistik, por 
edhe krijim gjuhësor; ku, nëpërmjet materies gjuhësore, krijohet, ekziston, përjetohet 
(artistikisht) letërsia dhe bën ndikimin e saj estetik tek marrësi (dëgjuesi apo lexuesi). 

Gjuha është mjeti kryesor për përftimin e krijimeve letrare artistike, për krijimin e 
veprave të artit të fjalës. Kështu, letërsia dëshmohet pikërisht nëpërmjet gjuhës si materie 
kryesore dhe jashtë saj ajo nuk mund të krijohet, të ekzistojë, të komunikojë e as të bëjë 
ndikimin estetik. Një gjë të tillë e pohon edhe studiuesi i shquar i gjuhësisë, Ferdinand de 
Saussure, kur vë në dukje se s’ka tekst letrar pa gjuhë. Pa e kuptuar gjuhën, përkatësisht 
natyrën e saj, nuk mund ta kuptojmë as natyrën e letërsisë. Me fjalë të tjera, pa e njohur vendin 
dhe rolin e gjuhës në dukurinë letrare, nuk mund të ndriçohen veçantitë e një vepre letrare e as 
të dallohet ndryshimi midis strukturës gjuhësore dhe strukturës gjuhësore poetike. 

Në mbyllje, mund të pohojmë se fjalësi terminologjik letraro-gjuhësor (kryesisht me 
figura stili), trajtuar përmes Fjalorit të termave të letërsisë të autorit Ferdinand Leka, dëshmon 
qartë lidhjen e ngushtë e të ndërsjellë të letërsisë me gjuhësinë, duke vërtetuar edhe 
formulimin e Edward Sapir ku thotë se: Stilistika gjuhësore studion artin e gjuhës, ndërsa 
stilistika letrare sheh gjuhën e artit. 

 
Termat letrarë e gjuhësorë në Fjalor i termave të letërsisë 

(pas përqasjes me Dictionnaire de linguistique) 
 

Shkurtimet: 

gr.     greqisht 
lat.    latinisht 
fr.     frëngjisht 
it.      italisht 
nd.    Ndërkombëtare  
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Aferezë (aphérèse)  gr., nd. 

Akt (acte)  lat., nd. 

Aktor (acteur) lat., nd. 

Alegori (allégorie) gr., nd. 

Alienim (aliénation) lat.  

Aliteracion (allitération) lat., nd. 

Aluzion (allusion)  lat., nd. 

Amplifikim (amplification) lat., nd. 

Anaforë (anaphore) gr., nd. 

Anakolut (anacoluthe)  gr., nd. 

Analizë (analyse) gr., nd. 

Anasjellë, anastrofë (anastrophe) gr., nd. 

Antifrazë (antiphrase) gr., nd. 

Antitezë (antithèse) gr., nd. 

Antonimi (antonymie) gr., nd. 

Antonomazi (antonomase) gr., nd. 

Apokopë (apocope) gr., nd. 

Apostrofë (apostrophe) gr., nd. 

Argument (argument) lat., nd. 

Arkaizëm (archaïsme) gr., nd. 

Asindet (asyndète) gr., nd. 

Asonancë (assonance) lat., nd. 

Atonik, aton (atone) gr., nd. 

Barbarizëm (barbarisme) gr., nd. 

Dekodifikim (décodage) nd. 

Denotacion (dénotation) lat., nd. 

Dhanore etike (datif éthique) 

Dialektalizëm (dialectalisme) nd. 

Dierezë (diérèse) gr., nd. 

Ekslamacion (exclamation) lat., nd. 

Ekzegjezë (exégèse) gr., nd. 

Ekzordë (exorde) lat., nd. 

Elips (ellipse) gr., nd. 

Elizion (élision) lat., nd. 

Elokuencë (éloquence) lat., nd. 

Emfazë (emphase) gr., nd. 

Emotiv (émotif) nd. 

Enalagë (énallage) gr., nd. 

Enumeracion (énumération) lat., nd. 

Epanalepsë (épanalepse) gr., nd. 

Epentezë (épenthèse) gr., nd. 

Epifonemë (épiphonème) gr., nd. 

Epitet (épithète) gr., nd. 

Epitezë (épithèse) gr., nd. 

Eufemizëm (euphémisme) gr., nd. 

Eufoni (euphonie) gr., nd. 

Figurë (figure) nd. 

Filologji (philologie) gr., nd. 

Formë (forme) nd. 

Hiat (hiatus) lat., nd. 

Hiperbat (hyperbate) gr., nd. 

Hiperbolë (hyperbole) gr., nd. 
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Hipotipozë (hypotipose) gr., nd. 

Homonim (homonyme) gr., nd. 

Idiolekt (idiolecte) gr., nd. 

Idiomë (idiome) gr., nd. 

Intertekstualitet (intertextualité) nd. 

Intonacion (intonation) nd. 

Invencion (invention) nd. 

Inversion (inversion) nd. 

Ironi (ironie) gr., nd. 

Kakofoni (cacophonie) gr., nd. 

Karakterizim (caractérisation) nd. 

Kiazëm (chiasme) gr., nd. 

Klishe (cliché) nd. 

Kod (code) lat., nd. 

Koine (koiné) gr., nd. 

Koment (commentaire) lat., nd. 

Kompozicion (composition) lat., nd. 

Konotacion (connotation) nd. 

Konsonancë (consonance) lat., nd. 

Kontekst (contexte) lat., nd. 

Kontrast (contraste) fr., nd. 

Konvencion (convention) lat., nd. 

Krahasim (comparaison) 

Leksik (lexique) gr., nd. 

Ligjëratë, diskurs (discours) 

Litotë (litote) gr., nd. 

Metaforë (métaphore) gr., nd. 

Metonimi (métonymie) gr., nd. 

Mohim (négation) gr., nd. 

Neologjizëm (néologisme)  gr., nd. 

Normë (norme) lat., nd. 

Oksimoron (oxymoron, oxymore) gr., nd. 

Oksiton (oxyton) gr. 

Onomatope (onomatopée) gr., nd. 

Oratori (oratoire) lat., nd. 

Paleografi (paléographie) gr., nd. 

Parafrazë (paraphrase) gr., nd. 

Parafundore (rimë), paroksiton 
(paroxytone) gr., nd. 

Paronim (paronyme) gr., nd. 

Paronomazi (paronomase) gr., nd. 

Perifrazë (périphrase) gr., nd. 

Përkthim, traduksion (traduction) nd. 

Përshkrim, deskripsion (description) 

Personifikim (personnification) nd. 

Pleonazëm (pléonasme) gr., nd. 

Polisindet (polysyndète, polysyndéton) gr., 
nd. 

Pretericion (prétérition) lat., nd. 

Prozodi (prosodie) gr., nd. 

Reticensë (réticence) lat. 

Rimë (rime) gr., nd. 

Ritëm (rythme) gr., nd. 
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Rrokje (syllable)  

Sentencë (sentence) lat., nd. 

Shkallëzim (gradation) 

Shoqërim i ideve, asociacion (association) 
lat., nd. 

Simbol (symbole) gr., nd. 

Sinkopë (syncope) gr., nd. 

Sinonim (synonyme) gr., nd. 

Sintaksë poetike (syntaxe de la poésie) nd. 

Situatë (situation) lat., nd. 

Solecizëm (solécisme) gr., nd. 

Stil (style) lat., nd. 

Stilistikë (stylistique) nd. 

Subjekt (sujet) nd. 

Tautologji (tautologie) gr., nd. 

Tekst (texte) lat., nd. 

Tekst kanonik, kanon (canonique) gr., nd. 

Tekstologji (textologie) it. 

Tematik (thématique) 

Temë (thème) gr., nd. 

Theks (accent)  

Tmezë (tmèse) gr., nd. 

Trop (trope) gr., nd. 

Variant (variante) 

Veprim, aksion (action)  nd. 

Zhargon (jargon) fr., nd. 
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20. SISTEMI I ARSIMIT DHE ZHVILLIMI EKONOMIK I KOSOVES 
 

Naim Baftiu 

 Veli Lecaj 
Universiteti “Ukshin HOTI” Prizren, KOSOVE 

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike, 

 

Abstrakt 

Viteve të fundit shumë qeveri janë duke e trajtuar arsimin, dhe veçanërisht arsimin e lartë, si një 
përcaktues shumë të rëndësishëm të performansave ekonomike të vendeve të tyre. 

Rëndësia e kapitalit njerëzor për rritjen ekonomike është tanimë e njohur. Kapitali njerëzor është një 
element bazë për rritjen ekonomike të qëndrueshme dhe të shpejtë. Posaçërisht kapitali njerëzor është i 
rëndësishëm për vendet në tranzicion pasi këto vende janë duke reformuar ekonomitë e tyre drejt 
ekonomive të tregut. Ndërsa progresi drejt ekonomisë së tregut në fazat e para të tranzicionit varej nga 
vullneti dhe vendosmëria e qeverisë për zbatimin e reformave, zhvillimet në fazat e mëvonshme të këtyre 
ekonomive varen kryesisht nga aftësia e kapitalit njerëzor për të përfituar dhe përdorur njohuritë e 
nevojshme për ndërtimin e aftësisë konkurruese të ekonomisë. 

Për të rritur efikasitetin e sistemit të arsimit dhe nivelit të përgjithshëm të përfshirjes në arsim në të 
gjitha nivelet duhet të rritet konkurrenca në mes të institucioneve dhe të bëhet decentralizimi i vendim-
marrjes: 

Ky punim ka për qellim analizimin  e arsimin e mesëm dhe të lartë duke u bazuar në hulumtimet mbi 
gjendjen aktuale të sistemin e edukimit, përvojat relevante nga vendet tjera dhe sfidat e të ardhmes të 
rekomandoj politikat e nevojshme për të vënë bazat e një sistemi efikas të edukimit që do të mundësoi 
zhvillim më të shpejtë ekonomik te vendit. 

Fjalët kyçe: sistemi, arsimi, reformat, performanca, ekonomia. 

        Vlerësim mbi sistemit arsimor – Arsimi i lartë 

          Fakultetet e Universitetit të Prishtinës (UP) nuk kanë të dhëna mbi shkallën e diplomimit 
të studentëve, përsëritjen apo braktisjes së studimeve. Të dhënat nga Zyra e Qendrore e 
Universitetit tregojnë se 2,375 studentë kanë diplomuar vitin e kaluar nga numri total prej mbi 
23,000 studentësh, shifër që përbën një nivel shumë të ulët të diplomimit. Meshkujt dominojnë 
midis studentëve në Universitetin e Prishtinës (55% në 2014/15).  
Ligjëruesit meshkuj kanë zakonisht kualifikime më të larta se ligjëruesit të gjinisë femërorë. 
Përmisimi i kurrikulës është renditur si prioriteti kryesor nga ligjëruesit kur këta u pyetën lidhur 
me rekomandimet e tyre për përmisimin e mësimdhënies në UP. Megjithëse gati shumica e 
fakulteteve të UP-së kanë biblioteka, ligjëruesit dhe studentët nuk e konsiderojnë fondin me 
libra të këtyre bibliotekave si të mjaftueshëm.  
         Të gjithë fakultet kanë mungesë të teknologjisë informative (IT-së). Shumica e fakulteteve 
kanë internet, por duke patur parasysh numrin e vogël të kompjuterëve, shumë pak studentë 
mund të kenë qasje ose e përdorin atë. Profesorët e Universitit i shprehen se ka nevojë për 



181 
 

ndryshime shtesë në kurrikulum (84% e tyre i shohin ndryshimet e mëtejme si të nevojshme). 
Ndonëse është e vështirë të përcaktohet qartë se deri në çmasë UP-ja po i përgatit studentët 
për tregun e punës, nga anketat me NVM private del qartë se ende ekziston një shpërpjesëtim I 
theksuar midis përgatitjeve teorike dhe dhënies së shkathtësive për të mësuar dhe për të 
punuar. 
 
      Qeverisja dhe legjislacioni 
 
          Ligji mbi Arsimin Fillor dhe të Mesëm parasheh të drejtë për arsimim dhe specifikon 
qëllimet e arsimit. Ai parasheh parimin e mos diskriminimit dhe rregullon organizimin dhe 
shpërndarjen e arsimit dhe përgjegjësitë e MASHT, komunave dhe prindërve. 
           Procesi i fundit i decentralizimit të arsimit elementar dhe të mesëm nuk ka përfunduar: 
Drejtorët e shkollave emërohen nga Komuna pa konsultimin e MASHT-it, megjithëse transferimi 
i kompetencave mbi punësimin e mësuesve tek komunat ka hyrë në fuqi që nga data 1 Janar 
2003. Komuna është përgjegjëse për punësimin dhe dhënien e pagave për administratorët 
komunalë të arsimit, stafin mësimdhënës dhe jo mësimdhënës të institucioneve publike. Ligji 
mbi Arsimin e Lartë është aprovuar në Maj të 2003. Ky Ligj është hartuar në pajtim me 
zhvillimet e fundit në sistemet evropianë të arsimit të lartë. Ligji në mënyrë të veçantë thekson 
nevojën që sistemi i arsimit të lartë të Kosovës të reformohet drejt objektivave të parashtruara 
nga procesi Bolonjës. Dy urdhëresat administrative në lidhje me Agjencinë për Akreditim të 
Kosovës dhe licencimin e ofruesve private të arsimit të lartë kanë vënë bazat elementare të një 
sistemi të garantimit të cilësisë në arsimin e lartë. 
 
        Çështje kyçe të politikave në arsim 
 
        Qeverisja dhe legjislacioni 

          Nevojitet një decentralizim më i madh (edhe brenda vetë institucioneve arsimore), më 
shumë transparencë, përgjegjësi të definuara më mirë dhe përmisim i qeverisjes në sistemin 
arsimor. Në shkollat e mesme bordet ekzistuese të shkollave duhet të mbikëqyrin menaxhimin 
e shkollës në mënyrë më aktive.  
         Përsa i përket arsimit të lartë ka disa çështje kyçe të cilave u duhet kushtuar kujdes dhe që 
kanë nevojë për zgjidhje: marrëdhëniet mes Ministrisë dhe Universitetit të Prishtinës dhe 
Fakulteteve brenda tij (pozita dhe roli i Senatit të Universitetit, përfaqësimi dhe roli i akterëve 
të jashtëm) dhe shkalla e autonomisë të Universitetit. Legjislacioni aktual megjithëse siguron liri 
akademike dhe autonomi për universitetin nuk ofron një mekanizëm të mjaftueshëm sipas të 
cilit Universiteti dhe Ministria mund të punojnë së bashku në mënyrë efektive për promovimin 
e zhvillimit të një universiteti modern dhe të përqendruar në outpute/rezultate. 
         Sistemi i ri i Menaxhimit të Arsimit në MASHT deri tani është përqendruar në zhvillimin e 
sistemeve për regjistrimin e numrit aktual të nxënësve dhe përcjelljen e pjesëmarrjes së tyre 
dhe të shkallës e ndjekjes së arsimit. Universiteti nuk ka ndonjë sistem për vlerësimin e gjasave 
për punësim të studentëve të tij apo masa të tjera me karakter më të gjerë për të vlerësuar 
efektivitetin e mësimdhënies dhe strategjitë e mësimit në nivel të moduleve, programeve dhe 
fakultetet. Në përgjithësi, sistemi i arsimit në Kosovë është i orientuar kah inputet e jo nga 
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outputet dhe nuk ekziston një skemë motivuese për institucionet e arsimit për të rritur 
përpjekjet e tyre për të tërhequr më shumë nxënës dhe studentë me qëllim të rritjes së 
pjesëmarrjes në arsim.295 

         Reforma universitare 

         Universiteti i Prishtinës është një nga pasuritë (asetet) kryesore të vendit dhe si i tillë është 
institucioni më i popullarizuar i arsimit. Programet dhe modulet në kuadër të këtij Universiteti 
janë në proces të refomimin konform me Deklaratën e Bolonjës. Me reformat strukturore që 
kanë ndodhur, është krijuar midis tjera edhe Fakulteti i Edukimit. Megjithatë, duket se ende 
mungon një projekt i përpunuar mirë dhe operativ për kompletimin e reformës në të gjitha 
aspektet. Pavarësisht prej kësaj, Universitetit i mungon një sistem për monitorimin e cilësisë së 
kurseve që ofrohen, ka pak traditë në hulumtime dhe ka një strukturë të centralizuar të 
menaxhimit financiar ku Fakultetet nuk kanë kompetenca fare.  
         Financimi i universitetit është plotësisht i pavarur me outputet e tij. Dekanët dhe personeli 
akademik në përgjithësi kanë motivim të ulët, që pjesërisht vie si rezultat i pagave të ulët duke 
rezultuar kështu në mos mbajtje me rregull/sipas plani të ligjëratave nga ana e mësimdhënësve 
dhe me mbajtje të disa vendeve të punës.  
         Së fundi, Universiteti po ballafaqohet me konkurrencën në rritje nga sektori privat, 
megjithëse një konkurencë e këtij niveli duket e pamjaftueshme për të motivuar ndryshimet e 
nevojshme në sjellje dhe ristrukturimin e Universitetit të Prishtinës. 

         Prioritetet aktuale të politikave në BE dhe OECD 

         Në këtë pjesë do të përqendrohemi tek gjashtë çështjet prioritete të paraqitura në 
shumicën e debateve për politikat në arsim në vendet anëtare në BE dhe OECD e që janë me 
interes për Kosovën. Së pari këto reforma synojnë të krijojnë masa inkurajuese më të mëdha 
për shkollat, universitetet dhe mësuesit për të rritur rezultatet mësimore të studentëve të tyre.  
         Në kuadër të këtyre politikave përfshihen regjistrimi i hapur në shkolla që krijon më shumë 
zgjedhje për prindërit dhe studentët dhe i bën kështu institucionet arsimore më të ndjeshme 
ndaj nevojave dhe preferencave të klientëve të tyre.  
         Për më tepër, synohet të krijohen dhe të publikohen treguesit e performansave që 
mundësojnë krahasimet mes institucioneve, me qëllim të përmisimit të informacionit në 
dispozicion të prindërve dhe studentëve të nevojshëm për të bërë zgjedhjen e tyre. 
          Me qëllim që të lejohen shkollat, kolegjet dhe universitetet t’ u përgjigjen këtyre forcave 
të reja, qeveritë kanë decentralizuar në mënyrë të dukshme vendimmarrjen dhe përgjegjësitë 
buxhetore tek institucionet arsimore individuale. Duket se vetëm nëse institucionet arsimore 
kanë kontrollin e burimeve financiare të tyre, mund të pritet që ato tu përgjigjen plotësisht 
këtyre presioneve të reja dhe të mund të fokusohen në rritjen e rezultateve të arsimit.296 
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          Së dyti, siç u tregua edhe më lart, një rol kyç i reformave të tregut ka qenë prezantimi ose 
zgjerimi i menaxhimit nëpërmjet performansave në institucionet shtetërore të arsimit. Theksi 
tani është zhvendosur nga inputet tek rezultatet e arsimit (outputet).  
         Publikimi i treguesve mbi performansat inkurajon konkurrencën ku nstitucionet 
krahasojnë performasat e tyre me ato të shkollave apo universiteteve të ngjashme. Për më 
tepër, qeveritë gjithnjë e më shumë po caktojnë objektiva të tipit SMART për këto institucione. 
SMART nënkupton që objektivat janë: Specifike, të Matshme, btë Arritshme, Relevante dhe të 
Afatizuara. Praktika në arsim dhe dhe kudo në sektorin publik sugjeron që objektivat për 
përmisimin e performansave funksionojnë më mirë nëse për to kanë rënë dakort të gjithë 
akterët relevant sesa kur ato imponohen në mënyrë të njëanshme. Rezultatet janë më të mira 
edhe kur janë siguruar masa inkurajuese për të shpërblyer performasat e përmirësuara. 
           Së treti, ekonomia e bazuar në dije dhe zhvillimet teknologjike kanë ndikuar në rritjen e 
përfitimeve private nga arsimi dhe rritjen e rëndësisë të shkathtësive bazë të forcës punëtore. 
Për të qenë konkurrues forca punëtore e një vendi duhet të posedojë jo vetëm kompetencat 
kyçe tradicionale (leximin, shkrimin dhe llogaritjen bazike), por edhe shkathtësi teknike të 
transferueshme si zgjidhja e problemeve, komunikimi dhe aftësitë kompjuterike (IT).  
        Në të njëjtën kohë rritja e vazhdueshme relative e sektorit të shërbimeve dhe të 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme rrit kërkesën për aftësitë ndërmarrëse, për iniciativë dhe 
pranim të riskut. Për më tepër, rritjet në mobili tetin e punëtorëve dhe punëve kanë nxitur 
shqetësimin për zhvillimin e aftësive punëkërkuese të studentëve dhe përmasimin e ofrimit të 
orientimit profesional.297 
          Këto zhvillime kanë inkurajuar qeveritë të hartojnë kurrikulume që zhvillojnë aftësitë e 
përgjithshme të transferueshme në të gjitha institucionet e arsimit të mesëm dhe të lartë.  
P.sh. si pjesë e Strategjisë së Lisbonës, BE-ja po zhvillon Kornizën Evropian të Shkathtësive Kyçe. 
Tetë fushat e këtyre shkathtësive janë: komunikimi në gjuhën armëtarë, komunikimi në një 
gjuhë të huaj, njohuri në matematikë dhe aftësitë bazë në shkencë dhe teknologji, aftësitë në 
teknologji informative (ICT), të dish të mësosh, aftësitë nder personalë dhe civile, ndërmarrësi 
dhe vetëdijesimi kulturor. Këto shkathtësi kyçe duhet të mësohen nga fundi i arsimit të 
detyrueshëm dhe të zhvillohen gjatë arsimit të mëtejshëm.  
          Aftësimi (arsimimi) për të mësuar është thelbësor në garantimin e qasjes në mundësitë e 
mësimit të vazhdueshëm si dhe përshtatja me nevojat e ndryshueshme të punësimit dhe 
shoqërisë. Në këtë ambient shkollimi dhe orientimi për karrierë në veçanti duhet të ndihmojnë 
në zhvillimin e aftësisë për ta marrë vendime. 
          Së katërti, skemat që cilat synojnë mësimin bazë dhe për ndërtimin e aftësive shoqëruese 
të grupeve me rrezikshmëri të lartë përsa i përket lënies së shkollës në moshat e reja sjellin 
benefite më të larta se të gjitha politikat e tjera të shkollimit. Kjo reflekton efektivitetin e tyre 
në luftimin e përjashtimit shoqëror dhe eviton nivelet e larta të kriminalitetit dhe papunësisë. 
Në BE p.sh. aktualisht një në pesë veta e lë shkollën në moshë të re duke mbetur kështu pa 
kualifikim, kurse komponenti i trajnimeve sipas Strategjisë së Lisbonës kërkon që ky raport të 
përgjysmohet deri më 2010. 
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         Fusha e pestë e politikave në arsim ka të bëjë me rritjen e vazhdueshme të pjesëmarrjes 
në arsimin e lartë në shumicën e vendeve të OECD-së. BE-ja vlerëson që rreth 80% e vendeve të 
reja të punës që do krijohen deri në 2020 do të kërkojnë arsimim të lartë. Aktualisht 23% e 
meshkujve dhe 20% e femrave të grup moshës 25-64 kanë arsim të lartë në BE krahasuar 36% 
të meshkujve dhe 32% të femrave në Japoni dhe 37% e të gjithë popullatës në SHBA. Përfitimet 
e larta tek individët si rrjedhojë e studimeve universitare kanë nxitur rritjen e kërkesave për 
regjistrim në universitete në vendet e OECD-së.  
         Megjithatë në vendet e OECD-së kosto e arsimimit të lartë për kokë është sa dyfishi i 
arsimit të mesëm dhe rritja e pjesëmarrjes shtuar presionin mbi buxhetet qeveritare. Si rezultat 
i këtij presioni janë bërë përpjekjeje për t’ i zhvendosur kostot e financimit tek prindërit dhe 
fëmijët me anë të tarifave më të larta për regjistrim, pra duke rritur pjesën e fondeve që vinë 
nga burimet private. Në disa vende rritja e kërkesës ka stimuluar edhe rritjen e institucioneve 
private të arsimit me pagesë. Së fundi, për shkak të rritjes së kërkesës për të arsim të lartë si 
dhe perceptimi i rëndësisë ekonomike të tij ka ardhur deri te reformimi apo strukturimi i tij.  
          Këto ndryshime shpesh kanë kombinuar autoritetin e shtetit dhe fuqinë e tregjeve në për 
të stimuluar përmisimin e efikasitetit dhe krijimtarisë. Me këto ndryshime lidhen edhe aplikimi i 
menaxhimit sipas performasave në universitet me synim drejt zgjerimit të pjesëmarrjes në 
arsim, pastaj zvogëlimin e numrit të atyre që braktisin shkollën si dhe për shkurtimin e gjatësisë 
mesatare të studimeve si dhe rritjen e shanseve për punësimin të të diplomuarve.298  
 
ÇËSHTJET KYQE NË FORCIMIN E ROLIT TË ARSIMIT NË ZHVILLIMIN EKONOMIK 

      Udhëzimet për karrierë 

        Mosvënia e theksit në matjen e outputeve të sistemit të arsimit të Kosovë është shumë e 
dukshme me rastin e analizimit të sistemit të këshillimit për karrierë dhe për profesion. Këto 
shërbime pothuajse mungojnë tërësisht në sistemin e arsimit. Ka të ngjarë që roli i shkollave (në 
të gjithë arsimin e mesëm dhe të larët) nuk kuptohet si përgatitje e personave për punë.          
Shkathtësitë e përgjithshme që janë të nevojshme në një ekonomi të bazuar në dije nuk duket 
se janë mjaft prezentë në kurrikule të arsimit të mesëm dhe të atij të lartë.  
         Në këto kurrikule ka një mungesë të moduleve që do ofronin shërbime për karrierë dhe që 
do pranonin rëndësinë e lidhjeve të shkollave me punëdhënës. Një sistem i dizajnuar për të 
ofruar këshilla për karrierë ndihmon në definimin/ridefinimin e ambicieve, interesave, 
kualifikimeve dhe aftësive të nxënësve dhe studentëve.  
          Një sistem i tillë po ashtu do i ndihmonte studentët/nxënësit për të kuptuar rolin e tregut 
të punës në sistemin e arsimit. Programet për këshillime për karrierë duhet t’ I mësojnë 
nxënësit dhe studentët si të planifikojnë dhe të marrin vendime në lidhje me punën dhe 
studimet. Kështu që ky shërbim duhet të ofrojë informata për tregun e punës dhe mundësitë e 
studimit. Si i tillë ky sistem do ndihmonte që t’ i orientonte më lehtë individët e talentuar dhe 
me aftësi drejt kualifikimeve dhe mundësive për punësim që ekzistojnë në tregun e punës – 
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kualifikimeve që kërkohen nga punëdhënësit dhe gjithashtu mund të rrisë efikasitetin e sistemit 
të arsimit. 
            Në Kosovë rezulton në atë se një shërbim modern i këshillave për punësim për nxënës 
dhe studentë duhet të mbështetet plotësisht në përvojën e zyrave të punësimit të Ministrisë së 
Punës dhe Mirëqenies Sociale. Fillimisht një mësimdhënës nga secila komunë dhe një 
mësimdhënës nga secili fakultet në kuadër të UP-së duhet të udhëzohet të punoi me një 
këshilltar për punësim në mënyrë që të zhvillohen kapacitetet bazë në këtë fushë të sistemin e 
arsimit.  
           Për të filluar këtë praktikë në shkolla dhe në Universitet duhet të zhvillohen intervista 
individuale me nxënës të klasës dhe 9 dhe 10 dhe me studentë të vitit të fundit të studimeve. 
Kjo intervistë do koncentrohej kryesisht në aspiratat për punësim dhe në ofrimin e këshillave 
për zgjedhjen e profilit më të përshtatshëm për të studiuar ose si të kërkohet punë. Si qëllim 
afatmesëm do duhej të ishte që secili nxënës i klasës së 9 dhe secili student i vitit të parë të 
studimeve në Universitet të kalojnë një modul/lëndë ku do mësonin njohuritë bazë për të 
kërkuar punë dhe shkathtësitë për ndërmarrësi (ku përfshihen qështje si përgatitja e CV-se dhe 
shkrimi e planit të biznes). 

          Reforma në Universitet 

         Pavarësisht prej kritikave të bëra më lartë, Universiteti i Prishtinës mbetet njëri nga astete 
kryesore të vendit dhe si institucioni më i popullarizuar. Programet dhe modulet në kuadër të 
këtij Universiteti janë në proces të reformimin konform me Deklaratën e Bolonjës. Reformat e 
filluara strukturore duhet të vazhdohen më me intenzitet dhe të jenë më të kompletuara 
veçanërisht me Fakultetin i Edukimit (që tani është në vitin e dytë të operimit) i cili mund të 
shërbejë si model për pjesën tjetër të Universitetit.  
         Veçanërisht duhet theksuar Pavarësisht prej kësaj, Universitetit i mungon një sistem për 
monitorimin e cilësisë së kurseve që ofrohen. Ai ka pak traditë në hulumtime dhe kërkime 
shkencore brenda fakulteteve. Universiteti karakterizohet edhe me një strukturë të centralizuar 
të menaxhimit financiar ku Fakultetet nuk kanë kompetenca fare.  
         Financimi i universitetit është plotësisht i pavarur me outputet e tij. Megjithëse MASHT-i 
pas konsultimit me Universitetin vendos për numrin e përgjithshëm të studentëve që do të 
regjistrohen, alokimi i numrit të vendeve për regjistrim nëpër fakultete e bërë Universiteti.299 
         Universiteti i Prishtinës tani ka filluar të përballet me një konkurrencë sado të vogël nga 
institucionet private të arsimit të lartë. Fillimi i punës të një agjencinë për akreditim do ta rrisë 
më tutje këtë konkurencë pasi do rritet/sigurohet kredibiliteti i diplomave që lëshojnë 
institucionet private të arsimit të lartë. Gjithashtu ka indikacione për një lëvizje më të madhe të 
studentëve në mes të Universiteteve në regjion ku mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe, gjë e cila 
do mund të inkurajohej me përdorim të njëjtë të transkripteve/literaturës ose për konkurencë 
të teksteve më të mira. Mirëpo këto presione nga konkurenca duket se janë të pamjaftueshme 
për të shtyrë Universitetin që të bëjë ndryshime dhe të ristrukturohet në një Universitet 

                                                           
299

 MEST (2003): Statistical data on education in Kosova, 2002/2003; Ministry of Education, Science, and 

Technology, September 2003. 



186 
 

konkurent. Një mënyrë për rritjen e mëtejmë të konkurencës do ishte krijimi i disa 
Universiteteve në Kosovë. 
 
      Përfundim 

      Të gjitha nivelet e sistemit të arsimit duhet të forcojnë lidhjet me tregun e punës dhe të 
inkurajojnë rritjen e vetë-punësimit: 

1. Duhet të bëhen një vlerësim i rregull sesa u mësohen nxënësve dhe studentëve 
shkathtësitë e përgjithshme që janë kyçe dhe që kërkohen në tregun e punës. 

2. Duhet të zhvillohet një sistem i këshillimit për karrierë në kuadër të shkollave dhe të 
institucioneve të arsimit të lartë. 

3. Shkollat dhe Universiteti duhet të vejnë kontakte të rregullat me punëdhënës si dhe të 
kujdesen për mundësitë për punësim të atyre që mbarojnë arsimin. 

4. Trajnimi fillestar për mësimdhënës dhe “trajnimi gjatë punës” duhet të përfshijë edhe 
trajnimin e mësimdhënësve për këshillim për karrierë, 

5. Universiteti i Prishtinës duhet të zhvillojë module ku do mësohej planifikimi i karrierës 
dhe zhvillimi profesional, të cilat module do u ofroheshin të gjithë studentëve. 
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21. EFEKTI SERIOZ I MEDIEVE  MBI STRUKTURËN FAMILJARE 

Rexhep Suma (PHDc)
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Fakulteti i Studimeve Islame, Ulqin, Mali i Zi 
 

Abstrakt 

Temë studimore  e këtij punimi  është shtrirja e ndikimit nga mediet në individin nga mesazhi që bartin 
tek masa e veçanërisht tek familja.  Ku ndikim ka bërë që të hulumtohet kjo fushë dhe të 
përqendrohen  në shpjegimin e llojit (masës) së ndikimit dhe natyrës së saj në formimin e opinioneve e 
vizioneve  të ndryshme rreth çështjeve të ndryshme që janë me interes për publikun. Për këtë çështje ka 
teori që janë përpjekur permanent  që të japin përgjigje me pyetjen se a ndikojnë  mediet?, Kur, dhe si ku 
secila teori ofron përgjigje mbi këtë bazuar në rrethana  konkrete dhe nga këndvështrime të ndryshme.  

Të gjithë komunikologët ndajnë mendimin se mediet janë me ndikim, por sa është ky ndikim, në çfarë 
rrethana  dhe cilësie kjo është çështja që është ngritur në nivelin e debatit shkencor, ku ky motiv ka 
nxitur  shkencëtarët  e komunikimit publik që të hartojnë mijëra kërkime e studime  shkencore  për të 
konkluduar në ndikimin e medies (mesazhit) tek masa. Në saje të rëndësisë që kanë,kanalet e 
komunikimit kanë tërhequr vëmendjen  e mjaft studiuesve. Veçanërisht në vitet 50-të – 60-të të shekullit 
të kaluar teoricienët e medieve i kushtuan mjaft vëmendje këtij elementi duke sjellë prurje të 
rëndësishme teorike.  

Kjo punë u bë ë njohur sidomos nga teoricieni i komunikimit Marshall McLuhan (1984), i cili hodhi për 
herë të parë në përdorim shprehjen ‘Media është mesazhi’. McLuhan besonte se :”Media përmes së cilës 
shpërndahet përmbajtja e mesazhit ka po aq ndikim mbi perceptimin e kuptimit të mesazhit nga 
shoqëria dhe individi sa edhe përmbajtja që ajo përcjell. Më tej ai shprehej se çdo lloj i medies inkurajon 
nivele të ndryshme pjesëmarrjeje tek personi që zgjedh ta konsumojë atë, dhe duke qenë se është kështu, 
media përmes së cilës një person ndeshet me një pjesë me përmbajtje të caktuar do të ketë ndikim mbi 
kuptimin që ky individ do të ketë për këtë përmbajtje. Bazuar në studimet  e reja  dukshëm është rritur 
shkalla e ekspozimit e shikimit të fëmijëve ndaj televizionit që nga viti 1990 e tutje sa që është tepër e 
zakonshme  kjo dukuri saqë mbi 90% e fëmijëve që s’kanë mbushur ende moshën 2 vjeçare  përcjellin 
televizionin rregullisht. 

Fjalë kyçe: komunikologji, familje, ndikim, mesazhi,ekspozimi. 

Hyrje 

Komunikologët në  vazhdimësi janë peoukupuar me   sferën e komunikimit me publikun dhe 
ndërlidhjet mes mjeteve të komunikimit masiv dhe publikut gjegjësisht familjes. 
Në këtë botë konkurruese ku gjigantët ekonomik dhe ata të fushës së komunikimit ia 
lënë vendin njëri-tjetrit, globi është kthyer në një fshat global elektronik dhe 
informacioni është bërë malli dhe mjeti i parë (Madikiza & Bornman, 2007).[1],  dhe se 
komunikimi global është në një gjendje të vazhdueshme fermentimi dhe 
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zhvillimi,(Mowlana,1996).Ai jo vetëm virtualisht zë një vend mjaft të rëndësishëm, në të gjitha 
aspektet bashkëkohore të sistemeve globale, kombëtare dhe lokale, por  i ka evidentuar botës 
gjithashtu disa kontradikta dhe pasiguri që kanë ekzistuar edhe më parë.[2] Mjetet e 
komunikimit masiv duhet të shihen si një dhunti (nimet) nga i madhi Allah xh.sh., që i ka  vënë 
në shërbim të jetës dhe të mirës njerëzore, që me anë të tyre kemi arritur që të shkurtojmë 
distancat dhe hapësirat gjeografike dhe si rezultat ka shndërruar  planetin tokësorë në një fshat 
global ku emocionet dhe ndjenjat e njerëzve shkëmbehen në mes tyre. Në këtë rrafsh mas 
media  luan rolin e veçantë në këtë rrugë zhvillimore duke  qenë një partner  në mos të jetë 
qenësore në formimin dhe emancipimin e njeriut  në sferën edukuese  si dhe në 
formësimin  dhe  krijimin e mendjeve  për të përcaktuar pozicionet politike  dhe në ndërtimin e 
aleancave  të ndryshme ekonomike e ushtarake  si dhe në ndërtimin e njeriut  në aspektin 
edukativ dhe kulturorë. Ndonëse në thelb  Ironia është se të gjithnjë është duke u folur për 
ndikimin e medieve mbi të gjitha aspektet e jetës, e në veçanti familjen por ndikimi i saj në fenë 
e njeriut dhe  dobësimin e tij  në ruajtjen dhe kultivimin e fesë   është i humbur ose është 
pothuajse  fare pak.  Është gabim të mendohet  se mediet vizuale dhe ato të printuara, bota 
e  hapur e internetit, Bluetoothi  mund të rangohen në shkallën e “botës lajkatare” udhëton pa 
synime e objektiva, që synim ka komercializmin, argëtim apo mbushje e vakuumit  media. Apo 
nga disa perceptohet si  informim mbi aktivitetet protokollare politike. Kjo është vetëm një 
pjesë e realitetit mbi mediet, pasiqë ato janë instrumente  që mund të  depërtojnë dhe të 
shkatërrojnë apo deformojë  celulën e shoqërisë, familjen. Që siç tha një zyrtar i shtëpisë së 
bardh se: “Ne zhvillojmë  luftë  idesh  në atë masë,  siç zhvillojmë luftë kundër terrorizmit 
dhe  sipas opinionit tim ju shihni në medie gjithnjë e më shumë po kemi më pak veshje dhe 
kjo  është  mënyra më e mirë për të depërtuar”. 

Tejet qenësor është fakti se kush i zotëron e kontrollon mediet dhe politikat e tyre 

 Mediet më të fuqishme, sot, gjenden në perëndim që ndryshe nga industria argëtuese, synojnë 
që botën islame t’i servoj produkte që ata të pranojë dhe të dëgjojnë lajmet e ngjarjet dhe 
zhvillimet politik e kulturore nga këndvështrimi perëndimor dhe duke anashkaluar  polemikat e 
opinionin nga këndvështrimi tjetër  dhe si të tillë të  receptohet pa kurrfarë  diskutimi mbi 
çështje  jetike  ka të bëjë me ne. Disa media kanë mision që të  dëmtojë  rëndë imazhin dhe 
fotografinë  e islamit dhe muslimanëve  duke i paraqitur ata si njerëz të prapambetur, duke i 
etiketuar  si reaksionar, injorantë dhe shtypës të  të tjerëve duke publikuar modele anormale 
që  nuk përfaqësojnë Islamin dhe ymetin. Poashtu shtrembërimi i imazhit të  islamit poashtu 
duke e shpjeguar se  është fe e prapambetjes sikurse thonë për poligamin, rrahja me kamxhik, 
gurë, prerja e dorës si një lloj të arbitraritetit dhe shtypjes së të tjerëve. Poashtu faqet e 
medieve kanë rrezikuar dhe dëmtuar  duke mos bërë dallimin me kasapit dhe viktimës ku 
fshihen krimet e kryera kundër muslimanëve në Palestinë nga çifutët dhe të qeverive të tjera 
muslimane  duke ven theksin mbi pakicat sikurse ata po  shtypen dhe si të tillë meritojnë 
pavarësinë, të tilla si ajo që ndodhi në Timorin Lindor etj. Në kontencën e medieve gjithnjë e më 
shumë po thellohet ndjenja e urrejtjes ndaj myslimanëve dhe kjo është shumë e qartë pas 11 
shtatorit  ku viktimë e këtyre ngjarjeve kanë rënë shumë mysliman të pafajshëm. Pra,  fajësia 
nuk është ndalur mbi kryesit e veprave terroriste porse  urrejtja është zgjeruar në adresë të çdo 
myslimani duke  thelluar frymën e armiqësisë ndaj myslimanëve, “Allahu nuk ju ndalon të bëni 
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mirë dhe të mbani drejtësi me ata që nuk ju luftuan për shkak të fesë, e as nuk ju dëbuan prej 
shtëpive të juaja; Allahu i do ata që mbajnë drejtësinë . Allahu ju  ndalon t’u afroheni vetëm 
atyre që ju luftuan për shkak të fesë, që ju nxorën prej shtëpive tuaja dhe që ndihmuan dëbimin 
tuaj; ju ndalon të miqësoheni me ta. Kush miqësohet me ta, të tillët janë dëmtues të 
vetvetes. (El Mumtehine, 8) 

Teoricienët e gazetarisë  kanë dhënë definicione  dhe përkufizime të ndryshme rreth asaj se çka 
konsiderohet media. Sa violent mund të jetë televizioni ? Çfarë ndikimi mund të ketë në 
anëtarët e familjes, apo e shndërron televizioni  shoqërinë në të sëmurë ? 

Në ç'shkallë është lidhshmëria në mes filmit me dhunë dhe sjelljes agresive të të rinjve? Si është 
mbrojtja dhe kujdesi shpirtëror i shoqërisë? A stimulohen sjelljet kriminale prej skenave 
kriminale? Audienca  a interpreton  pamje televizive  në mënyrën e drejtpërdrejtë  apo  ia 
përshtatin mënyrën dhe stilit të tyre ?  A japin ide mediet se si audienca të shfaqë dhunë? 

Mirëpo, duhet sqaruar faktin, se masmediat jo çdo herë  janë promovuese të dhunës, apo 
prodhuese të vetë dhunës, pasi që nga kjo nuk varet nga ajo çdo gjë, por ato i nënshtrohen 
politikave të drejtpërdrejta të qarqeve, qoftë politike apo pushtetarëve dhe rrallëherë mediet 
janë treguar fitimtare para presioneve, të cilat kanë rezultuar në dobi të atij që bën presionin. 
Nëse ndalemi dhe analizojmë në esencë se nga buron dhuna, ajo fare lehtë mund të kuptohet, 
se buron nga kontesti historik dhe kulturor. Për dhunën edhe vetë perëndimorët  thonë se 
rrënjët dhe zanafillën e lashtë e ka në vetë qytetërimin e lashtë të kontinentit dhe njëherësh 
është pjesë përbërëse e identitetit kulturor. Kjo ka provokuar pozitivisht shkencëtarët dhe 
intelektualët që të organizojnë  konferenca, tryeza dhe tubime  të ndryshme me karakter 
shkencor për këtë çështje. Rasti më tipik është në Gjermani. Shoqata Gjermane e Psikanalizës, 
Psikosomatikes dhe Psikologjisë (GDPT)  në vitin 2001 ka mbajtur   konferencë me temën 
”Dhuna dhe qytetërimi”, ku janë hedhur shumë ide dhe  mendime lidhur me temën në fjalë. Një 
nga pjesëmarrësit e kësaj konference ishte edhe  Alf Gerlahut, i cili, mes të tjerash,  në këtë 
konferencë  ka thënë se dhuna nuk është një dukuri që vjen nga jashtë, që është  e huaj dhe e 
pashpjegueshme, por duket se  ajo është pjesë e brendshme dhe ndoshta me një rëndësi të 
madhe në qytetërimin tonë të orientuar  drejt progresit. Edhe media si një reflektim i 
prodhimeve dhe formimeve kulturore patjetër që është e ndikuar fuqishëm nga kjo kulturë, e 
cila në esencë ka  dhe manifeston dhunë. Sa për ilustrim, në kohën e Perandorisë Romake 
”Dhuna si mjet pushtimi, e kombinuar me dhunën si art dhe si  kulturë masive, u  bë joselektive, 
deri në atë masë sa provoi  të viktimizonte edhe të dërguarin e Zotit, Jezusin (Isain)”.[3] Por, 
edhe në vetë letrat dhe shkrimet e  veprat e kokave dhe gjenive evropiane  nuk iu ka 
munguar  aspekti i tematizimit të dhunës e të krimeve, dramaturgjia e rilindjes evropiane 
(dramaturgjia e Shekspirit), e cila është vazhduese e të njëjtit zhanër nga antika greke. 
Kryevepra “Hamleti”, e cila ende deri më sot mban të pushtuara skenat e teatrove evropiane 
edhe më gjerë,  në esencë ka një fabul lidhur me krimin dhe shpagimin e krimit brenda familjes 
së oborrit mbretëror  në Danimarkë. ”Ne vetëm mund të imagjinojmë, se sa emocione ka 
prodhuar kjo tragjedi e Shekspirit dhe sa vazhdon të prodhojë edhe sot, duke e tematizuar 
vëllavrasjen (mbretvrasjen), uzurpimin e sundimit, tradhtinë bashkëshortore, hakmarrjen dhe 
dëshirën e dashurisë. Se sa ndikojnë  të gjitha këto ide dhe përmbajtje në relativizmin moral të 
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shoqërive, nuk do të merret kurrë vesh nga njerëzia”.[4] Sipas ekspertëve të masmediave, nuk 
mund të neglizhohen, as të injorohen pasojat negative dhe të dëmshme të mjeteve të reja të 
komunikimit, sepse indiferenca ndaj këtyre pasojave mund të ketë dëme të pariparueshme 
për  shoqërinë njerëzore. 

Dhuna televizive, efektet e dhunës dhe të agresionit, sjelljet antisociale të fëmijëve 

BBC-ja ka një politikë tashmë të konsoliduar prej kohësh, që ora nëntë e mbrëmjes të jetë ora 
kryesore e transmetimit të programeve të televizionit. Përpara saj, me përjashtim të rasteve të 
jashtëzakonshme, të gjitha programet në kanalet e brendshme duhet të  jenë të përshtatshme 
për një publik të gjerë në të cilin përfshihen edhe fëmijët. Sa më herët të vendoset transmetimi 
i një materiali, aq më shumë mundësi ka që ai të shihet prej fëmijëve kur ata janë vetëm. 

Megjithatë, BBC-ja pret  nga prindërit që të marrim mbi vete përgjegjësitë për të gjykuar nëse 
një program i veçantë është i përshtatshëm për t’u parë  nga fëmijët e tyre, apo jo. Kjo orë i 
kujton gazetarëve sa kujdes i veçantë duhet të tregohet lidhur me përfshirjen e skenave të 
mirëfillta të seksit dhe të akteve të dhunës, si edhe të përdorimit të gjuhës së 
vrazhdë.[5].Megjithatë, ekziston një rregull që TV-ja duhet të evitojë kapjen e publikut në 
befasi. Rreziqet që tregojnë fëmijët për  imitimin  e skenave të dhunës janë reale. Kujdes i 
veçantë duhet të tregohet  në lidhje me skenat e karatesë ose të përdorimit të armëve që janë 
lehtësisht të gjindshme prej fëmijëve, si p.sh. thikat, shishet apo edhe vetë litarët, që në 
shoqërinë tonë janë bërë mjete me anë të të cilave po kryhet një krim apo vetëvrasje. Por, 
gjithashtu është e rëndësishme që  mos të fshihen apo mos të zvogëlohen pasojat e dhunës në 
jetën e përditshme. Një nga televizionet  amerikane  këtë e ka treguar në një raport 
dokumentar me anë të gjuhës së dokumenteve dhe statistikës. Në bazë të këtij raporti, në vitin 
1999, projektet e programeve apo të filmave të pamoralshëm kanë qenë 3 në më shumë se 10 
vjet. Po ashtu, në vitin 1989, programet e TV-ve filluan të japin filma të pamoralshëm me 
homoseksualë dhe në çdo 10 vjet ajo është rritur në 24%. 

 Në këtë raport thuhet se përdorimi i fjalëve të pista në vitin 1999 është rritur në 5,5%  në 
krahasim me vitin 1989 dhe se dhënia e pamjeve të dhunës, po ashtu, ishte rritur ndjeshëm. Në 
bazë të disa statistikave të marra nga tri kanalet kryesore të televizioneve  amerikane,  CBS, ABC 
dhe NBC,  del   se ata në çdo javë japin të paktën 113 skena të agresionit me armë të ftohta, 92 
raste të agresionit me armë zjarri, si dhe 9 raste mbytjeje dhe therjeje, 78 rrahje dhe 179 raste 
të shkeljes së ligjit. Ndërkaq, nëse i marrim për bazë të gjitha televizionet  amerikane,  që nuk 
janë të pakta, atëherë del se numri i këtyre skenave është shumë i madh dhe rezultati është 
fakt, se qytetarët amerikanë në çdo ditë të javës shikojnë skena dhune dhe kjo jo vetëm në 
filma, por edhe në raportet dhe emisionet e ndryshme .[6] 

     Urrejtja në skenat filmike shpie në rritjen e dhunës dhe përleshjeve në shoqërinë amerikane. 
Ndërkohë, Xhorxh Grenber dhe Teri Gras, dy analistë amerikanë, në bazë të studimeve të tyre, 
kanë arritur në përfundim se shikuesit e pasionuar të dhunës në televizion jetojnë në një botë 
të frikshme dhe se u besojnë shumë pak qytetarëve të tjerë, duke u përpjekur të largohen nga 
bota reale. Po të shikojmë shoqërinë amerikane, ne i shohim shumë lehtë ndikimet e kësaj frike 
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dhe mosbesimin. Masat e mëdha, të rrepta, të sigurimit në shtëpi, në qendrat blerëse dhe në 
vende të tjera, janë disa nga shkaqet e tjera për këtë realitet, duke ecur edhe vetë SHBA-ja drejt 
një rreziku.[7] Këto mendime i mbështesin edhe  disa organizata profesionale në SHBA, (ndër të 
tjera, Shoqata e mjekëve të përgjithshëm, Shoqata e mjekëve të fëmijëve, Shoqata e 
psikologëve dhe ajo e psikiatrisë), me ç’rast në vitin 2000 hartuan një deklaratë të përbashkët 
ku thuhej: "Në këto kohë ekzistojnë  mbi 1.000 studime që konfirmojnë se tej mase është e 
lidhur dhuna e medieve dhe sjelljet agresive në disa fëmijë). Po ashtu, edhe në rrafsh  global, 
disa studiues të ndryshëm për realitetet shoqërore të vendeve të ndryshme janë 
nxjerrë  përfundime të argumentuara, të cilat jo vetëm ndryshojnë shumë, por janë edhe të 
kundërta. Për shembull, në vitin 1986, një grup ndërkombëtar shkencëtarësh publikuan të 
dhënat e një studimi panel, të realizuar në pesë shtete, të cilat në një masë të konsiderueshme 
përfaqësojnë disa karakteristika kulturore, kryesore, të katër kontinenteve të botës: SHBA-në, 
Australinë, Finlandën, Poloninë dhe Izraelin. “Nga hulumtimet në Poloni dhe në SHBA, 
studiuesit arritën në përfundimi se shikimi i programeve me dhunë televizive përgjithësisht i 
stimulon të rinjtë polakë dhe amerikanë që të kenë prirjet për modele sjelljesh agresive. 

Porositë televizive janë konstruksione për fëmijët 

Studimet e shumta, të  cilat janë bërë  për të vlerësuar  ndikimet e programeve televizive dhe 
shumica e  studimeve mbi ndikimin e televizionit, kanë të bëjnë me fëmijët e  kuptueshëm. 
Duke pasur parasysh vëllimin e madh të orëve  të kaluara për të parë televizion dhe mundësit e 
implikimit për socializim. Numri dhe frekuenca  e akteve dhe e episodeve të  dhunës 
u  diagramuan për një sërë llojesh  të ndryshme të programeve. Drama televizive shfaqet me 
karakter  tepër të dhunshëm; ku mesatarisht 80 për qind e programeve të tilla 
përmbajnë  dhunë me një frekuencë 7.5 episode dhune për orë. Madje, programet e fëmijëve 
kanë një shkallë më të lartë dhune, megjithëse vrasjet janë zakonisht më të pakta. Filmat 
vizatimorë përmbajnë numrin më të lartë të akteve dhe të episodeve të dhunës në krahasim 
me çdo lloj tjetër  të programeve televizive.[8] 

Komunikuesit e ndajnë mendimin se fëmijët  me sjellje dhune janë vetë ata që zgjedhin apo që 
preferojnë  programe me përmbajtje dhune, ngase kjo me njëfarë mënyre  “mbush”,  mbështet 
mënyrën e  sjelljes së tij, pasi, sipas  teorisë së Shramit,  fëmija  i frikësuar  emocionalisht zgjedh 
përcjelljen e programeve që përmbajnë dozë të madhe të dhunës, që si e tillë mbështet sjelljet 
e tij dhe qëndrimet e veta. Fëmija i frikësuar zgjedh këto programe, pasi që  ndjen një 
jokomoditet në vetvete, gjë që mund të  ndikohet nga dhuna televizive.[9] 

Po ashtu, portretizimet në medie evokojnë imitimin, i cili është një element kyç në ndikimin e 
pamjeve televizive te fëmijët dhe të rinjtë, për të prodhuar dhunë. Industria televizive e 
reklamave synon që shikuesit të imitojnë atë që shohin. 

     Në shumë raste, të dënuarit për krime të rënda pohojnë se janë frymëzuar, apo kanë imituar 
me përpikëri aktorët e tyre të preferuar, të cilët kanë bërë të njëjtën vepër në një film. 
Televizioni mëson sjellje destruktive, sidomos te fëmijët, të cilët janë shumë të prekshëm nga 
kjo. Ata janë të gatshëm të imitojnë sjelljet violente të heronjve të tyre. Krimet, vrasjet e 
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vetëvrasjet kryhen si pasojë e imitimit të pamjeve televizive. I tillë është rasti i fëmijës nga një 
fshat i Lezhës (Shqipëri), i cili vari vetën në vitin 1996, duke dashur të imitonte të njëjtën sjellje 
që kishte parë në televizor.   
    
Mënyra se si një individ i interpreton arsyet e veprimit agresiv, pas vëzhgimit të tij, ka një efekt 
të madh në sjelljen agresive të mëvonshme. Kur ka një “dietë” të qëndrueshme media-dhunë 
shikuesi fiton një lloj desensibilizimi, si rrjedhim i të kuptuarit apo i njohjes në detaje të një 
agresioni të tillë.     
 
 Mbrojtësit e televizionit pretendojnë shpesh se nëpërmjet tij fëmija edukohet dhe se 
emisionet, ndonëse përmbajnë skena dhune, në thelb janë prosociale, pasi në të gjithat skenat 
e dhunshme televizive triumfon i miri, apo e mira mbi të keqen. Në të vërtetë, fëmija nën 8 vjeç 
nuk e ndjek dot fabulën e ngjarjeve që sheh në televizor, por ai tërhiqet vetëm nga skenat 
spektakulare dhe agresive. 

     Shpjegimi i efekteve negative të dhunës te fëmijët ka mjaft rëndësi. Kur dhuna në programin 
televiziv përfundon pa gjak, pa plagosje, pa dëmtime të mëdha, kur heroi merr plagë të lehta, 
shikuesi, sidomos fëmija, nuk i sheh pasojat e dhunës. Kur agresioni paraqitet i justifikuar, ai 
sjell si pasojë më shumë sjellje të dhunshme në të ardhmen, sesa kur agresioni nuk është i 
justifikuar te vëzhguesi. Historitë e krimeve nuk janë dëshmi shkencore. Kështu, zbuluesit 
përdorin zbulime bashkëlidhëse dhe eksperimentale për të ekzaminuar efektet e shikimit të 
dhunës. Një teknikë, e përdorur gjerë me nxënësit, kërkon të dijë nëse e parashikon 
agresivitetin e tyre shikimi i televizorit. Në njëfarë mase kjo ndodh. Sa më e dhunshme është 
ajo që sheh fëmija, aq më agresiv bëhet edhe ai. Lidhja është modeste, por një dukuri e tillë 
është vënë re në SHBA dhe në Evropë. 

Kjo na çon në përfundimin  se një dietë me televizion të dhunshëm  është thjesht ushqim për 
agresionin. Studiuesit kanë hedhur edhe tezën e kundërt, se fëmijët dhe personat e dhunshëm, 
në përgjithësi, kanë prirje për të parë dhunë televizive. Ose një faktor i tretë, p.sh., zgjuarsia e 
ulët  bën që disa fëmijë të parapëlqejnë dhunën televizive dhe të sillen dhunshëm. Një nga 
debatet më të rëndësishme në kinema është vala e dhunës dhe ndikimi i saj negativ në 
shoqërinë humane. 

Dhuna afat shkurt dhe afatgjatë 

Teoricienët e komunikimit,Bushman dhe Anderson, në një shkrim kritik me titull “Dhuna 
mediale dhe shoqërore amerikane”, vënë theksin pikërisht në këtë të vërtetë. Ata bëjnë 
kërkesën për të drejtën themelore të njeriut, për një jetë të shëndoshë dhe larg dhunës. 
“Vëllimi i dhunës në mediet amerikane është shumë i  madh dhe se analiza e më shumë se 8 
mije orë programeve satelitore dhe televizive amerikane  tregon se 60 % e tyre është e 
mbushur me dhunë dhe se përqindja e prodhimit të filmave të dhunshëm kinematografikë, që 
nuk janë të përshtatshëm për adoleshentët nën moshën 15-vjeçare, është gjithnjë e në rritje. Si 
shembull, në  filmin “Vrasësit e lindur” të Kuentin Tarantinos duhet thënë se dhuna dhe vrasja 
janë të pranishme që në fillim të filmit, i cili është një film i përkrahur, që në fillim të daljes së 
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tij. Në të vërtetë, shikimi i këtij filmi ka ndikimet e veta të pallogaritshme dhe të 
parikuperueshme te të rinjtë dhe në veçanti te fëmijët. 

 Megjithatë, gazetarët duhet të rrisin pasqyrimin e fëmijëve në medie dhe ta zgjerojnë atë 
edhe me analiza të gjendjes së fëmijëve në shoqëri. Po ashtu, ata duhet që të  reflektojnë mbi 
dilemat etike të intervistimit të fëmijëve, si dhe për rrethanat e intervistës. Po ashtu, gazetarët 
duhet t’i trajtojnë fëmijët si gjithë njerëzit e tjerë dhe jo në mënyrë paternaliste, sensacionale, 
viktimizuese apo shfrytëzuese. 

 Duke pasur parasysh gjithë kujdesin që duhet treguar kur trajton fëmijët, gazetarët duhet të 
përpiqen të rrisin praninë dhe vizibilitetin e fëmijëve në medie; 

   * gazetarët duhet të tregojnë vëmendje të veçantë për gjuhën dhe termat e përdorur, 
sidomos kur pasqyrohet krimi dhe drejtësia për të mitur; 

    *media duhet të përmirësojë dhe të punojë më shumë në drejtimin e përdorimit tëfotove, 
arkivave të pamjeve dhe diçiturave; 

  * gazetarët duhet të përpiqen të përfshijnë ekspertët për fëmijët dhe mendimet dhe të dhënat 
e tyre më shpesh; 

    * gazetarët gjithnjë duhet të kenë parasysh përkufizimin e interesit publik të kodit të etikës, 
kur marrin vendime për të intervistuar fëmijët dhe për të botuar informacion rreth tyre. 

Në apelin e tij për një Rend të Ri (RRBIK-NWICO) Masmoudi (1970) [10] komenton se :..” parimi 
i lirisë për informacion u shndërrua në liri e agjentit informues, dhe si e tillë, në një instrument 
dominimi në duart e atyre që kontrollojnë median”. Studiuesit  gjithashtu nënvizojnë se 
Perëndimi, veçanërisht SHBA-të, vërtet kanë përfituar nga nocione të tilla si “tregu i lirë i ideve” 
dhe “qarkullim i lirë informacionit” dhe se këto koncepte u zhvilluan në rang ndërkombëtar 
krahas ekspansionit ekonomik amerikan dhe të perëndimit dhe shërbente për të justifikuar 
ekspansionin (Ayish, 2001; Thussu 2000, 2005). Meqë pjesa dërrmuese e burimeve mediatike 
botërore ishin përqendruar në vendet perëndimore, ndërmarrjet private perëndimore kishin 
më shumë përfitime nga mungesa e kufizimeve për qarkullimin në komunikim. Organizatat që 
kishin lidhje me median dhe komunikimin e përdorin parimin e qarkullimit të lirë  për të sjellë 
argumente kundër barrierave tregtare për shpërndarjen   ndërkombëtare të produkteve dhe 
shërbimeve të tyre si dhe ndaj përpjekjeve për të ndaluar mbledhjen e lajmeve brenda 
territoreve të vendeve të tjera. 

Invazioni elektronik,  kërcënon kulturat e vendeve periferike  

Bizneset e perëndimit, nga ana tjetër, kanë përfituar nga reklama dhe marketingu që 
shoqëronte produktet dhe shërbimet e tyre në tregjet e huaja. Industritë e informimit dhe 
argëtimit të Perëndimit kanë shërbyer edhe për të mbështetur dhe superlativizuar mënyrën e 
jetesës së Perëndimit si dhe vlerat e kapitalizmit dhe liberalizimit në arenën 
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ndërkombëtare. [11] Vendet e periferisë, për shembull, detyrohen të jenë të varur ndaj 
teknologjisë dhe investimeve të perëndimit, sidomos  për produktet e medieve të Perëndimit, 
sidomos programeve televizive, të cilat bëjnë të nevojshëm importet e mëdha nga vendet e 
qendrës. Këto importe shërbejnë  për të nxitur , ndonëse në mënyrë indirekte, stilin e jetës 
Perëndimore-amerikane si dhe mallrat dhe produktet perëndimore. Rezultati është  një i 
ashtuquajtur invazion elektronik, që kërcënon kulturat e vendeve të periferisë  dhe nxit një stil 
jetese prej konsumatori në kurriz të vlerave të komunitetit. “Termi  ‘ imperializëm 
kulturor’  përdoret kështu për të argumentuar se qarkullimi ndërkombëtarë  i medieve, i të 
dyjave  llojeve hardware dhe software, shërben për të  forcuar vartësinë dhe për  të penguar 
zhvillimin e vërtetë”, (Ayish,2005) .[12]  I lidhur ngushtë me ‘imperializmin kulturor’ është 
koncepti i ‘imperializmit të medieve’ i cili e vë theksin në mënyrë më specifike :”... tek 
pabarazitë në media midis qendrës dhe periferisë dhe se si këto pabarazi pasqyrojnë çështjet e 
gjëra të varësisë, shfrytëzimit dhe hegjemonisë veçanërisht nga pikëpamja e medieve 
ndërkombëtare të dominuara nga Perëndimi si agjencitë e lajmeve , revistat, filmat, radiot dhe 
televizionet” (Boyd-Barret, 1977)[13]. Poashtu në këtë vazhdë në ndërlidhje me konceptet e 
mësipërme është edhe koncepti i ‘kolonializmit elektronik’ që u referohet pabarazive në 
infrastrukturën e Teknologjive të Inormacionit dhe Komunikimit, në hardvare dhenë rolin e 
Koorporatave Ndërkombëtare (Multinational Corporations) në këtë aspekt (McPhail, 1981).[14] 

Në hiperkomercializimin dhe rritjen e kontrollit të korporatave lind edhe një anim politik 
implicit në përmbajtjen e medieve. Konsumarizmi,pabarazia klasore dhe individualizmi priren të 
konsiderohen si diçka  natyrale, madje edhe fitimprurëse, kurse aktiviteti politik, vlerat 
qytetare  dhe veprimtaritë kundër tregut margjinalizohen. Në Indi për shembull, të ndikuara 
nga gjigantët e medies globale, “...mediet e ristrukturuar të lajmeve... tani fokusohen më tepër 
tek stilistët e modës dhe mbretëreshat e bukurisë se tek realiteti e zymta të një vendi të varfër 
dhe të dhunshëm”, (Mishra, 2000).[15] 

Në veçanti temë studimore  është shtrirja e ndikimit nga mediet në individin nga mesazhi që 
bartin tek masa.  Ku ndikim ka bërë që të hulumtohet kjo fushë dhe të përqendrohen  në 
shpjegimin e llojit (masës) së ndikimit dhe natyrës së saj në formimin e opinioneve e 
vizioneve  të ndryshme rreth çështjeve të ndryshme që janë me interes për publikun. Për këtë 
çështje ka teori që janë përpjekur permanent  që të japin përgjigje me pyetjen se a 
ndikojnë  mediet?, Kur, dhe si ku secila teori ofron përgjigje mbi këtë bazuar në 
rrethana  konkrete dhe nga këndvështrime të ndryshme. Të gjithë komunikologët ndajnë 
mendimin se mediet janë me ndikim, por sa është ky ndikim, në çfarë rrethana  dhe cilësie kjo 
është çështja që është ngritur në nivelin e debatit shkencor, ku ky motiv ka 
nxitur  shkencëtarët  e komunikimit publik që të hartojnë mijëra kërkime e 
studime  shkencore  për të konkluduar në ndikimin e medies (mesazhit) tek masa. Në saje të 
rëndësisë që kanë,kanalet e komunikimit kanë tërhequr vëmendjen  e mjaft studiuesve. 
Veçanërisht në vitet 50-të – 60-të të shekullit të kaluar teoricienët e medieve i kushtuan mjaft 
vëmendje këtij elementi duke sjellë prurje të rëndësishme teorike. Kjo punë u bë ë njohur 
sidomos nga teoricieni i komunikimit Marshall McLuhan (1984).[16], i cili hodhi për herë të parë 
në përdorim shprehjen ‘Media është mesazhi’. McLuhan besonte se :”Media përmes së cilës 
shpërndahet përmbajtja e mesazhit ka po aq ndikim mbi perceptimin e kuptimit të mesazhit 
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nga shoqëria dhe individi sa edhe përmbajtja që ajo përcjell. Më tej ai shprehej se çdo lloj i 
medies inkurajon nivele të ndryshme pjesëmarrjeje tek personi që zgjedh ta konsumojë atë, 
dhe duke qenë se është kështu, media përmes së cilës një person ndeshet me një pjesë me 
përmbajtje të caktuar do të ketë ndikim mbi kuptimin që ky individ do të ketë për këtë 
përmbajtje.[17] Bazuar në studimet  e reja  dukshëm është rritur shkalla e ekspozimit e shikimit 
të fëmijëve ndaj televizionit që nga viti 1990 e tutje sa që është tepër e zakonshme  kjo dukuri 
saqë mbi 90% e fëmijëve që s’kanë mbushur ende moshën 2 vjeçare  përcjellin televizionin 
rregullisht. 

Që nga shpikja e televizionit më 1950, ka evoluar dukshëm duke hyrë thellë në jetën 
familjare  saqë më 1955, ¾  e familjeve amerikane amerikan zotëronin një aparat televiziv. Kjo 
përhapje e shpejtë e teknologjisë së re është shquar edhe kur krahasohet me shpikjet e fundit 
të tilla si celularët dhe telefonat e ndryshëm të cilët ofrojnë produkte janë shtyrë shpesh nga 
faktorët ekonomik dhe faktorët regullativ. Njeriu në shikim të parë mendon se programet që 
përmbajnë  dhe përçojnë mesazhe dhune  janë vetëm  formë argëtimi  dhe nuk 
përmban  vërtetë efekte serioze. Psikolog  dhe studiuesja e fëmijëve, Dr Debra 
Kowalski,  në  këtë vazhdë shpjegon: "Fëmijët që kanë ekspozim kaq shumë në media, 
mesazhet që vijnë të gjithë ... janë shumë të rëndësishme dhe ato forma se si një fëmijë e sheh 
botën dhe atë që një fëmijë sheh si të rëndësishme .... Shumë nga mesazhet që lidhen me 
dhunën dhe seksualitetin mund të ndikojnë negativisht në botën e një fëmije. 

"Përsëritja  e dhunës  në vazhdimësi detyrimisht i bënë fëmijët të jenë më depresiv. E njëjta gjë 
ndodh me të rriturit, por fëmijët në këtë rrafsh ndjehen dhe janë   më të pambrojtur. Kjo vlen 
edhe për mesazhet të cilat përmbajnë skena  seksuale. Në fakt, ekspozimi relativisht pak për 
materiale pornografike në një moshë të hershme mund të prishë një fëmijë në mënyrë të 
konsiderueshme dhe të ndërveprojnë me veprime tjera dhe  jo  njerëzoret. Ajo gjithashtu mund 
të ndikojë në mënyrën se si ata ndërveprojnë  në raportet shoqërore me moshatarët, si dhe të 
krijojë  ankth familjar dhe frikë në situata të tjera. 

Michael Suman, koordinator i Qendrës për Politikën e Komunikimit në Universitetin e 
Kalifornisë në Los Anxhelos, ka zhvilluar një hulumtim  mbi efektet e medieve e bë veçanti  mbi 
dhunën që shkakton televizioni mbi fëmijët  që zgjati  tre vjet, doli në përfundim se skenat që 
shoqërohen me dhunë në televizion lënë  tre efekte  negative mbi individin: 

1.Rrit masën e dhunës (violencës) 

Studime të panumërta tregojnë se dhuna në televizion në fakt të çon në  sjellje agresive, sjellje 
të  që reflektohet  dukshëm  në sjellje dhe imitim.  Duke ndjekur emisione me tematika apo 
skena që përmbajnë element të dunës ata marrin edhe si model ata dhe fillojnë t’i imitojnë në 
jetën e tyre apo aktivitetet e tyre të përditshme. 
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2.Desensitizim dhe egërsi 

Skenat apo mesazhet me dhunë që përcjellin mjetet e komunikimit masiv e në veçanti 
televizioni  mbjellin  ndjenjën e egërsisë tek masa. Dhe si pasojë krijon sjellje  që bënë njeriun të 
pashpirt ndaj njerëzve që kanë qenë viktima të dhunës." Ted Baehr,specialist i fushës së film 
dhe televizionit dhe botues në produksionin "Guide Movie" në lidhje me skenën e dhunës në 
TV  shprehet se  "Ne themi" kjo është ok, ne kemi parë atë në televizion. Kjo sjellje është e mirë. 
"Ne sikur këto skena t’i kishim parë vite më parë  nuk objekt për sjellje (dhe gjuha ) se disa vite 
më parë, ne  sigurisht  do të ishim të fyer e përçmuar do të kemi qenë të fyer nga ... Ne kemi 
bërë shumë desensitizim, dhe kjo vërtet është korruptuese. 

3.Frikë 

Skenat e dhunës i bëjnë ata( fëmijët)  më të frikësuar. Fëmijët krijojnë  idenë false se dhuna apo 
abuzimi ata i rrethon dhe është prezent  në çdo qoshe dhe se nuk ka asnjë të mirë në këtë botë. 
Ndërsa kjo mund të jetë pjesërisht e vërtetë, ajo është mashtruese dhe mund të shkaktojnë 
dëme shumë gjatë fazave të zhvillimit të jetës. 

Në sferën e sjelljeve dhe agresivitetin që mbjellin mediet me individin ka bërë që Dr Jay Martin 
nga Universiteti i Kalifornisë Jugore në hulumtim e tij empirik disa vjeçar   mbi  732 fëmijë, të 
konkludoj se  këto skena mbjellin konflikte me prindërit, acarohen dhe  luftohen me kolegët 
dhe delikuencës u lidhur me numrin total të orëve të shikimit të televizionit." 

Nga kjo u tha vetvetiu lind pyetja se a lejojmë  që familjet tona të përcjellin emisione apo 
skena  që në thelb kanë dhunë dhe agresivitete. 

 Përfundim 

Elementi dhunë në media përbën një  kërcënim  të hapur për shëndetin publik dhe si e tillë 
shpie drejt apo vë në rritje  dhunën dhe sjelljet agresive në familje. Lajmet e televizionit  që 
kanë mesazhe  dhune  gjithashtu kontribuon  në rritjen dhe shtrirjen e dhunës në mesin familjar 
që kryesisht n po merr forma shqetësuese që nganjëherë po përfundon edhe me  vetëvrasjeve . 
Nga ana tjetër video lojërat janë të qartë aftë për të prodhuar një rritje në agresion dhe 
dhunë në afat të shkurtër.  Edhe pse  sot shumica e televizioneve përdorin paralajmërimin për 
kë lejohet të  përcillet një material  apo produkt medial prapë se prapë ato në realitet  po nxisin 
më shumë kureshtje dhe interesim për përcjellje të produkteve mediale që përmbajnë skena 
dhune apo të ngjashme. Së  fundi  celula e familja duhet të ruhet nga këto pamje të vrazhda që 
serojnë mediet . 
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22. PARIMET E MBROJTJES SË TË DHËNAVE PERSONALE 
 

Mrsc. Ruzhdi Jashari, Phd.cand. 
Adresa: Ruzhdi.jashari60@gmail.com; tel. ⁺ 377(0)44 228342 

 Abstrakt 

Pothuajse është e pamundur që sot të kryhet një punë, të hymë në marrëdhenie kontraktuale, të hapim 

një llogari bankare, të hapim një adres elektronike në faqet sociale, të nxjerrim një bilet fluturimi, të 

prenotojm një bujtje në hotel etj. e që të mos jemi të detyruar të dorzojmë të dhënat tona personale për 

kryerje të sherbimeve. Por jo vetëm kaq, sot në kushtet e zhvillimit të madh të teknologjisë digjitale; 

njeriu përceptohet, vëzhgohet-suveriohet pothuajse në çdo hap, qoft kur ai përdor celularin e tij gjat 

komunikimimeve, kur ne hymë në fushat e video-vëzhgimeve, kur ne komunikojmë përmes rrugëve 

elektronike etj. Pyetja që pretendojmë të japim kontribut në këtë drejtim është; se sa ne kemi njohuri 

elementare lidhur me parimet e mbrojtjes së të dhënave personale. Koha moderne e zhvillimeve në 

fushën e teknologjisë së informacionit ka lehtësuar jetën e njerut por, në anën tjetër ka rrezikuar 

privatësin dhe të dhënat personale të subjekteve. 

 

Keywords: Mbrojtja e të dhënave personale, liritë individualetë individit. 

Verejtje: Punimi bën pjesë në seksionet e Konferencës, në fushat 7 dhe 10 

 

Hyrje 

Me këtë punim po përpiqemi për të hedhur dritë mbi parimet elementare të mbrojtjes së të 
dhënave personale. Në këtë kohë dinamike të zhvillimeve teknologjike dhe globalizuese është 
me rëndësi që të dimë se si përpunohën të dhënat tona, kush operon me to dhe për cilat 
qëllime përdorën ato. Arsyeja qëndron pikërisht në faktet që tashmë janë të njohura botërisht 
mbi cënimet e privatësisë së individit, nga përdorimi abuzuese i teknologjisë digjitale dhe të 
telekomunikimit. Kjo përbën ndërhyrje në principet fundamentale të drejtave dhe lirive të 
njeriut, të mbrojtura me Konventën e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, neni 8 i sajë të Këshillit 
të Evropës301. Këto të drejta mbrohen edhe nga kornizat kushtetuese e ligjore të shteteve të 
Evropës, shumica e shteteve në nivel ndërkombëtar, shtetet e rajonit tone dhe Kushtetuta e 
Kosovës, neni 36 i sajë302. Mbrojtja e lirive individuale të individit buronë nga Deklarata 
Universale e Kombeve të Bashkuara, parimi numër një i saj, që flet mbi dinjitetin e individit. 
Veçmas për mbrojtjen e të dhënave personale, në mënyrë obligative janë vendosur detyrime 
me legjislacionin e hapësirës juridike të Këshillit të Evropës me rastin e nxjerrjes së Konventës 
108/81 e KE-së lidhur me mbrojtjën e të dhënave personale gjat përpunimit automatik303 të 
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tyre, Direktivës 95/46 për mbrojtjën e të dhënave personale dhe të privatësisë304, Rregulloren e 
Re të mbrojtjës së të dhënave personale, e aprovuar më 26 prill 2016, e KE-së dhe PE-së, që 
pritet të transpozohet në të gjitha ligjet e brendëshme të shteteve anëtare të BE-së dhe 
shteteve aspiruese për anëtarësim në BE, nga data 26 maj, 2018305. Kështu, mbrojtja e të 
dhënave personale përveq përmbushjes së kërkesave të avancuara në rrafshin e të drejtave dhe 
lirive të njeriut, luan rol shum të rëndësishëm edhe në proceset integruese, të sundimit të ligjit, 
të sigurisë njerzore dhe zhvillimit të vlerave të demokracisë.      
 
Parimet e mbrojtjes së të dhënave personale 

Parimet nënkuptohen si rregulla principale për të dhënat personale, të cilat mund të 
kategorizohen në: 

- a) Parime për mbrojtjen e të dhënave personale, 

- b) Parime gjatë përpunimit të të dhënave personale, 

- c) Parime gjatë transferimit të dhënave personale, 

- d) Privatësia e dizajnuar  

a) Të dhënat personale grumbullohen, vetëm, për qëllime të çarta legjitime dhe nuk mund të 
përdoren apo përpunohen më tutje në kundërshtim me këto qëllime, përveç nëse është 
paraparë ndryshe me ligj. Të dhënat personale duhet të jen të sakta dhe të përditësuara. Para 
se të grumbullohen të dhënat, kontrolluesi (institucioni i cili i grumbullon të dhënat) i të 
dhënave e verifikon saktësinë e të dhënave duke kontrolluar ndonjë dokument të identifikimit 
apo çfardo dokumenti tjetër publik të përshtatshëm (përdorshëm), të subjektit të të dhënave 
personale. Të dhënat e grumbulluara, mund të ruhen për aq kohë sa është e nevojshme për 
arritjen e qëllimit për çka edhe janë grumbulluar. Me rastin e arritjes së çëllimit për çka janë 
grumbulluar dhe përmbushjes së çëllimit të përpunimit, të dhënat personale duhet të 
asgjasohen, fshihen, shkatrrohën, bllokohen ose bëhen anonime, përveç nëse është paraparë 
ndryshe me ligjet për lënden arkivore dhe arkivat ose me ndonjë ligj tjetër përkatës306. 

b) Përpunimi i të dhënave personale, bëhet në mënyrë të pa anëshme dhe të ligjëshme pa e 
cenuar dinjitetin e subjektit të të dhënave. Të dhënat personale gjatë përpunimit të tyre duhet 
të jen adekuate, relevante dhe nuk duhet ta tejkalojnë çëllimin për të cilin ato janë 
grumbulluar, apo edhe janë përpunuar më tutje307. Parimet e njëjta i saktëson edhe Direktiva 
EC 95/46 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe të Privatesisë e Këshillit të Evropës në 
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Kapitullin 2 në nenin 8 dhe në seksionin në nenin 6308. Ndërsa, parimet bazë sipas Direktivës, 
për vendet anëtare, dhe natyrisht për të gjitha vendet që pështaten me rregullat e KE-së dhe të 
BE-së për mbrojtjën e të dhënave personale, janë të specifikuara çartë dhe sakt për subjektet e 
të dhënave me karakter personal. 

Ndërkaq, me masa mbrojtëse të të dhënave nënkuptojmë: “Shumën e masave për të mbrojtur 
të dhënat përdersa ato janë duke u mbledhur ose duke u përpunuar, dhe të cilat mund të 
përpunohen dhe përdoren më pastaj ose në vazhdimësi”309 

Të dhënat personale të subjekteve dhe kategorive të ndryshme të tyre, gjatë punës dhe 
përpunimit (operimit) me të dhëna mund të transferohen: 

- Brenda një organizate punuese, nga një njësi në njësinë tjetër punuese, që mund të 
quhet transferim intern (brenda një organizate punuese), 

- Brenda koorporatave të bashkuara, brenda një shteti të caktuar, me seli në një shtet ku 
egziston edhe autoriteti i mbrojtjes së të dhënave personale, transferimi i këtillë mund 
të quhet i brendshëm, 

- Në mes të koorporatave, organizatave, dhe organeve private e shtetërore të shteteve të 
ndryshme, që selitë e tyre i kanë në shtete të ndryshme. Ky transferim quhet transferim 
ndërkombëtar i të dhënave personale. 

c) Gjatë barjtjes dhe transferimit të të dhënave personale, duhet pasur kujdes që të përcillet 
legjislacioni i BE-së dhe KE-ës, klauzolat bazë që e rregullojnë transferin e të dhënave, 
rregulloret dhe direktivat që specifikojnë kontratat dhe kontraktorët për realizimin e 
transferimit dhe aspektin e mbrojtjes dhe të sigurisë per të dhënat personale, për shtetet e BE-
së, shtetet e zonës ekonomike të BE-së dhe shtetet e treta me nivel adekuat të mbrojtjes së të 
dhënave personale. Gjithashtu, autoritetet e mbrojtjes së të dhënave personale me kujdes 
duhet të ndjekin listën e vendeve dhe organizatave me nivel adekuat për mbrojtjen e të 
dhënave personale të BE-së dhe përditsimin e kësaj liste. Ndërkaq, transferi ndërkombëtar i të 
dhënave personale, sipas legjislacionit të KE-së dhe BE-së, sipas kapitullit të katërt të Direktivës 
EC.95/46, në dy dispozita ligjore310 të hapesirës komunitare, aspektin e transferit ndërkombëtar 
e ndanë në: 

- Transferi ndërkombëtar i të dhënave personale brenda hapsirës së UE-së dhe Zonës 
ekonomike të BE-së; 

- Transferi i të dhënave personale në vendet e treta me nivel adekuat të mbrojtjes së të 
dhënave personale, 
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- Transferi i të dhënave personale nga hapsira juridike e BE-së dhe vendeve me nivel 
adekuat në drejtim të vendeve pa nivelin e duhur për mbrojtjen e të dhënave personale. 

Për transferimet e lartëcekura ndërkombëtare ekziston një mori e procedurave dhe kushteve të 
kërkuara që duhet plotësuar për kryerjen e një transferimi adekuat të përshtatshëm dhe të 
ligjshëm që shkonë në funksion të mbrojtjes së të dhënave personale të subjektit të të dhënave, 
përkatësisht qytetarëve që jetojnë në hapsirën e UE-së.  

d) Ndërkaq në përspektivë, privatësia mund të dizajnohet si informacion fundamental, andaj 
shikuar nga ky prizëm; parimet themelore të privatësisë së dizajnuar në literaturën mbi 
privatësinë, mund t`i hasim si 7 parime të ashtuqujtura (PbD): 

1. Proaktive jo Reaktive; Parandaluese jo Përmirësuese,  

2. Vendosje e Parazgjedhur e Privatësisë,  

3. Funkcionalitet Shumë të Plotë, jo të Përmbledhur,  

4. Privatësi e Ngulitur në Dizajnim,  

5. Fundi i Fundit të Sigurisë, Mbrojtje e Plotë e Ciklit të Jetës,  

6. Shikim dhe Transparencë, për të Mbajtur atë të Hapur (për subjektin),  

7. Respektim i Privatësisë nga Përdoruesi, Mbajeni atë Përdorues të Çendërsuar311  
 
Subjekti i të dhënave personale 

Para së të flitet për subjektin e të dhënave duhet të dimë se kush është subjekt i të dhënave? 

Subjekt i të dhënava është individi, personi apo qytetari të cilit; i përpunohën të dhënat e tij 
personale dhe të privatësisë, i cili me vullnetin e tij në bazë të përcaktimeve ligjore, për të 
realizuar të drejtat e tijë, në punësim, administratë, shëndetësi apo fusha të tjera të jetës dhe 
punës, i ka deklaruar te kontrolluesi apo punëdhënësi të dhënat e veta personale, që të 
përdorën për të realizuar qëllimet dhe të drejtat jetësore e individuale, në përputhje dhe 
harmoni të kërkesave ligjore në fushat respektive. 

Sipas teorisë së përgjithshme të së drejtës, me subjekt të së drejtës duhet të kuptojmë çdo 
person që gëzon të drejta dhe që ka detyrime. Vetëm subjekti i së drejtës mund të hyjë në ato 
lloj marrëdhëniesh që rregullohen nga ligji dhe që quhen marrëdhënie juridike.312 

Subjektit të të dhënave, me kërkesën e tij, Kontrollori (përgjegjësi ligjor i organit publik apo 
privat), duhet t`i siguroi informacionet në vijim:  
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Bazën ligjore të përpunimit të dhënave, ruajtjen, qëllimin e përpunimit, origjinën e të dhënave, 
kategoritë e të dhënave që janë duke u përpunuar, marrësit dhe kategoritë e marrësve të të 
dhënave, çëllimin dhe bazën ligjore të marrësve të të dhënave për çfarë qëllimi janë duke u 
përpunuar, për çfar çëllimi janë zbuluar të dhënat e subjektit, duke përfshirë marrësin dhe 
zbulimin e të dhënave për shtetet tjera. Gjithashtu, subjekti (qytetari) i të dhënave e ka të 
drejtën të informohet lidhur me kërkesën e tij, edhe për procedurat teknike të përpunimit dhe 
të përfshirjes në vendimmarrje të dhënave të tij personale. 

Për të forcuar interesimin për të dhënat personale, në interes të subjektit të të dhenave të 
individit; filozofi, ERIC SCHMIDT shprehet, se;“Për privatësinë tënde vlen të luftosh, përndryshe 
e humbë atë”313 

Çasja e subjektit(qytetarit) në te dhënat e tij personale, me kërkesën e tij, mund t`i lejohet që׃ 
t`i kopjoi, që te transkriptoi dhe konsulltoi informacionet në periudha të rregullta kohore, duke 
pasë të drejtë që t`i sigurohet një kopje apo ekstrakt i këtyre infotmacioneve. Kërkesa e 
subjektit (qytetarit), mund të parashtrohet me shkrim, në rrugë elektronike apo gojarisht, dhe 
përgjigjëja nga kontrolluesit për subjektin e të dhënave duhet të kthehet në afat ligjorë. Lidhur 
me pengesat eventuale dhe shkeljet e vërejtura në këtë drejtim që bëhën nga ana e 
kontrolluesit (institucionit apo organit) qoftë publik apo privat; subjekti i të dhënava 
shqetesimin e vet mund ta adresoi te Autoriteti Shtetëror për Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale përkatësisht në AMDhP, nëse bëhet fjalë për shkeljet ligjore në Republikën e 
Kosovës. 

Në rast të paknaqësive të subjektit (qytetarit), ai/ajo, shqetesimin e vet mund ta ngrisë në 
Gjykatën Europiane të Drejtësisë në Strasburg (të drejtat dhe detyrimet e Gjykatës në këtë rast 
shkojnë konform ratifikimit, nënshkrimit dhe pranimit të Konventave, përkatësisht Direktivave 
dhe Rregulloreve, për shtetetë palë nënshkruese të këtyre akteve respektive). Gjithashtu, 
shpenzimet e subjektit të të dhënave lidhur me realizimin e këtyre të drejtave, duhet të 
rregullohen me ligj, por, rëndom janë të mbuluara nga Kontrollori (institucioni) pubik (privat) 
ndaj të cilit është ushtruar ankesa.  

Gjdo herë Subjekti i të dhënave me iniciativen e tij ose kur ai vëren parregullësi ose nga 
përpunimi i mëtejshëm vëren se mund t`i dëmtohet interesi, imazhi apo personaliteti i tij ai/ajo 
ka të drejtë dhe mund të kërkoi nga kontrolluesi: shtimin, korrigjimin, bllokimin, shkatërrimin, 
asgjësimin, fshirjen, anonimizimin dhe kundërshtimin. Lidhur me masat e ndërmarra kontrollori 
duhet ta njoftoi në afat ligjorë subjektin e të dhënave, përveç nëse me ligj është percaktuar 
ndryshe. Në rast të mos perfilljes të këtyre kërkesave, nga ana e kontrollorit (oganit publik dhe 
privat), subjekti (qytetari) i të dhënave në afat optimal ligjorë shqetsimin mund ta adresoi në 
Autoritetin Shteteror për Mbrojtjen e të Dhënave, (në këtë rast në Kosovë në ASHMDHP). 

Gjatë kohës, për aq kohë sa kërkesa është adresuar në Agjenci, kontrolluesit i pezullohet puna e 
mëtejme e përpunimit të dhënave të subjektit. Shpenzimet për realizimin e kësajë të drejte të 
subjektit të të dhënave në këtë rast mbulohën nga kontrolluesi, qoft ai publik apo privat. 
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Kontrolluesi i të dhënave personale 

Kush është kontrolluesi i të dhenave personale? Cilat jan përgjegjësit dhe detyrat e tij në 
procesin e përpunimit të dhënave të subjekteve?  

“Kontrollues” është çdo person fizik ose juridik, autoritet publik dhe privat, agjenci apo ndonjë 
organ tjetër që, vetëm apo së bashku me të tjerët, përcakton qëllimet dhe mënyrat e 
përpunimit të të dhënave personale, në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore të fushës 
perkatëse, dhe përgjigjet për përmbushjen e detyrimeve të përcaktuara në ligj. 

Kontrollues i të dhënave personale në gjuhën e shumicës së legjislacioneve që nga ligji 
komunitarë i KE-së dhe BE-së, quhet përgjegjësi, drejtori, shefi, kryetari apo personaliteti i parë 
i ngarkuar me ligj i institucionit, ndërmarrjes, koorporatës, organit publik apo privat, i cili në 
institucionin e tij grumbullon, përpunon, adminstron, transferon apo ruan të dhëna personale 
për realizimin e funksionit dhe të detyrave të përcaktuar dhe të parapara me ligj të organit që 
bënë përpunimin e të dhënave të subjekteve. 

Veçmas, kujdesi permanent i Kontrolluesit duhet të jet tek përdorimi i imazheve të identifikuara 
ose të identifikueshme dhe vlersimi i çështjeve të intimitetit duke përfshirë interest e palëve314 
dhe subjekteve të të dhënave personale  

Besimi dhe fuqizimi i secilit Kontrollor publik apo privat është në interes të vendosjes së besimit 
reciprok, me këtë edhe të vendosjes së parakushteve për një demokraci të shëndosh, në këtë 
favor Hylary Clinton do të shprehet“Unë besoj në një zonë privatësie”315 

Përgjegjësitë e kontrolluesit karshi përpunimit dhe operimit me të dhënat personale janë të 
rregulluara me ligjet specifike të kornizes ligjore të sejcilit shtet veç e veç. Rregullimin bazë për 
përgjegjësite ligjore të kontrolluesëve ndaj të dhënave personale e ka bërë Korniza Ligjore 
Komunitare e Unionit Evropian dhe KE-ës në Konventen e të Drejtave Themelore të Njeriut 
(1950) dhe Protokolet shtesë të saj, Konventen 108/1981, mbi përpunimin automatik të 
dhënave personale, Direktiva EC 95/46 e vitit 1995 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe 
të Privatësisë, dhe shumë vendime kornizë të Komisionit Europian, KE-së dhe PE-së dhe BE-së.   

Bazën ligjore të detyrimeve karshi subjekteve të dhënave personale, se si kontrolluesit duhet të 
sillën ligjërisht gjatë përpunimit të dhënave e kanë në ligjet e mbrojtjes së të dhënave 
personale të shteteve anëtare të KE-së, dhe shteteve tjera që nuk janë anëtare por, në ligjet e 
tyre e kanë futur ligjin e harmonizuar me Direkltivën 95/46 dhe i kanë krijuar Autoritet ligjore 
për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 

Duhet patur parasysh se subjekti i të dhënave parsonale; “gjat procesit gjyqësor civil apo 
procedimeve para një autoriteti publik (p.sh. para AShMDhP v.a), për të vendosur nëse të 
dhënat janë të sakta apo jo, mund të kërkojë që në hyrje të dosjes së tij të të dhënave të 
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vendoset shënim, duke theksuar që saktësia është e kontestuar dhe se vendimi zyrtarë është në 
pritje”316.Gjatë kësaj periudhe, kontrolluesi i të dhënave nuk duhet t`i paraqesin të dhënat si 
përfundimtare, sidomos për palët e treta.  

Me ligjet në fuqi në përputhje me Direktivën për mbrojtjen e të dhënave për të gjitha vendet, 
palë të kësaj Direktive, kontrolluesit në mënyre që të ofrojnë përpunim të sigurt të dhënave, 
janë të detyruar që të organizojnë të gjitha masatë e duhura organizative, teknike, duke 
përfshir këtu të gjitha procedurat për parandalimin e çfardo shkatërrimi të paqëllimshëm ose të 
çëllimëshëm te paautorizuar, zbulimin, ndryshimin, qasjen ose përdorimin e të dhënave apo 
humbjen e papritur ose të qëllimëshme të tyre; në ndërmarrjen e këtyre veprimeve: 

- duke mbrojtur lokalet, paisjet dhe sistemet (softverike), duke përfshi edhe kontrollin e 
çasjes, 

- duke i mbrojtur programet aplikative (softverike) që përdorën për përpunimin e të 
dhënave, 

- duke parandaluar çasje të paautorizuar, në leximin e të dhënave personale gjatë ruajtjes 
dhe transmetimit, përfshirë këtu edhe transmetimin e tyre nëpërmjet të rrjeteve të 
telekominikimit dhe rrjeteve të internetit, 

- duke siguruar metodat efikase për bllokimin, shkatrrimin, fshirjen ose anonimizimin e të 
dhënave personale, 

Të dhënat që përpunohen përmes mjeteve të telekominikimit, duhet siguruar në përputhje me 
masat e kërkuara me ligj. Gjithashtu paisjet hardverike, programet softverike dhe aplikative 
duhet siguruar që të ofrojnë nivel të duhur të masave të sigurisë për mbrojtjen e të dhënave 
personale., 

Procedurat dhe masat mbrojtëse të dhënave personale, duhet të jenë të përshtatshme dhe të 
përditësuara duke pas parasysh mbrojtjën dhe rrezikun që paraqitet gjatë përpunimit të të 
dhënave. 

Sipas parimit të përgjegjshmërisë, kontrolluesi duhet në çdo kohë të jetë në gjendje të 
demonstrojë se ka një bazë të shëndoshë ligjore për përpunimin e të dhënave të tij/saj, 
përndryshe përpunimi duhet të ndalet.317 

Zyrtarët, të punësuarit dhe kontrolluesit që merren me përpunimin e të dhënave personale, 
gjatë dhe pas kryerjes së punëve të përditëshme, janë të obliguar që të mbrojn fshetësin e të 
dhënave personale që ata i kanë hasur dhe njohur gjatë përpunimit. 
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Përpunuesit e të dhënave mund t`i besohet përpunimi i të dhënave i kontraktuar me shkrim 
nëse kontraktuesi është i regjistruar në Republikën e Kosovës, ku edhe është selia e kontrollorit, 
brënda kufijëve të autorizimeve të kontrolluesit. Në këtë rast, Kontrolluesi bën mbikëqyrjen e 
zbatimit të procedurave dhe masave ligjore përfshirë këtu vizitat e kohëpaskohëshme të 
lokaleve ku bëhet përpunimi i të dhënave. Në rast të mospajtimeve, përpunuesi i të dhënave 
me kërkesën e kontrollorit duhet t`i këthej të gjitha të dhënat qe ai/ajo i posedon duke mos i 
lejuar përpunuesit t‘i mbajë kopjet e të dhënave për përpunim të mëtejshëm të tyre. Ky veprim 
kryhet nëse përpunuesi i të dhënave e ndërpret veprimtarinë punuese dhe të dhënat i kthen 
menjëher te kontrollori. 

Kontrolluesi i të dhënave dhe përpunuesi i të dhënave në çdo kohë duhet të kujdesen se të 
dhënat jan duke u mbrojtur. 

Kontrolluesit e të dhënave dhe përpunuesit e të dhënave, janë të obliguar që në aktet e tyre të 
brendëshme të përshkruajn me shkrim procedurat dhe masat e vendosura për sigurinë e të 
dhënave personale dhe duhet të emërojnë me shkrim personat komptent që janë përgjegjës 
për sistemin e dosjes dhe personat përgjegjës që për shkak të natyrës së punës duhet të 
përpunojnë të dhëna personale. 

Kontrollorët edhe në organet private edhe në ato publike, obligohen që ta emrojnë me shkrim 
Zyrtarin e Mbrojtjes së të Dhënave Personale. Kjo është edhe kërkesë obligative e Kornizes 
Ligjore te KE-së e Komisionit dhe të Parlamentit të BE-së, për mbrojtjen e të dhënave318. 
 
Përpunimi i të Dhënave Personale 

Përpunimi i të dhënave personale është ndër çështjet më të rëndësishme në relacion të 
sigurimit të lirive themelore të njeriut. Për subjektin e të dhënave personale duke u ruajtur, 
duke u mbrojtur dhe duke u bërë përpunim i ligjshëm i të dhënave drejtperdrejt ndikohet që 
privatësia e individit, të mos keqpërdoret dhe pa dijen apo pëlqimin e subjektit të të dhënave të 
mos jepen informacione që lidhën me individin drejtpërdrejt apo që e kanë fokus atë. 
“Përpunim i të dhënave personale” është çdo veprim ose grup veprimesh, të cilat kryhen mbi të 
dhënat personale, me mjete automatike ose jo, duke përfshirë mbledhjen, regjistrimin, 
organizimin, ruajtjen, përshtatjen, ndryshimin, rikthimin, konsultimin, shfrytëzimin, 
transmetimin, bllokimin, shpërndarjen ose ndryshe duke vënë në dispozicion, kombinimin, 
fotografimin, pasqyrimin, hedhjen, plotësimin, seleksionimin, shkatërrimin, rifreskimin. 

Çdoher kur kemi të bëjmë me përpunimin e të dhënave personale, përpunimi bëhet në 
përputhje me tet parimet e përmbajtura në ligjin e mbrojtjes së të dhënave personale319 të cilat 
parime, gjatë shtjellimit të këtij punimi janë spjeguar më lartë, dhe të cilat vlejnë për të gjithë 
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sektorët ku bëhet përpunimi i të dhënave personale, përveçse, nëse me ligj është specifikuar 
ndryshe. 

Deri te zhvillimi i teknikës së përpunimit të të dhënave, krijimi i regjistrave, dosjeve dhe 
katalogjeve në sisteme dhe fusha të ndryshme në shoqërinë njerzore është bërë kryesisht me 
dorë, në mënyrë të thjeshtë dhe mekanike. Më vonë, zhvllimi tekniko-teknologjik dhe veçmas 
zhvillimi elektronik, avansoi shumë në mënyrën e përpunimit të të dhënave personale.  

Në këtë kuptim dallojmë dy lloje përpuniminesh: 

- Përpunimin e thjesht apo manuel të përpunimit të të dhënave personale dhe 

- Përpunimin automatik të të dhënave personale. 

Në bazë të natyrës së punës dhe paisjeve regjistruese, dallojmë përpunimin e të dhënave 
personale sipas këtyre fushave: 

- Fusha e librave hyrëse dalëse të regjistrimit nëpër ndërtesa dhe librave publike, 

- Të dhënat biometrike (në dokumenta personale dhe gjatë përdorimit për nevoja tjera), 

- Të dhënat në fushën e telefonisë/telekomunikacion, 

- Të dhënat në fushën e internetit dhe portaleve të ndryshme. 

- Të dhënat në audioinçizim, 

- Të dhënat në videoinçizim,  

- Të dhënat në E qeverisje–administratë, 

- Të dhënat në mjekësi veçmas, gjatë/në dagnostifikim, 

- Të dhënat në media, 

- Të dhënat në sistemin financiar/bankarë, etj. 

- Të dhënat në tregti, 

- Të dhënat në veprimtaritë shërbyese dhe turizëm,  

- Të dhënat në agjencitë e sigurisë etj. 
-  

Përpunimi i thjesht i të dhënave personale 

Të dhënat personale që pëpunohen me dorë, që sistemohën në regjistra dhe katalogje nëpër 
dosje; të sistemuara nëpër regjistratorë, nëpër organizata të ndryshme private e shtetërore 
përbën mënyrën e thjesht të pëpunimit. 
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Përpunimi thjesht i të dhënave llogaritet edhe mbajtja e evidencave, regjistrave të librave 
hyrëse dhe dalëse nëpër ndërtesa e institucione në organet publike dhe private. 

Librat amëz të shënimeve të të lindurëve, të vdekurve, të kurorizimeve, librave kadastrale, 
librave amëz të nxënsëve, studentëve, librave (evidencave) të punësuarëve, librave evidentues 
të smuarëve, evidencat e udhëtarëve etj.; mund të radhiten si përpunim në grupin e përpunimit 
të thjesht (manuel) të të dhënave personale, duke përjashtuar këtu sistemimin elektronik-
kompjuterik të të dhënave.  

Ky lloj i përpunimit të të dhënave gjithësesi kryhet mbi bazën ligjore të përpunueseve, 
përkatësisht kontrollorëve të të dhënave duke përdorur specifikisht bazën specifike ligjore të 
fushës relavante, ku kryhet përpunimi i të dhënave. Gjithnjë, ligji për mbrojtjen e të dhënave 
është kyq dhe të gjitha ligjet tjera duhet të jenë të harmonizuara me të. 

Në interes të mbrojtjes adekuate, sigurisë së ruajtjes dhe përpunimit, afatet e ruajtjes së këtyre 
të dhënave e kanë kohën dhe afatet e precizuara në ligje. Gjthëçka e tejkaluar në këtë drejtim 
është në kundërshtim me ligjin dhe e pa lejuar. 
 
Përpunimi automatik i të dhënave personale 

Në kushtet e sotme të zhvillimit të komunikimit masiv, kompjuteri është bërë domosdoshmëri e 
përpunimit, operimit dhe e krijimit të bazave të dhënave personale, që nga lindja e njeriut e 
deri te vdekja e tij. Kjo për faktin se qytetërimi me të arriturat e tij me shpejtësi marramendëse 
dhe kapacitete të mundësive tejet të mëdha, përpunonë miliarda të dhëna të subjekteve në 
fusha të ndryshme, si: Telekomunikacion, audio inqizim, videovëzhgim, përpunim automatik të 
dhënash personale të dokumentave personale etj. Përpunim në polici, gjyqësi, tregti, 
shëndetësi, arsim, adiministratë etj.. Jo gjithçka subjekti i të dhënave dëshiron të jap apo të 
bëjë publike nga informatat apo të privatësisë së tij për opinion e gjërë, dhe kjo përbën kujdesin 
kryesor të mandatuar me ligj për mbrojtjen e të dhënave për autoritet e mbrojtjes së të 
dhënave personale. Konventa 108 e KE e vitit 1981 këtë shqetësim të përpunimit automatik të 
dhënave e vuri nën mbikëqyrje detyruese ligjore për të gjitha shtet e KE-së, përmes Direktivës 
EC 95/46 të PE dhe KE. Pra, ky është një përpunim automatik i të dhënave personale duke 
përdorur mjetet e teknologjisë informative. Në këtë kuptim gjatë përpunimit automatik të 
dhënave personale mund të prodhohen efekte ligjore me ndikim për subjektet e të dhënave 
personale dhe ky lloj i përpunimit të dhënave sipas parimit të njëmbdhjet320 të Direktives 
95/46, dhe nenit 15 të saj te vendimet individuala automatike321 nënkupton vendimmarrjen 
automatike gjatë përpunimit të dhënave. 

Paisjet përpunuese hardverike dhe softverike (programet) kërkojnë njohuri të reja për të 
punësuarit, kërkojnë njohuri të njohjes së rregullativave dhe kornizave ligjore respektive në 
fuqi. Siguria gjatë përpunimit dhe përdorimit të kompjuterit kërkonë kujdes të shtuar dhe 
rregullat e përdorimit të paisjeve kërkojnë personel të arsimuar dhe të trajnuar me standarde 
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ISO. Siguria e të dhënave do të jetë në vazhdimësi pjesë detyruese ligjore për masat e sigurisë 
gjatë përpunimit të të dhënave përsonale. 

Përfundim 

Të gjithë qytetarët, që nga lindja deri në vdekje, pa marr parasysh aspektet sociale, përkatësinë 
politike e filozofike, besimin fetar, sexsin dhe aspektin racor, të vetemën pronë individuale, që i 
përket vetëm atij, dhe që janë të lidhura përjetsisht për individin, jan të dhënat personale. 
Andaj ne gjithnjë kemi të drejt që të dimë dhe të njoftohemi në çdo kohë; 

-  Lidhur me përpunimin e të dhënave tona, 

-  Ato të përpunohën në përputhje me ligjin, 

- Të informohemi dhe të dimë se kush i merr të dhënat tona, ku transferohen ato dhe për cilat 
qëllime përdorën ato? 

- Të marrim njohuri elementare për pasojat që sjell keqpërdorimi dhe abuzimi i të dhënave 
personale për individin. 

- Të pajisemi me njohuri elementare se ku mund të adresohen shqetsimet tona. 

- Gjithashtu, punimi jep edhe njohuri lidhur me kuptimet, të drejtat dhe detyrimet e 
ndërlidhura në mes të përpunuesit (kontrolluesit) dhe subjektit (qytetarit) të dhënave 
personale.    

Rekomandimi del vetvetiu se shoqëria, respektivisht institucionet tona nga niveli qëndror dhe 
institucioni i mbrojtjes së të dhënave personale duhet shum më tepër të merren me 
sensibilizimin e opinionit lidhur me këto të drejta të lirive individuale, që jan themeltare për 
integrimet tona europiane dhe rritjen e vlerave të demokracisë. 
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Abstrakti 
 
  Lokucionet në gjuhën shqipe trajtohen si togje ose shprehje me vlera leksiko-gramatikore të 
përcaktuara, por që qëndrojnë në kufirin e takimit të njësisë leksikore me atë sintaksore. Këto lloj togjesh 
paraqesin probleme të rëndësishme studimi nga më të ndryshmet, teorike dhe praktike, fjala vjen, që 
nga termi “lokucion”, shpjegimi në fjalorë terminologjikë, zëvendësimi dhe përkthimi i tyre etj.  Problemi 
teorik që shtrohet për diskutim në këtë punim është mënyra si trajtohen lokucionet në fjalorë të 
ndryshëm ku rëndësi të veçantë për trajtimin leksikografik të tyre ka edhe çështja e strukturës si edhe ajo 
e vendit se ku duhet të pasqyrohen ato në fjalor. 
 

Fjalë kyçe: lokucione gjuhësore, çështje teorike, trajtimi leksikografik, gjuha shqipe 
 
Hyrje  
 

Me vlerën e një pjese të ligjëratës mund të përdoret edhe një grup fjalësh, që kanë një 
lidhje të qëndrueshme midis tyre dhe që, si kuptimisht ashtu edhe gramatikisht, janë të 
barasvlerëshme me një fjalë të vetme, por jo të njëjta me to. Grupe të tilla fjalësh quhen 
lokucione. Ky është përkufizimi për lokucionet që gjejmë në “Fonetika dhe gramatika e gjuhës 
së sotme letrare shqipe II.” (1976, 18-19) Në gramatikat e shqipes së sotme bëhen përpjekje për 
të arritur në një përcaktim sa më të drejtë e të saktë të kësaj njësie gjuhësore, duke dhënë 
përkufizime të plota për llojet e ndryshme të lokucioneve. Njëkohësisht, aty thuhet se 
lokucionet zënë një vend të ndërmjetëm midis togjeve a togfjalëshave të lirë dhe fjalëve të 
përngjitura dhe këto të fundit janë formuar rregullisht nga përngjitja e lokucioneve. Lokucioni 
dallohet kuptimisht e gramatikisht si nga fjala, ashtu edhe nga togfjalëshi i lirë. Në togfjalëshin e 
lirë elementet përbërëse e ruajnë mëvetësinë kuptimore e gramatikore, kurse elementet e një 
lokucioni vijnë duke e humbur gjithnjë e më shumë mëvetësinë e tyre kuptimore e gramatikore, 
po kjo shkallë e humbjes nuk është gjithmonë e njëjtë. Përgjithësisht ajo është më e madhe në 
lokucionet me kuptim të figurshëm (këtu krahasohen togu i lirë parafjalë + emër i tipit në tym 
me lokucionin ndajfoljor homonim në tym [= kot më kot]). Të njëjtat vërejtje vlejnë edhe për 
lokucionet e këtij tipi me kuptim jo të figurshëm, si: me radhë, në këmbë etj.  

Ndryshime të karakterit kuptimor dhe gramatikor kanë pësuar edhe lokucionet që kanë 
një strukturë togfjalëshi, si: tym e flakë, copë e çikë, ditë për ditë, herë pas here, ca nga ca, pak 
nga pak, aty për aty, sot me nesër, duke qënë se, në qoftë se, në rast se etj. (këtu krahasohen 
togfjalëshi i lirë tym e flakë me lokucionin ndajfoljor homonim). Është e rëndësishme të mbahet 
parasysh se në këto lokucione fjalët përdoren të ngurosura, si një ndajfolje, pa pasur mundësi 
të përdoren edhe në trajtë të shquar dhe të shoqërohen me përcaktorë të paravendosur ose të 
prapavendosur. (1976, 19) Ndryshime të karakterit gramatikor dhe kuptimor janë përftuar edhe 
në lokucionet që shërbejnë si parafjalë, lidhëza, pjesëza e pasthirrma. (Gramatika..., 2002, 41) 
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Lokucionet ndeshen kryesisht në pjesët e pandryshueshme të ligjëratës, si ndajfolja, parafjala, 
lidhëza, pjesëza e pasthirrma, por gjithashtu edhe te folja.  

M. Domi, gjithashtu, propozon edhe “lokucione mbiemërore”, si: i dalë menç (që i 
përgjigjet një lokucioni foljor), kostum ngjyrë kafeje, apo (si togje me vlerë mbiemërore, 
kuptimisht të shkallës sipërore). Këto të fundit (borë i bardhë, korb i zi, dyllë i verdhë) duhet të 
trajtohen si njësi më vete edhe për shkak të kuptimit të tyre të figurshëm, kur përdoren në 
kontekste të caktuara për të përshkruar personazhe apo sende, por edhe për faktin se përdoren 
si togje të qëndrueshme, gjithmonë bashkë. P.sh.: Nëna, dyllë e verdhë, me duart që i 
dridheshin ndezi fenerin…(Kadare, f. 43) Shoku ynë ishte bërë dyllë i verdhë dhe tregonte me 
gisht në kokë. (Kadare, f. 83)  Këto njësi i gjejmë të përdorura pa folje dhe me folje (kryesisht «u 
bë»), mund t’i gjejmë edhe me rend të ndryshuar, por përsëri në funksionin e mbiemrave, p.sh.: 
Ishte i verdhë dyllë, e raskapitur, e paruar. (Agolli, f. 49) Zariku, me jakën e kapotës të ngritur 
gjer në veshë, ecte i verdhë dyllë. (Agolli, f. 254) Njëkohësisht, M. Domi mendon se numërorët: 
njëzet e tre, dy mijë, treqind e pesë etj. mund të quhen “lokucione numërore” dhe përemrat: 
gjithë sa, kush e di sa, kush e di (se) kush, që përdoren për të shënuar sasi, vehtje, sende etj., të 
quhen “lokucione përemërore”. (Domi, 1985, 216) 
 
Trajtimi leksikografik i lokucioneve  
   
 Problem tjetër teorik që shtrohet për diskutim është edhe mënyra si trajtohen 
lokucionet në fjalorë të ndryshëm. Rëndësi për trajtimin leksikografik të lokucioneve ka edhe 
çështja e strukturës së tyre. Sipas M. Samara (1992, 132), ky problem nuk është zgjidhur 
përfundimisht në studimet e gjertanishme, as në gramatikat e gjuhës shqipe, as në fjalorë dhe 
përkatësisht në FGJSSh (1980) apo FShS (1984). Në këta fjalorë lokucionet parafjalore emërore 
jepen përgjithësisht pa të ashtuquajturën “nyjë të përparme të gjinores”; po, disa herë, thyhet 
ky rregull dhe nyja e gjinores vihet në FGjSSh ose në FShS me të njëjtin tip shkronjash si 
lokucioni, duke u supozuar kështu si element strukturor i parafjalës emërore; p.sh. me anën e, 
me përjashtim të, me ndihmën e etj. Një qëndrim më të prerë në lidhje me këtë çështje mban 
M. Çeliku (1972, 93), i cili shprehet: “e ashtuquajtura nyjë e përparme e emrit pasues është 
pjesë përbërëse e këtij emri, tregues gramatikor i rasës gjinore dhe jo element strukturor i 
parafjalës emërore.” Ky qëndrim është i drejtë dhe është mbështetur më vonë edhe nga të 
tjerë, mirëpo, sipas M. Samara, për nevoja praktike, në fjalor është e nevojshme të shënohet 
edhe drejtimi i lidhjeve sintaksore të gjymtyrës emërore të lokucionit me një emër tjetër në 
gjinore, në rrjedhore ose në kallëzore, prandaj do të ishte mirë që ky drejtim të jepet me 
ndihmën e pjesëve plotësuese të lokucionit, siç është vepruar në FGjSSh (1980) për lokucionet 
parafjalore nga ana e dikujt e me anë të diçkaje, (f. 34) duke i dhënë ato në kllapa ndonjëherë 
edhe me shënimin “me një emër në rasën gjinore”, siç është vepruar për lokucionet lidhëzore 
nga shkaku…(me një emër ose me një përemër pronor a dëftor në rasën gjinore), për shkak…(me 
një emër ose me një përemër pronor të vetës së tretë në rasën gjinore) (f. 1845) etj.  
 Edhe në fjalorë të mëvonshëm të shqipes problemi i paraqitjes së lokucioneve dhe 
strukturës së tyre nuk është zgjidhur aspak. Kështu në FShS (2002) lokucionet parafjalore si: me 
anën (e dikujt) – me ndihmën e dikujt, nëpërmjet dikujt apo me anë (të diçkaje) – me një 
mënyrë a me një rrugë, me ndihmën e diçkaje, (f. 43) nuk shoqërohen me shënime sqaruese, 
por jepen vetëm shpjegimet e tyre. Nga ana tjetër, po në këtë fjalor, lokucione të tjera 
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parafjalore shënohen njësoj si njësitë e tjera frazeologjike, të paraprira nga një yll dhe me 
shkronja të zeza: me ndihmën e … - me anën e, nëpërmjet, me; si edhe në ndihmë të … - për të 
ndihmuar; po kështu edhe: me përjashtim të … - përveç…, pa përfshirë…, duke përjashtuar. (f. 
976) Po kështu, jepen edhe shumë të tjera, si: në bashkëveprim me…, në bazë të … (mbi bazën 
e…), në lidhje me… etj., ku krahas emrit bazë të këtyre lokucioneve jepen edhe nyjet apo 
parafjalët nga të cilat ndiqen këta emra. Edhe lokucionet lidhëzore jepen po njësoj, të paraprirë 
nga një yll dhe me shkronja të zeza, p.sh. nga shkaku i … - për arsye…, si pasojë…, për faj…; për 
shkak të … - nga…, për arsye…, si pasojë, për faj…; nga shkaku që… (se…) – ngaqë, sepse, duke 
qenë se…; për shkak se… - sepse, ngaqë, duke qenë se… etj. (f. 1245) Edhe këto ndiqen nga 
pjesë plotësuese të lokucionit për të shënuar drejtimin e lidhjeve sintaksore të gjymtyrës 
emërore me emra të tjerë që përdoren pas tyre. Këta janë vetëm disa nga shembuj e shumtë. 
Pak a shumë, të njëjtin trajtim apo paraqitje të këtyre lokucioneve gjejmë edhe në FGjSh 
(2006): me anën e…, me ndihmën e…, me përjashtim të…, në bashkëveprim me…, në bazë të…, 
në lidhje me…, nga shkaku i…, nga shkaku që… (se…), për shkak të…, për shkak se… etj., ku edhe 
këtu na jepen pjesët plotësuese të lokucioneve. 
 Problem tjetër, që lidhet me trajtimin leksikografik të lokucioneve, është edhe çështja e 
vendit se ku duhet të pasqyrohen ato në fjalor. Siç do ta shohim, ky problem nuk është aspak i 
lehtë. Për vendin e pasqyrimit të tyre në fjalorin e shqipes ka shkruar edhe A. Kostallari (1972, 
38), i cili shprehet se “bashkëlidhjet gramatikore që kryejnë funksionin e parafjalëve ose të 
lidhëzave” të përfshihen në “frazeologjizmat gjuhësore që janë ekuivalente me fjalët 
joshënuese (me fjalët shërbyese, ndihmëse) e që kryejnë në fjali funksione jo të mëvetësishme 
(shërbejnë vetëm si tregues marrëdhëniesh të caktuara midis gjymtyrëve të fjalisë).” Përfshirja 
në fjalorët e shqipes e këtyre lokucioneve apo “bashkëlidhjeve gramatikore” në vendin ku jepen 
“frazeologjizmat gjuhësore” na lejon të mendojmë e supozojmë se lokucionet kanë tipare 
frazeologjike. Ky problem është zgjidhur disi në FGjSh (2006), sepse këtu lokucionet jepen 
brenda kuptimit të emrit, por jo pas shenjës konvencionale të njësive frazeologjike siç i gjejmë 
te fjalorët e tjerë.  

Me të drejtë, M. Samara (1992, 133) shtron pyetjen: a është i përligjur trajtimi 
leksikografik i tyre në një vend me frazeologjinë? Në përpjekje për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje, 
ai shprehet se kur flasim për tipare frazeologjike të shprehjeve a të lokucioneve (lidhëzore a 
parafjalore), kemi parasysh në radhë të parë përdorimin e tyre si togje të ngurosura, ku pjesët a 
fjalët emërtuese ose joemërtuese janë të lidhura aq ngushtësisht bashkë, saqë, si rezultat i 
kësaj lidhjeje, është përftuar një kuptim i ri, që zakonisht nuk gjendet në asnjërën prej atyre 
fjalëve të marra veçmas. Edhe këto togje a shprehje, si kuptimisht ashtu edhe gramatikisht, 
shihen si barasvlerës të një fjale nga kuptimi leksikor, por natyrisht jo të njëjta me të. 
Shpeshherë kjo “ekuivalencë” mund të shprehet kështu: LOKUCIONI duke qenë se = një fjalë e 
vetme d.m.th. LIDHËZA “meqë”, ose LOKUCIONI në bazë të diçkaje = një fjalë e vetme d.m.th. 
PARAFJALA “sipas”. Kështu, kuptimi i ri i këtyre lokucioneve, i cili mund të përmbahet në njërën 
prej gjymtyrëve (në gjymtyrën kryesore emërtuese foljore ose emërore), është edhe tregues i 
një shkalle të caktuar ngurtësimi strukturor e semantik; lokucioni merr kështu funksionet e një 
pjese të ligjëratës ose të një kategorie leksiko-gramatikore me një kuptim e funksion të caktuar. 
Duke u nisur nga ky tipar i lokucioneve, M. Samara mendon se në fjalorët e derisotëm të 
shqipes, lokucionet parafjalore e lidhëzore janë vendosur si frazeologjia pas shenjës 
konvencionale, pa i dalluar nga ana formale prej njësive frazeologjike, as nga ana kategoriale 
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(leksiko-gramatikore), si pjesë e ligjëratës. Megjithatë, ai thekson se trajtimi i lokucioneve në 
një vend, së bashku me frazeologjinë, nuk do të thotë se vihet praktikisht shenja e barazimit 
midis shprehjeve gramatikore (lokucioneve) dhe shprehjeve ose njësive frazeologjike. 
 Megjithëse lokucionet (lidhëzore ose parafjalore) leksiko-gramatikore janë edhe njësi 
leksiko-semantike të qëndrueshme, pjesa e tyre kryesore mund të përdoret edhe më vete, e 
pavarur, me një kuptim të caktuar (të drejtpërdrejtë ose të figurshëm). Kjo pjesë apo gjymtyrë 
përbën “qendrën” ose “vatrën” e lokucionit nga pikëpamja semantike dhe, si rrjedhim, kuptimi i 
lokucionit mban lidhje të drejtpërdrejta me kuptimin leksikor të gjymtyrës kryesore që është 
edhe gjymtyra emërtuese. Te disa lokucione lidhjet me kuptimin e gjymtyrës kryesore janë aq 
të ngushta, sa që këto lokucione mund të merren dhe të përdoren si njësi më vete, në kuptimin 
e fjalëve që janë gjymtyrë të tyre, p.sh., në përshtatje me diçka = përshtatje, në kundërshtim me 
diçka = kundërshtim, mes për mes diçkaje = përmes etj. Siç e vumë re edhe më lart, vendosja e 
lokucioneve në njërën nga kuptimet prej këtyre fjalëve – gjymtyrë është një parim tashmë i 
njohur dhe i pranuar dhe ka gjetur zbatim në shumë fjalorë, edhe ata dygjuhësh. Problem 
mbeten rastet e tjera, kur hartuesi i një fjalori nuk e ka gjithmonë të lehtë të gjejë ose të 
përcaktojë drejt “vatrën” semantike dhe gramatikore të togut apo të lokucionit. Vështirësitë 
janë më të mëdha për ato lokucione që nuk kanë në përbërjen e tyre fjalë emërtuese, p.sh. 
lokucionet lidhëzore, si: posa që, sido që, sado që etj.  

Një shpjegim a pasqyrim i lokucioneve te gjymtyra kryesore, sipas M. Samara (1992, 
134), tregon përpjekjen e bërë për një mënyrë më globale të trajtimit të problemit në bazë të 
strukturës së lokucioneve gramatikore dhe të lidhjeve semantike që ato kanë me gjymtyrët 
përbërëse. Kjo metodë mbështetet në parimin se njësia bazë e gjuhës është fjala, prandaj 
veçoritë dhe përdorimet e saj leksikore e gramatikore në ligjërim duhen kërkuar pikërisht te 
kuptimet e saj. E njëjta metodë është përdorur në fjalorë të shqipes edhe për pasqyrimin e 
njësive frazeologjike te kuptimi përkatës i njërës prej gjymtyrëve të tyre, e cila përbën edhe 
vatrën idiomatike të frazeologjisë. Pasqyrimi i lokucioneve te gjymtyra kryesore, kur ato kanë 
lidhje të ngushta semantike, është një metodë shumë e mirë për ta bërë fjalorin sa më aktiv 
dhe të përdorshëm nga një masë e gjerë lexuesish.  

Një mënyrë tjetër e përdorur në FShS (2002) dhe në FGjSh (2006) është përmbledhja  e 
disa prej lokucioneve, në bazë të tipit strukturor e semantik, në një kuptim të veçantë të 
gjymtyrës së parë, pavarësisht se kjo nuk përbën “vatrën” e lokucionit. Kështu, p.sh., në FShS 
shprehjet parafjalore: në drejtim të…, në saje të…, në bazë të…, në mes të… etj. i gjejmë të 
përmbledhura te artikulli i fjalës “në” me shpjegimin “përdoret…në një varg shprehjesh 
parafjalore” si edhe “përdoret në disa shprehje lidhëzore”: në qoftë se, në rast se, në mënyrë 
që. (f. 845-846) Shprehjet lidhëzore: jo vetëm (që)…, por (po) edhe; jo vetëm (që)…, por as (që); 
jo që…, por (po) i gjejmë të përmbledhura te fjala “jo” në kuptimin 4 me shpjegimin “së bashku 
me lidhëzën por (po) dhe me fjalë e me lidhëza të tjera formon shprehje lidhëzore 
bashkërenditëse të shkallëzimit.” (f. 524)  

Edhe më i vështirë bëhet përcaktimi i kufijve të lokucioneve me vlerë ndajfoljore, të 
cilat, në fakt janë edhe trillojëshe, për nga ndërtimi. (Fonetika..., 1976, 330-332)  Ende i 
papërcaktuar saktë mbetet statusi i ndërtimeve parafjalë + emër, si: nën dorë, nën lëkurë, prapa 
diellit, nën hundë, prapa krahëve, në tym, pa teklif, para syve etj., të cilat herë trajtohen si njësi 
frazeologjike dhe herë si lokucione nga studiues të ndryshëm. Edhe trajtimi i tyre leksikografik 
nuk është gjithmonë i njëjtë. Duke iu referuar FShS (2002) dhe FGjSh (2006) kemi vërejtur se 
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këto togje nuk trajtohen si njësi më vete. Ato jepen së bashku me foljet me të cilat përdoren 
zakonisht, p.sh.: nën dorë e gjejmë së bashku me foljen ia dha nën dorë dhe me shpjegimin 
“keq. ia dha fshehur dhe jo sipas rregullave”, (f. 207) por e gjejmë edhe pa folje, por si njësi 
frazeologjike, me shkronja të errëta dhe pas shenjës konvencionale, përkatësisht: nën dorë dhe 
me shpjegimin “(keq.) fshehurazi dhe jo sipas rregullave të zakonshme të tregtisë…” (f. 256) 
Shumë prej togjeve të tjera i gjejmë si njësi frazeologjike, sepse janë dhënë së bashku me foljet, 
p.sh.; flet (punon, ecën, vepron) në tym me shpjegimin “flet (punon, ecën, vepron) kuturu, në 
erë” që jepet njëlloj te të dy fjalorët e sipërpërmendur, po kështu e gjejmë edhe e dërgoi prapa 
diellit (dikë) me shpjegimin “e çoi në një vend të largët nga ku të mos kthehet më; e hoqi qafe; e 
treti”, po njëlloj te të dy fjalorët. 

Edhe lokucionet e ndërtuara me dy fjalë emërtuese, herë të përsëritura herë jo, nuk 
trajtohen njësoj ndër fjalorë. Po përmendim vetëm dy shembuj për ilustrim: ballë për ballë e 
gjejmë si njësitë e tjera frazeologjike, pas shenjës konvencionale dhe me shkronja të errëta, me 
shpjegimet përkatëse, kurse orë e çast e gjejmë në kuptimin 3 të emrit “çast” e të shpjeguar 
“vazhdimisht, herë pas here dhe shpesh”. (FShS, 2002, 78, 897) 

 
Përfundime dhe rekomandime 
 

Në mbyllje të këtij punimi, mund të themi se, përgjithësisht, njihet barasvlerësia e 
lokucionit me një pjesë të ligjëratës, me një fjalë të vetme (ndajfolje, parafjalë, lidhëz, pjesëz 
dhe pasthirrmë). Kështu, ai përbën një njësi sintaksore, sepse përmbush funksionin e një 
gjymtyre, por, përgjithësisht, edhe një njësi morfologjike. Gjuhëtarët shqiptarë, në përgjithësi, 
lokucionet si kategori leksikore e gramatikore i njohin si njësi më vete gjuhësore, si mënyrë e 
veçantë fjalëformimi, por që u duhet dhënë vendi që u takon në gramatika, në fjalorë, si edhe 
në mësimin e gjuhës. 

Duke u nisur nga shembujt e dhënë si edhe nga vëzhgimet në fjalorë të tjerë të gjuhës 
shqipe, mund të themi se pasqyrimi dhe trajtimi i lokucioneve gramatikore (kryesisht 
parafjalore dhe lidhëzore) në këta fjalorë është, pak a shumë, i njëjtë. Ajo që na bie në sy është 
mospërdorimi i shembujve ilustrues, gjë që e bën të vështirë të kuptuarit dhe përdorimin e 
drejtë të këtyre togjeve. Në një fjalor shpjegues, duke u mbështetur në tiparet e veçanta 
strukturore e semantike që kanë lokucionet, duhet të ndiqet një parim bazë për paraqitjen e 
tyre. Lokucionet ndryshojnë nga togfjalëshat e tjerë të qëndrueshëm, që, siç dihet, përbëhen 
nga të paktën dy fjalë kuptimplota, prandaj edhe lokucionet duhet të mos grupohen me këta 
togfjalësha. Meqë kuptimi i lokucioneve, përgjithësisht, është larg kuptimit të njërës prej 
gjymtyrëve, do të ishte mirë që ato të jepeshin si kuptime më vete dhe të dalloheshin në një 
mënyrë ose një tjetër, me anë të ndonjë shenje konvencionale. Gjithashtu, do të ishte shumë e 
nevojshme të jepej edhe informacion shtesë për përdorimin dhe funksionin e këtyre njësive. 
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24. VLERËSIMI I DËRGIMIT TË MESAZHEVE ME PËRMBAJTJE 

SEKSUALE NË RAPORT ME QËNDRIMET NDAJ SEXTING, 

NORMAT SUBJEKTIVE, QËLLIMET DHE VETËVLERSIMIN. 
 

Arjet Pervizi 
 

Ky është një studim sasior i zhvilluar në nivel lokal, qe ka si qëllim të identifikojë motivet e 

dërgimit të mesazheve me përmbajtje seksuale tek të rinjë në qytetin e Shkodres. Sexting i 

referohet dërgimit të fotografive nudo ose mesazheve me përmbajtje seksuale të transmetuara 

elektronikisht përmes mjeteve teknologjike si telefon apo kompjuter (Fushata Kombëtare, 2008). 

Pyetjet kërkimore të studimit konsistojnë në identifikimin e motiveve të sexting tek të rinjtë. 

Studimi synon të zbulojë marrëdhënien e normave subjektive, qëndrimeve, synimeve dhe 

vetëvlerësimit dhe ndikimit të tyre në dërgimin e mesazheve/fotove/videove me përmbajtje 

seksuale. U zgjodh kjo temë duke marrë parasysh rritjen e vrullshme përdorimit të rrjeteve 

sociale nga të rinjtë dhe studimeve të pakta për këtë fushë. Në këtë studim morën pjesë 80 

subjekte. Studimi u aplikua për të rinjtë mbi moshën 17 vjeç dhe ka një shpërndarje gjinore 22 

subjekte meshkuj, 58 femra. 

Fjalë kyҫe:  sexting, norma subjektive, synime tw sjelljeve, qëndrime të sjelljeve, vetëvlerësim. 

Kapitulli 1. Hyrje: 

Sexting është një lojë e fjalëve “sex-texting”, që përfshin dërgimin, postimin ose 

përcjelljen e mesazheve tekst, fotografi ose video nudo, gjysëm-nudo, me përmbajtje seksuale 

ose vulgare përmes një pajisjeje elektronike (Siegle, 2010). Sexting mund të jetë një zgjatim i 

fjalës “cyberbullying (bulizmi në internet)” kur një person ose grup përpiqet qëllimisht të 

dëmtojë, shqetësojë, kërcënojë ose turpërojë dikë tjetër si rezultat direkt i përmbajtjes seksuale 

ose kërkon të paraqesë ose performojë akte seksuale që e bëjnë marrësin të ndihet i shqetësuar 

(Beatbullying.org, 2009).  

Sexting është një pjesë e komunikimit seksual duke përdorur teknologjinë, si mesazhe 

tekst/fotografi/video të dërguara përmes celularit ose kompjuterit (Betbullying.org, 2009; 

Lenhart, 2009)
ii
. Lehtësirat teknologjike kanë lejuar të rinjtë të ndërtojnë, mbajnë dhe mbështesin 

marrëdhëniet, organizojnë eventet dhe tubimet sociale dhe të ndajnë eksperiencat e reja dhe 

emocionuese me miqtë dhe bashkëmoshatarët e tyre (Horstmanshof & Power, 2005). Studentët 

pëlqejnë veçanërisht sensin e rritur të kontrollit që teknologjia u jep atyre. Ata identifikojnë 

përfitime të tjera, si privatësia, sensi i mbrojtjes, argëtimi, eficenca, kostoja, komoditeti dhe 

aftësia për të ruajtur mesazhet e veçanta sentimentale (Horstmanshof & Power, 2005; 

Mahatanankoon & O’Sullivan, 2008; Massimini & Peterson, 2009). Megjithatë, përdorimi i 

teknologjisë në formën e sexting përfshin shumë rreziqe që mund të ndikojnë negativisht një 

person emocionalisht, shoqërisht, fizikisht dhe ligjërisht. 
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1.1. Nevoja për studim 

 Mes studentëve të gjimnazeve dhe universitetit, sexting po bëhet gjithnjë e më popullor, 

pasi teknologjia mbetet një mënyrë kryesore për komunikimin ndërpersonal. Deri më sot, pak 

studime kërkimore janë kryer rreth temës së sexting dhe pjesa më e madhe e këtyre studimeve 

kanë vlerësuar vetëm sjelljet e sexting. Pjesa më e madhe e studimeve janë kryer në vendet 

perendimore, gjë e cila i referohet një kulture dhe mendësie ndryshe nga e jona. Gjithashtu, 

studimet e kryera në vendet perendimore i referohen vitit 2008 dhe më pas. Studimet e kryera në 

vendin tonë i referohen më së shumti varësisë nga teknologjia, rrjetet sociale, apo varësisë nga 

pornografia. Por, referuar vendit tonë, nuk kemi një matës që të tregojë nivelin e dërgimit të 

mesazheve me përmbajtje seksuale apo motivet e tyre. Ky studim do të masë sjelljen sexting të 

atyre që dërgojnë mesazhe me përmbajtje seksuale dhe synimet e sjelljes sexting të atyre që nuk 

dërgojnë mesazhe me përmbajtje seksuale. Ky studim do të përcaktojë gjithashtu nivelet e vetë-

vlerësimit, qëndrimet sexting dhe normat subjective kundrejt sexting të të gjithë pjesëmarrësve 

për të përcaktuar marrëdhënien ndërmjet këtyre variablave dhe sjelljeve sexting/synimeve të 

sjelljes. 

1.2. Qëllimi i Studimit 

Qëllimi i këtij studimi është të vlerësojë sjelljet aktuale të sexting dhe të përcaktojë 

marrëdhënien mes niveleve të vetëvlerësimit, qëndrimeve ndaj sexting, normave subjektive 

kundrejt sexting, synimeve të sjelljes sexting dhe sjelljeve sexting.  

1.3. Objektivat e Studimit 

1- Të masë nivelin aktual të përdorimit të sexting nga të rinjtë. 

2- Të masë nivelin e marrëdhënies mes sexting dhe qëndrimeve të individit për të përdorur 

sexting, normave subjektive, qëllimeve, sjelljeve seksuale, dhe vetëvlersimit tek subjektet që 

vetë-raportojnë sjellje sexting. 

3- Të masë dallimet e përdorimit të sexting ndërmjet moshës dhe gjinisë. 

1.4. Pyetjet e Kërkimore 

1. Cilat janë qëndrimet e raportuara ndaj sexting, normat subjektive ndaj sexting, nivelet e 

vetëvlersimit, synimet e sjelljeve seksuale, dhe sjelljet seksuale ndërmjet subjekteve që vet-

raportojnë sjellje sexting? 

2. Cila është marrëdhënia ndërmjet niveleve të vetëvlerësimit, qëndrimeve ndaj sexting, normave 

subjektive kundrejt sexting, dhe sjelljeve sexting të vetë-raportuara mes studentëve të 

përzgjedhur? 

3. Deri në çfarë mase ekzistojnë dallimet në sjelljet sexting të vetë-raportuara bazuar në variablat 

demografike, si gjinia dhe mosha? 
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Kapitulli 3:   Metodologjia e Studimit 

Realizmi i këtij studimi është bazuar në një metodologji sasiore tw tw mbledhjes dhe 

analizws sw tw dhwnave. Subjektet i janw pwrgjigjur njw pyetwsori me vetraportim ku u wshtw 

bwrw njw shpjegim paraprak i pyetwsorit. 

3.1. Kampionimi 

Në këtë studim morën pjesë 80 subjekte, ku 22 meshkuj dhe 58 femra. Shpërndarja 

moshore ishte e tillë: 17-19 vjeç – 32 subjekte. 20-22 vjeç – 28 vjeç, mbi 23 vjeç – 20 subjekte. 

3.2. Inventari i vetëraportimit të sexting 

Inventari i vetë-raportimit të sexting është një pyetësorë i ndërtuar për projektin “Sex and 

Tech” nga Fushata Kombëtare për të Parandaluar Shtatzëninë e Paplanifikuara të Adoleshentëve 

(2008) për të eksploruar aktivitetin e dërgimit apo postimit të mesazheve apo imazheve me 

përmbajtje seksuale. Bordi drejtues për ndërtimin e inteventarit të vetë-raportimit të sexting është 

i përbërë nga 24 aktorë, ku në përbërje të ekipit janë të përfshirë, psikologë socialë, psikologë 

klinikë, drejtues të instancave ligjore dhe juridike. Drejtues të ekipit të punës janë: Dr. Sarah S. 

Brown; Dr. Isabel V. Sawhill; Dr.Thomas H. Kean. 

Nëpërmjet nënshkallëve, Inventari i vetëraportimit të sexting synon të masë normat 

subjektive të individit, qëllimet/synimet e dërgimit të sexting, qëndrimet ndaj sexting. Pjesë e 

shtuar këtij inventari është instrument i vetëvlersimit të Rosenberg. 

Shkalla e përdorur për inventarin e sexting është e ndërthur në varësi të qëllimit të pyetjes. 

Pikëzimi i Inventarit të sexting: 

Qëndrimet: 

Pyetjet: 9-24, dhe 31-35 

Maksimumi: 84 Pikë 

Piket e larta tregojne qendrime pozitive te subjekteve ndaj sexting. 

Alternativat jane: (Nuk pajtohem aspak = 0; Nuk pajtohem disi = 1; Neutral = 2; Pajtohem disi 

= 3; Pajtohem shumë = 4) 

Pyetjet: 10, 12, 15, 17, 20, 21 dhe 24 jane pyetje reverse. 

Besueshmëria e Qëndrimeve(21 pyetje): Cronbach's Alpha: .738 

 

Normat Subjektive: 

Pyetjet: 1-8; 25-28; 36-40; 

Maksimumi: 60 Pikë 

Pikët e larta tregojne norma subjektive me pozitive drejt sexting. 

Per pyetjet: 1-8 alternativat janë: (Asnjëherë = 0; Thuajse anjëherë = 1; Mjaft shpesh = 2; 

Shumë shpesh = 3) 
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Per pyetjet 25-28 dhe 36-40 alternativat janë: (Nuk pajtohem aspak = 0; Nuk pajtohem disi = 1; 

Neutral = 2; Pajtohem disi = 3; Pajtohem shumë = 4) 

Besueshmëria e normave subjektive(17 pyetje): Cronbach's Alpha: .828 

 

Vetëvlersimi: 

Pyetjet: 92-101 

Maksimumi: 30 Pikë 

Pikët e larta tregojnë një vetëvlersim të lartë. 

Alternativat janë: (Nuk pajtohem aspak = 0; Nuk pajtohem disi = 1; Pajtohem disi = 2; Pajtohem 

shumë = 3) 

Pyetjet: 93, 96, 97, 99, 100 jane pyetje reverse. 

Besueshmëria e vetëvlerësimit (10 pyetje): Cronbach's Alpha: .621 

 

Synimet (qëllimet) e sjelljeve: 

Pyetjet: 29-30, 41-58 

Maksimumi: 80 Pikë 

Pikët e larta tregojnë qëllime të fortë për të shfaqur sjellje seksuale 

Për pyetjet 29-30 alternativat janë: (Nuk pajtohem aspak = 0; Nuk pajtohem disi = 1; Neutral = 

2; Pajtohem disi = 3; Pajtohem shumë = 4) 

Për pyetjet 43-58 alternativat janë: (Shumë e pamundur = 0; Disi e pamundur = 1; Neutral = 2; 

Disi e mundur = 3; Shumë e mundur = 4) 

Besueshmëria e synimeve/qëllimeve të sjelljeve seksuale(20 pyetje): Cronbach's Alpha: .910 

 

Sjelljet (Sexting): 

Pyetjet: 59-91 

Maksimumi: 83 pikë. 

Pikët më të larta tregojnë sjellje të shumta seksuale 

Për pyetjet 59-76, 85-91 alternativat janë: (Asnjëra = 0 pikë; Mesazh seksi = 1; Fotografi ose 

video seksi = 2; Mesazh dhe Foto/Video seksi = 3) 

Për pyetjet 77-84 alternativat janë: ( Po = 1; Jo = 0) 

Besueshmëria e sjelleve (Sexting)(33pyetje): Cronbach's Alpha: .948 

** Besueshmëria e nënshkallëve të instrumentit është e pranueshme në çdo rast.  Ajo varion nga 

e moderuar në rastin e nënshkallës që mat vetëvlerësimin në e shkëlqyer në rastin e nënshkallëve 

që masin sjelljen sexting dhe qëllimet e sjelljes sexting.  Edhe në dy nënshkallët e tjera ajo është 

shumë e mirë. 

Kapitulli 4: Analizë e tw dhwnave: 

4.1.1. Normat Subjektive 
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Normat subjektive i referohen dispozitave normative që e shtyjnë individin të kryejnë një 

veprim të caktuar. Në analizën deskriptive të sjelljeve të vetëraportuara sexting arrijmë të 

lexojmë që 28% e femrave diskutjnë me bashkëmoshataret rreth dërgimit të mesazheve seksuale, 

dhe 16% rreth dërgimit të fotove/videove seksuale. Predispozita e meshkujve për të diskutuar 

rreth dërgimit të mesazheve dhe fotove/videove seksuale paraqitet në nivelet 12% dhe 11%. 

Sipas vetëraportimit të subjekteve, miqtë e tyre kishin dërguar mesazhe seksuale (46%), 

dhe foto/video (56%) për dikënd. Gjithashtu arrijmë të lexojmë që ka një presion të 

konsiderueshëm ndërmjet moshatarëve për dërgimin/postimin e fotove online (41%). 46% e 

subjekteve besojnë se individët që shkëmbejnë mesazhe seksuale nuk përfundojnë bashkë në të 

ardhmen, ndërsa 40% e subjekteve besojnë të kundërtën për dërgimin e fotove/videove seksuale. 

4.1.2. Qëndrimet: 

Qëndrimet ndaj sexting na japin të kuptojmë mbi shtysat më të brëndshme të subjekteve 

për dërgimin e mesazheve dhe fotove/videove me përmbajtje seksuale. Çrregullim mendor 

(58%), Nxitëse (57%), e Padëmshme (21%), Emocion (46%), Argëtim (46%), Eksitues (44%), 

Firtues (47%), Vulgar (41%), e Rrezikshme (29%), Imorale (42%), Normale (32%). 

Subjektet shprehen se mesazhet (56%) dhe fotot/videot (65%) nuk shikohen nga përsona të 

tjerë përveç atyre që u janë dërguar. Sipas vetëraportimeve, dërgimi i mesazheve seksuale nuk 

është problem i madh (21%), dhe nuk mund të ketë pasoja negative (17%). E njëjta shpërndarje 

është edhe për fotografitë/videot por në nivele më të ulta: (24%) nuk është problem i madh, dhe 

(21%) nuk ka pasoja negative. Sipas vetëraportimeve, individët priren të jenë më të paturpshëm 

kur dërgojnë mesazhe (64%) apo foto/video (62%) me përbajtje seksuale. Femrat duhet të 

shqetësohen më tepër sesa meshkujt rreth dërgimit të fotove/videove seksuale më tepër sesa 

meshkujt (60%). 

Diferencat nw qwndrime shfaqen mes grupmoshave të para. Mesatarja është 40.65 për 

femrat dhe 51.33 për meshkujt, çka e shpjegon edhe diferencën në hartë. Dallimi ngushtohet 

shumë në grupet e dyta ku kemi këto mesatare: 47 dhe 43, por zgjerohet sërish në grupet e fundit, 

përkatësisht:48 dhe 44.33. 

4.1.3. Synimet/Qëllimet e sjelljeve seksuale 

Sa i përket qëllimeve/synimeve të dërgimit të mesazheve/fotove/videove me përmbajtje seksuale 

subjektet shprehen se janë të prirur të tregohen më agressiv/të paturpshëm kur dërgojnë mesazhe 

me përmbajtje seksuale sesa në jetën e përditshme (34%). 

53% e subjekteve do të dërgonin mesazhe/foto/video seksuale nëse do ti besonin marrësit, 

56% nëse gjejnë përsonin e duhur, 53% e subjekteve do të dërgonin kur janë në një marrëdhënie. 

55% nësë janë plotësisht të sigurtë që do të mbetej sekret. 64% e subjekteve nuk do të kthenin 

një mesazh seksual, 61% nuk do të dërgonin nëse do të ishin të dehur, 51% nuk do të dërgonin 
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nëse do të ishin në qejf, 64% nuk do të dërgonin nëse kanë një vetëvlerësim të lartë, 68% nuk do 

të dërgonin vetëm sepse fytyra e tyre është terëheqëse, 65% nuk do të dërgonin vetëm sepse trupi 

i tyre është në formë të mirë fizike. 85% e subjekteve nuk do të binin pre e presionit për të 

dërguar mesazhe/foto/video seksuale dhe 63% nuk do ta dërgonin thjeshtë sepse dikush u ka 

kërkuar një të tillë. 

4.1.4. Sexting 

Nënshkalla sexting i referohet sjelljeve sexting të kryera nga subjektet. 43% e subjekteve 

kanë dërguar të paktën një mesazh/foto/video dikujt gjatë gjithë jetës së tyre, 25% e subjekteve 

shprehen t’i kenë dërguar të dyja, dhe vetëm 32% e subjekteve nuk kanë dërguar anjëherë një të 

tillë . 16% e subjekteve i kanë postuar të paktën një mesazh/foto/video seksi në profilin e dikujt. 

52% e subjekteve shprehen se kanë marrë të paktën një mesazh apo foto/video seksi në jetën e 

tyre, ndërsa 38% shprehen se kanë marrë edhe mesazh edhe foto/video. Vetem 10% e subjekteve 

nuk kanë marrë asnjëherë një mesazh/foto/video me natyrë seksuale. 19% e subjekteve 

raportojnë të kenë bashkëndarë të paktën një herë mesazh apo foto seksuale me persona ta 

pautorizuaar. 34% e subjekteve raportojnë që dikush të ketë ndarë me to një mesazh apo foto 

seksuale për të cilën nuk ka qenë i autorizuar ta bëjë. 34% e subjekteve shprehen ti kenë kërkuar 

dikujt t’i dërgojnë një mesazh apo foto seksuale, ndërsa 16% raportojnë të kenë kërkuar dikujtë 

t’i dërgojë edhe mesazh edhe foto me natyrë seksuale. 

34% e subjekteve shprehen se kanë përdorur një mesazh seksual për të tërhequr vëmendjen 

e dikujt, dhe 13% i kanë përdorur të dyja. 23% kanë përdorur mesazhet seksuale dhe 6% kanë 

përdorur fotot/videot seksuale për të filluar një bisedë erotike. 28% e subjekteve kanë përdorur të 

dyja mënyrat për të shpërblyer partnerin, 10% kanë përdorur vetem fotot/videot dhe 20 kanë 

përdorur vetëm mesazhet. 35% e subjekteve raportojnë të kenë përdorur mesazhet apo 

fotot/videot si shaka. Vetëm 16% e subjekteve raportojnë të kenë dërguar një foto apo video si 

shkak i presionit, dhe 13% si rezultat i shantazhit apo me forcë. 46% e subjekteve raportojnë të 

kenë përdorur të paktën një formë mesazhe/foto/video për të përmirësuar marrëdhënien. 

Bazuar në vetëraportimet e subjekteve mësojmë se i kanë dërguar mesazhe/foto/video 

seksuale: 73% partnerit/partneres, 38% dikujt që kanë pasur një dëshirë të fortë, 59% dikujtë që 

kanë pasur një takim apo një lidhje, 26% dikujt me të cilin kanë dashur të kanë dashur të kenë 

një lidhje, 21% një miku/mikeshe, 24% dikujt që kanë njohur online, 6% dikujt që ka 

shantazhuar. 

4.1.5. Sjelljet sexting gjatw 30 ditwve tw fundit 

Grup-pyetjet e mësipërme tregojnë shpeshtësinë e sexting gjatë 30 ditëve të fundit ku: 29% e 

subjekteve raportojnë të kenë dërguar mesazh apo foto/video, ose të dyja bashkë, 44% raportojnë 

të kenë postuar një mesazh apo foto/video ose të dyja bashkë, 31% raportojnë të kenë marrë një 

mesazh apo foto seksuale, ose të dyja bashkë gjatë 30 ditëve të fundit. 19% raportuan ti kenë 
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kërkuar dikujt t’u dërgojë një mesazh seksual, 28% raportojnë ti kenë kërkuar dikujt t’u dërgojë 

foto/video seksuale, dhe 23% raportojnë ti kenë kërkuar ti dërgojnë të dyja. 

Në grupmoshën 17 – 19 vjeç gjinia është shumë e rëndësishme në sjelljen sexting. Djemtë 

dukshëm marrin pikë shumë më të larta se vajzat.  Në fakt gjinia doli një faktor me rëndësi 

statistikore.  Ky ndryshim zbehet mes moshës 20 = 22 vjeç dhe bëhet fare i papërfillshëm nga 

mosha 23 vjeç e lart. Mesataret gjenden në tabelën kryesore të rezultateve të kësaj analize. 

4.1.6. Vetëvlerësimi 

 

4.2. Marrëdhënia korrelacionale 

Mosha, gjinia dhe status i marrëdhënieve që nuk korrelojnë në mënyrë të rëndësishme me 

asnjë variabël tjetër, të gjitha variablat e tjera korrelojnë mes tyre me një drejtim pozitiv dhe me 

një fortësi të admirueshme në disa raste. Korrelimin më të rëndësishëm e kanë normat subjektive 

të personit me qëllimet e sjelljes sexting, (α = .611,  p < .01).  Në mënyrë të pritshme mendoj 

normat subjective korrelojnë pozitivisht dhe fort edhe me qëndrimet ndaj sjelljes sexting (α = 

.504, p<.01) dhe vetë sjelljen sexting (α=.292, p<.01).  Qëndrimet dhe sjellja sexting korrelojnë 

edhe mes tyre (α =.275, p<.01) si dhe qëndrimet korrelojnë me qëllimet e sjelljes sexting (α 

=.438, p<.01). Korrelim shumë sinjifikativ është (α =.406, p<.01). Vetëvlerësimi korrelon vetëm 

me qëllimet e sjelljes sexting: α = .302,  p < .01. 

Në çdo rast për sa u përmend p < .01. 

Kapitulli 5: Konkluzione: 

20. Femrat diskutojnë më tepër sesa meshkujt rreth dërgimit të mesazheve me përmbajtje 

seksuale. 

21. Ka një presion të konsiderueshëm për të postuar online foto seksuale. (40%) 

22. Subjektet raportojnë se “Të gjithë miqtë e mi kanë dërguar mesazhe (46%) dhe foto/video 

seksuale (56%) për dikënd” 

23. Qëndrimet kryesore të subjekteve ndaj sexting janë: Çrregullim mendor (58%), Nxitëse 

(57%), Flirtues (47%), Emocion (46%), Argëtim (46%). 

Nga ky grafik arrijmë të lexojmë që 55% e 

subjekteve shprehen me vetëvlersim të ulët ndërsa 

45% e subjekteve shprehën vetëvlerësim mesatar 

dhe vetëvlerësimi i lartë nuk i korenspondon asnjë 

prej subjekteve. 
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24. “Dërgimi i mesazheve seksuale nuk janë problem i madh (68%), dhe nuk mund të ketë pasoja 

negative (71%)”. 

25. Individët priren të jenë më të paturpshëm kur dërgojnë mesazhe (64%) apo foto/video (62%) 

me përbajtje seksuale. 

26. Femrat duhet të shqetësohen më tepër sesa meshkujt rreth dërgimit të fotove/videove seksuale 

më tepër sesa meshkujt (60%). 

27. Subjektet besojnë se: “Mesazhet (56%) dhe fotot/videot (65%) nuk shikohen nga përsona të 

tjerë përveç atyre që u janë dërguar.” 

28. Subjektet besojnë se: “Individët janë të prirur të tregohen më agressiv/të paturpshëm kur 

dërgojnë mesazhe me përmbajtje seksuale sesa në jetën e përditshme (49%).” 

29. Situatat ku subjektet do të dërgonin mesazhe/foto/video me përmbajtje seksuale janë: nëse i 

besojnë marrësit, nëse gjejnë personin e duhur, nëse janë në një marrëdhënie dhe nëse besojnë 

se do të mbetet anonim. 

30. Situatat ku subjektet nuk do të dërgonin mesazhe/foto/video me përmbajtje seksuale janë: si 

rezultat i presionit, thjeshtë nëse dikush u ka dërguar më përpara, nëse janë në qejf, nëse 

fytyra e tyre është e bukur. 

31. 32% e subjekteve nuk kanë dërguar asnjëherë mesazh apo foto/video seksuale. 

32. 10% e subjekteve nuk kanë marrë asnjëherë mesazh apo foto/video seksuale. 

33. Mesazhet dhe fotot/videot seksuale përdoren më së shumti për: t’i tërhequr vëmendjen dikujt, 

për të filluar një bisedë erotike, për të shpërblyer partnerin, për të përmirësuar marrëdhënien. 

34. Shpeshtësia e dërgimit të mesazheve/fotove/videove seksuale është më e madhe drejtuar: të 

dashures/të dashurit, dikujt për të cilin ka pasur një dëshirë të fortë për të, dikujt me të cilin ka 

pasur një takim dashurie me të, dikujt të cilin e kanë njohur online. 

35. Nivelet dominuese të vetëvlerësimit janë i ulët dhe i mesëm. 

36. Korrelimet më të rëndësishme janë: normat subjektive ndaj qëllimeve të sjelljes (α = .611,  p 

< .01), qëndrimet ndaj sexting (α = .504, p<.01), dhe qëndrimet ndaj qëllimeve të sjelljes 

sexting (α =.438, p<.01). 

37. Vetëvlerësimi korrelon vetëm me qëllimet e sjelljes sexting: α = .302,  p < .01. 

38. Dallimi mes grupeve shfaqet i madh për grupet e para dhe të treta, për të dyja gjinitë sa i 

përket normave subjektive dhe qëndrimeve me një diferencë të dukshme tek grupmoshat e 

para. Meshkujt paraqesin mesatare më të lartë se sa femrat në grumoshën e 17 – 19 vjeç, e cila 

priret të ndryshojë pas moshës 23 vjeç, ku femrat shfaqin mesatare më të lartë. Nuk paraqiten 

dallime mes grupeve sa i përket vetëvlerësimit. Sa i përket qëllimeve të sjelljes, ndryshimi më 

i madh është mes grupeve të dyta ku meshkujtë kanë mesatare më të larta sesa femrat. Në 

grupmoshën 17 – 19 vjeç gjinia është shumë e rëndësishme në sjelljen sexting. Djemtë 

dukshëm marrin pikë shumë më të larta se vajzat. Ky ndryshim zbehet mes moshës 20 - 22 

vjeç dhe bëhet fare i papërfillshëm nga mosha 23 vjeç e lart. 

Kapitulli 6: Diskutimi 

Të dhënat e përftuara nga studimi ynë janë domethënëse dhe na japin të kuptojmë mjaft 

ndaj sexting. Pavaresisht realizimit të studimit tonë, i cili eshte një tregues mbi sexting, mbetet 
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akoma shumë për tu bërë.  Zhvillimi mjaft i vrullshëm i teknologjisë dhe shtimi i formave të 

ndryshme të komunikimit online, kanë bërë që t’i hapin rrugë fenomeneve jo të shëndetshme. 

Shtimi i aparateve teknologjike si telefon apo laptop, paisja e të gjithë grupmoshave me to është 

një mangësi e edukimit tonë shoqëror. Zhvillimi i teknologjisë është ndër faktorët kryesorë për 

zhvillimin e sexting. Këtij zhvillimi i bashkëngjitet lehtësia e aksesuesshërisë së internetit nga të 

gjithë, pakontrollueshmëria e tij, si dhe shtimi i shumtë i rrjeteve sociale të komunikimit, që 

dukshëm rrisin mundësitë e individëve për të shkëmbyer mesazhe/foto/video seksuale. Dëmet më 

të mësha sexting i shkakton atëherë kur përdoret nga grupmoshat në fillim të pubertetit apo edhe 

adoleshentët. Por nuk është vetëm kaq. Përballja me imazhe të shumta seksuale të servirura si 

modele shoqërore, japin ndikimin e tyre që fëmijët të rriten pa rezerva në lidhje me ekspozimin 

haptas të trupin e tyre në forma që më pas mund edhe të bëhen të rrezikshme. Sexting priret të 

përdoret nga të rinjtë me qëllim eksplorimin e marrëdhënieve intime, pasi kjo formë eksplorimi u 

mundëson një lloj anonimati, nuk u lëndon direkt krenarinë apo vetëvlerësimin në rast 

dështimesh, ndodh në distancë dhe lehtëson ankthin e përballjes direkte. Gjithashtu përdoret nga 

të rinj të pasigurtë për anën e tyre seksuale, ku sexting e përdorin si një formë për të arritur 

konfirmimin për “ekzistencën e tyre si qënie seksuale”. Rreziku i përdorimit të sexting si 

përgjigje ndaj pasigurisë përsonale për aftësitë seksuale, individët mund të bëhen të dhunshëm, 

bulistë, kërcënues ose edhe të mbyllen në vetvete dhe të krijojnë modele shmangie nga 

marrëdhëniet intime dhe të thellojnë pasigurinë seksuale. 

Në përfundim të këtij studimi mund të themi se ndër promotorët kryesor të sexting është 

ndryshimi i normave sociale mbi këtë formë komunikimi dhe qasja jonë kulturore ndaj sexit. 

Gjatë analizimit të të dhënave arrijmë të dallojmë normat subjektive persa i përket dërgimit të 

mesazheve/fotove/videove seksuale që kanë një predispozitë për të legjitimuar ketë formë 

komunikimi. “Të gjithë dërgojnë mesazhe/foto/video seksuale për dikë”, është një nga besimet 

subjektive të kampionit që legjitimon sexting duke e besuar si diçka publike, të përdorshme nga 

të gjthë dhe normale. “Ka presion të konsiderueshëm për të postuar foto seksuale online” është 

besimi tjetër subjektiv i pranuar në masë të konsiderueshme nga subjektet që shpjegon normën e 

re të krijuar mes adoleshentëve apo të rinjve. Kjo normë e re e rimodeluar ka në thelb arritjen e 

pranueshmërisë sociale nëpërmjet postimit të fotove seksuale online. Mirepo kjo formë 

komunikimi nuk është e sigurtë, nuk siguron zhvillimin e përsonalitetit me drejtim rritjen 

pozitive, njohjen e vetes etj. Pyetja “Kush jam unë?” zëvëndësohet me pyetjen “Kush kërkohet të 

jem unë” dhe në këtë rast pyetjes nuk kërkohet t’i jepet përgjigje se kush jam unë për miqtë e 

ngushtë, familjarët etj, por për një rreth tepër të gjërë dhe thuajse të panjohur dhe të painteresuar 

për çeshtje të tjera veç dukjes seskuale. Në përputhje me këtë kemi një studim të realizuar nga 

Baym, (2010), i cili thotë se “normat subjektive janë thelbësore në formësimin e individëve të 

rinj dhe pyetjet që duhet të bëjnë më shpesh kur përdorin mediat e reja të komunikimi janë: me 

kë, për kë, për çfarë qëllimi?” 

Si për të përmbyllur normat subjektive, dallojmë që me mesatare pikësh vërtet të lartë 

subjektet besojnë se mesazhet/fotot/videot nuk do të shikohen nga përsona të pa autorizuar për t’i 
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parë. “Dërgimi i mesazheve seksuale nuk janë problem i madh dhe nuk mund të ketë pasoja 

negative”, janë dy nga besimet e subjekteve që plotësojnë tablonë e normave subjektive të 

individit që i shtyjnë drejt dërgimit të mesazheve/fotove/videove seksuale. Pra, besimi se të 

gjithë dërgojnë mesazhe/foto/video për dikë dhe kjo nuk është problem i madh, e nuk mund të 

ketë pasoja negative serioze, jane ndër shtysat që nxisin të rinjtë e sotëm drejt sexting. 

Përveç normave sociale ndikim direkt kanë edhe besimet e brëndshme, apo qëndrimet ndaj 

sexting. Pavarsisht se subjektet paraqiten me ndjenja të përziera ndaj sexting, mbizotëronin 

ndjenjat pozitive. Qëndrimet më të shprehura ishin: Çrregullim mendor, nxitëse, flirtues, 

emocion,  argëtim. Qëndrimet e shprehura në terma të tillë pozitivë shpjegojnë predispozitën e 

subjekteve për të përdorur sexting. Qëndrime të tilla mbi sexting bëjnë që shpeshtësia e 

përdorimit të jetë vazhdimisht në rritje dhe në kërkim të emocioneve dhe argëtimeve. 

Teoria e Veprimit të Arsyetuar (Ajzen dhe Fishbein, 1975) thekson se sexting mund të 

parashikohet nga një kombinim i normave subjektive të individit me qëndrimet ndaj sexting, të 

cilën e cilësojmë si synimi/qëllimi i sjelljes. Synimi i sjelljes mat forcën e një personi për 

qëllimin për të kryer sjelljen (Ajzen & Fishbein, 1975). Në mënyrë tipike njerëzit kanë synime 

pozitive për të kryer sjelljen, kur ata vlerësojnë sjelljen pozitivisht dhe kur ata besojnë se 

personat e rëndësishëm mendojnë se ata duhet të kryejnë sjelljen (Ajzen, 1988). Për ta lidhur me 

shpjegimet e mësipërme, besimet e individëve se në sexting çdo gjë është normale, s’ka rrezik 

dhe të gjithë e përdorin, e shoqëruar edhe me presionin social për të përdorur sexting dhe me 

qëndrimet personale se sexting është emocionues, flirtues, nxitës dhe argëtues, rrit shpeshtësinë e 

përdorimit të tij në mënyrë të qëndrueshme. Përputhjet e rezultateve tona me këtë teori i 

mbështesim me koefiçentin e korrelacionet: Normat subjektive ndaj qëllimeve të sjelljes (α = 

.611,  p < .01) ; Qëndrimet ndaj qëllimeve të sjelljes sexting (α =.438, p<.01); Qëndrimet ndaj 

sexting (α = .504, p<.01). Të tre korrelimet janë të kënaqshme dhe për më tepër vertetojnë 

interpretimin e mësipërm për arsyet e përdorimit të sexting. 

Mosha, gjinia dhe status i marrëdhënieve që nuk korrelojnë në mënyrë të rëndësishme me 

asnjë variabël tjetër, të gjitha variablat e tjera korrelojnë mes tyre me një drejtim pozitiv dhe me 

një fortësi të admirueshme në disa raste. Korrelimin më të rëndësishëm e kanë normat subjektive 

të personit me qëllimet e sjelljes sexting, (α = .611,  p < .01).  Në mënyrë të pritshme mendoj 

normat subjective korrelojnë pozitivisht dhe fort edhe me qëndrimet ndaj sjelljes sexting (α = 

.504, p<.01) dhe vetë sjelljen sexting (α=.292, p<.01).  Qëndrimet dhe sjellja sexting korrelojnë 

edhe mes tyre (α =.275, p<.01) si dhe qëndrimet korrelojnë me qëllimet e sjelljes sexting (α 

=.438, p<.01). Korrelim shumë sinjifikativ është (α =.406, p<.01). Vetëvlerësimi korrelon vetëm 

me qëllimet e sjelljes sexting: α = .302,  p < .01. Vetëvlerësimi shfaqet jo-ndikues në 

predispozitjen e përdorjes së sexting si formë komunikimi. Çështja nësë vetëvlerësimi është 

ndikues apo jo mbetet akoma e diskutueshme mes studiuesve ku studimet e njohura 

ndërkombëtare e paraqesin vetëvlerësimin jo ndikues.  
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Pasi kemi realizuar tablonë e arsyetimit të sexting është e rëndësishme të diskutohet mbi 

situatat kur përdoret sexting. Mesazhet dhe fotot/videot seksuale përdoren më së shumti për t’i 

tërhequr vëmendjen dikujt, për të filluar një bisedë erotike, për të shpërblyer partnerin, për të 

përmirësuar marrëdhënien dhe shpeshtësia e dërgimit të mesazheve/fotove/videove seksuale 

është më e madhe drejtuar: të dashures/të dashurit, dikujt për të cilin ka pasur një dëshirë të fortë 

për të, dikujt me të cilin ka pasur një takim dashurie, dikujt të cilin e kanë njohur online. 

Nëpërmjet këtyre të dhënave arrijmë të lexojmë se rëndom sexting përdoret në fillimin e 

raporteve të reja intime, ose në forcimin apo përmirësimin e tyre. Marrëdhëniet intime që zene 

fill dhe zhvillohen nëpërmjet sexting, që mund të jenë marrëdhëniet online, marrëdhëniet e 

adoleshentëve në kërkim të argëtimit etj, kanë një probabilitet të lartë për të përfunduar me 

pasoja serioze negative. Pasojat mund të bëjnë me prishje imazhi, demaskim publik, kërcënime 

të vazhdueshme për të kryer veprime në këmbim të mosprishjes së imazhit etj. Marrëdhënie të 

tilla nuk janë të shëndetshme si rezultat i vetë zhvillimit të tyre jo të shëndetshëm dhe jo mbi një 

njohje reale. Shumë prej profesionistëve të shëndetit kanë rekomanduar gjithashtu sexting për 

çiftet që kanë vështirësi në lidhje ose për çiftet ku një person udhëton shpesh për punë 

(Crawford, 2010; Golland, 2009; Leshnoff, 2009; Munro, 2010; Steinberg, 2010). Gjithsesi kur 

sexting bëhet forma e vetme komunikative që çiftet priren të përmirësojnë marrëdhënien apo të 

mbajnë atë të gjallë, ekziston mundësia që marrëdhënia të bëhet jofunksionale pas një periudhe 

relativisht jo të gjatë, si rezultat i varfërisë komunikative sa i përket aspektik verbal, shqisor dhe 

emocional që e karakterizon sexting. Ka gjithashtu shumë mendime të tjera se ka një 

predispozitë që sexting në fund të rezultojnë në divorc, poshtërim publik, humbje pune, dënimet 

për krime, dënimet me burgim të gjatë. (Brown, Keller, & Stern, 2009; Muscari, 2010; NCMEC, 

2009). 

Sexting është një mënyrë komunikimi relativisht shumë e re, dhe tej mase e pastudiuar. Unë 

besoj se pasojat e kësaj forme komunikimi duhen konsideruar realisht serioze si një ndër format 

më shktërrimtare të marrëdhënive intime nëse përdoret si formë kryesore komunikimi i ndërtimit 

apo mbajtjes së një marrëdhënieje. Studimet kane treguar se ndikimet dhe pasojat që sexting ka 

në jetën e individit mund të bëhen vërtet serioze. 

Kapitulli 7: Limitet e Studimit 

6. Gjatësia e pyetësorit (101 pyetje), pjesa më e madhe jo me shkallën Likert. 

7. Studentët e kampionit në biblotekat e Shkodres mund të mos jenë përfaqësuesi më i mirë i 

mundshëm i popullatës së përgjithshme. 

8. Delikatesa e temës dhe hezitimi i subjekteve për të i’u përgjigjur pyetjeve që përkonin me 

informacione vetjake. 

9. Mungesa e theksuar e literaturës në gjuhën shqipe. 

10. Mungesa e një variacioni studimesh rreth temës, si rezultat i cilësimit si problematikë vetëm 

vitet e fundit. 

Kapitulli 8: Rekomandimet 
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3. Sexting është një formë komunikimi që po përhapet shpejt mes të rinjve dhe kerkuesit shkencor 

duhet t’i ofrojmë komuniteteve në te cilen punojne dhe jetojne studime dhe gjetje cilësore mbi 

fenomene që e shqetësojnë atë. Studime me te hollesishme te kësaj forme komunikimi do të na 

jepnin një tablo më të qartë mbi marrëdhënie të tjera veç gjinisë dhe moshës, duke përfshirë 

shtrirjen studimin e këtij fenomeni në raport me marrëdhëniet ndërpersonale. 

 

4. Do të ishte e domosdoshme realizimi i programeve që synojnë parandalimin e përfshirjes së 

mosahve të reja në përdorimin e sexting si formë komunikimi. 

Kapitulli 8: Webografia 
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25. SHQIPTARËT NË TRANZICIONIN E STËRGJATUR NË BALLKAN 
 

Doc. Dr. Bejadin AMETI  
Fakulteti i Shkencave Islame 

                                           Doc. Dr. Avni AVDIU  
 doktor në filozofi dhe doktor në sociologji                                                                

Abstract 

 Albanians in the Balkans are a special people for geographic, historical, political, economic and 

social configurations. Along with the mother country - Albania, local Albanians also have in all 

the surrounding countries: Kosovo, Serbia, Macedonia, Montenegro, Greece (Arvanitas - Cham) 

and Italy (Arbres). At international conferences, Albanians have systematically made injustice, 

giving their neighbors around their territories, and recently access to them at the global level was 

somewhat more constructive. Separation in many states meant their livelihood in many systems: 

the Enverist (in the mother country), the Titus (in the former SFRY), the Liberal Democrats (in 

Italy), and the oppressive-Assimilant (in Greece). The social situation ranged from the political 

and economic system of the countries where they were: somewhat miserable, somewhat 

comparatively good and somewhat good. Social values were also variables that varied in 

accordance with the regimes of their states. A unique point where concerns, interests and 

concerns of all Albanians in the Balkans are the long-standing transition, a common denominator 

of all the problems faced by their counterparts and their neighbors. 

Keywords: transition, dictatorship, democracy, liberalism, globalism, postmodernism 

Abstrakt 

 Shqiptarët në Ballkan janë popull i veçantë për nga konfiguracioni gjeografik, historik, politik, 

ekonomik dhe shoqëror. Krahas shtetit amë - Shqipërisë, shqiptarë vendas ka edhe në të gjitha 

shtetet përreth: Kosovë, Serbi, Maqedoni, Mal të Zi, Greqi (arvanitas-çamë) dhe Itali (arbresh). 

Në konferencat ndërkombëtare shqiptarëve u është bërë sistematikisht padrejtësi, duke ua dhënë 

fqinjve përreth territoret e tyre, ndërsa së fundmi qasja ndaj tyre në nivel global ishte diç më 

konstruktive. Ndarja në shumë shtete nënkuptonte edhe jetesën e tyre në shumë sisteme: enverist 

(në shtetin amë), titoist (në ish-RSFJ), liberal-demokratik (në Itali) dhe shtypës-asimilues (në 

Greqi). Gjendja sociale varionte nga sistemi politik dhe ekonomik i shteteve ku ndodhedhin: diku 

e mjerueshme, diku relativisht e mirë dhe diku kryesisht e mirë. Po ashtu edhe vlerat shoqërore 

ishin variabla që ndryshonin në përputhje me regjimet e shteteve ku gjendeshin. Një pikë unike, 

ku puqen brengat, interesat dhe preokupimet e gjithë shqiptarëve në Ballkan është tranzicioni i 

stërzgjatur, emërues ky i përbashkët i të gjitha problemeve me të cilat viteve të fundit 

përballenata dhe fqinjtë e tyre. 
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Fjalë kyçe: tranzicioni, diktatura, demokracia, liberalizmi, globalizmi, postmodernizmi 

Hyrje 

   Në dy dekadat e fundit, tranzicioni ka qenë fokus analize për studiues të ndryshëm: janë 

shkruar shumë libra, janë bërë shumë emisione radio-televizive dhe janë organizuar shumë 

debate publike e konferenca shkencore.Termi tranzicioni shënon kalimin prej një sistemi në 

tjetrin - të një epoke historike në tjetrën.Ndryshimet politike në Evropën Lindore më 1989 e këtej 

mund të shihen si ‘një transformim sistemi’ (Sparks, C., 1998:75), shkëputje nga sistemi i 

mëparshëm dhe hyrje në sistemin e ri. Hyrja në tranzicion do të thotë rrëshqitje në zonën e të 

papriturave, me një mori alternativash. “Koha e tranzicionit nuk është ndeshje miqësore sportive. 

Ajo është periudhë e betejës së ashpër për ardhmëri dhe sjell ndarje të thella” (Volestrin. I. 

2004:174-178). 

    Tranzicionisi term më vete nuk thotë gjë për mënyrën e kalimitprej një gjendje në tjetrën, 

as për atë se sa mund të zgjasëai kalim dhe as se sa shënohet në ndërkohë stagnim e sa përparim. 

Duke pasur parasysh këtë fakt Haerpfer parashtroi qasjen transformuese, e cila ndryshimet e tilla 

i përshkroisi të hapura e dinamike. Në gjuhën arabe tranzicionin e shprehin me këtë termë:  

مرحلة انتقالفترة انتقال؛    që kuptohet koha e ndryshimit dhe transferimi prej një gjendje në tjetër. 

Supozimet bazë mbi të cilat mbështetet paradigma e tranzicionit janë: 

1. Çdo vend, i cili largohet nga ish-regjimi diktatorial, mund të merret si vend tranzicioni 

drejt demokracisë. 

2. Demokratizimi priret të manifestohet përmes disa fazave. 

3. Zgjedhjet kanë një rëndësi vendimtare. 

4. Kushtet themelore të vendeve në tranzicion, niveli i tyre ekonomik, historia politike, 

trashëgimia institucionale, përbërja etnike, traditat sociokulturore, ose çështje të tjera 

“strukturore”,nuk do të thotë të jenë faktorë madhorë në secilin fillim ose përfundim të 

procesit. Pra, ekzistenca e parakushteve nuk kushtëzon procesin drejt demokracisë. 

5. Supozimi tjetër konsiston në atë se tranzicionet demokratike, të cilat përbëjnë valën e 

tretë, janë ndërtuar mbi shtete koherente dhe funksionale. Procesi i demokratizimit është 

supozuar të përfshijë disa ridizajnime të institucioneve shtetërore siç janë krijimi i 

institucioneve të reja zgjedhore, reforma parlamentare e reforma gjyqësore, gjithashtu 

edhe modifikim të institucioneve funksionuese (Carothers, Th., 2002:6-8). 
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Një gabim i shpeshtë që bie në sy nga literatura dhe debatet është përdorimi joadekuat i konceptit 

‘postkomunizëm’ në vend të postsocializëm. Në ish-sistemet socialiste komunizmi ka qenë si 

ideologji, por jo edhe si sistem, sepse shoqëri të lirë e me zhvillim të lartë pa klasa nuk ka 

ekzistuar kurrë mbi sipërfaqe të tokës.“As si gjendje shoqërore, as si gjendje ekonomike e as si 

gjendje politike, komunizmi nuk u vendos kurrë dhe askund, andaj s’mund të flitet për 

postkomunizëm. Nuk mund të ketë PAS për diçka që kurrë s’ka qenë” (Мухиќ,Ф., 2006:311). 

 

Shkaqet, dimensionet dhe pasojat e tranzicionit të stërzgjatur 

 

Pjesa dërrmuese e qytetarëve në vendet ish-socialiste, përmes votës së lirë e hodhi poshtë 

ish-sistemin politik të shtypjes dhe robërisë. Në zgjedhjet e lira as përmes votës dhe as përmes 

ndonjë forme tjetër demokratike qytetarët “nuk kërkuan kthimin në ish-sistemin socialist” (Elster  

et al,1998:271–308). Më e pakta nuk e mbrojtën më. Të pakët ishin ata nostalgjikë që u 

brengosën e u përmalluan. Ishin pikërisht një grusht njerëzisht që më parë kishin gëzuar 

përfitime e privilegje. Disa prej tyre edhe rezistuan. Mirëpo kur shumica zgjodhi demokracinë 

liberale, nuk e mendoi se ajo do të shndërrohet në kapitalizëm plaçkitës. Mendimi dominues në 

vitet e para të tranzicionit ishte: “privatizimi sa më i shpejtë i mundshëm; sa më i madh të jetë 

liberalizimi - aq më i sukseshëm do të jetë tranzicioni”.  

Gjithçka i nënshtrohej shpejtësisë së ndryshimeve. S’kishte kohë për asgjë, e as të bëhej 

asnjëfare analize se çfarë faktorësh ekonomikë, politikë e të tjerë çuan në përmbytjen e atij 

sistemi dhe aq më pak dihej rreth drejtimit se kah po i shtyjnë forcat ekonomike e politike ato 

shoqëri. Euforia politike ngulfati perspektivën ekonomike. U nënvlerësuan nevojat e dala“nga 

kërkesat e veçanta politike e shoqërore të shteteve në fazën e caktuar të zhvillimit socio-

ekonomik” (Rostow, W., 1960:162-163). 

    Mekanizmi i tregut ishte bërë vlerë e padiskutueshme, saqë as që mendohej se edhe ai 

mund të kishte defekte dhe çdo rezervë ndaj tij ishte jo bindëse, ndërsa të mendosh se edhe ai i 

kishte mangësitë e veta, tingëllonte diçka anakronike, në kundërshtim me trendet bashkëkohore. 

Privatizimi u bë alfa dhe omega e gjithë procesit të tranzicionit. Kërkohej privatizimi imediat i 

pronësisë shtetërore në atë private. Nuk u mendua në kalimin e butë, të ngadalshëm e të matur, të 
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ndarë faza-faza, por kërkohej me çdo çmim kalimi e transformimi sa më i shpejtë. Logjikisht 

kalimet ekstreme prej një gjendjeje në tjetrën, nuk mbesin pa pasoja.  

    Brenda shtetit askush nuk kishte mundësi materiale ta privatizonte pronën publike, andaj 

qeveritë e sapoformuara demokratike, duke marrë rolin e lypësit, detyroheshin t’i joshnin 

investitorët e huaj, të cilët ngurronin për shkak të pasigurisë. Kështu, në të shumtën e rasteve, për 

të mbijetuar shteti ua shiti tejet lirë pronën publike personave që në regjimin e vjetër kishin pasur 

mundësi të përfitonin nga postet e larta në partinë-shtet ose në fabrika si drejtues të tyre. Në këtë 

mënyrë prona si fuqi materiale u riciklua nga personat që edhe dikur kishin pasur pushtet e 

mundësi. Prona kryesisht ra në duar të atyre që përfituan në emër të komunizmit dhe teserës së 

kuqe të partisë. Tashmë të tillëve u buzëqeshi fati edhe në sistemin e ri politik e ekonomik. 

Demokracia në rrethanat pas-socialiste u bë vetëm privilegj për ish-strukturat që trashëguan 

njëfarë mirëqenie sociale, kurse për kategorinë që i përkiste shtresës sociale, ajo s’kishte kurrfarë 

kuptimi. Dallimi në mes atyre që kishin dhe atyre që nuk kishin, ishte pa krahasueshëm i madh. 

Mungonte drejtësia sociale, ndërsa pa të, s’mund të flitej për legjitimitet demokratik. 

Ekonomia e re kërkonte kualifikim të ri, ndërsa ekonomistët vendorë kryesisht ishin 

kuadro që kishin studiuar ekonominë socialiste dhe s’kishin ide për funksionalizimin e 

ekonomisë kapitaliste.  

    Sytë e shpresës drejtoheshin kah faktori ndërkombëtar, i cili e shihte me sehir inercionin 

tranzicional si eksperiment shoqëror, politik dhe ekonomik. Nga Perëndimi drejt ish-vendeve 

socialiste u nisën ekipe këshilltarësh për t’i mësuar ekonomistët vendorë se si ndërtohej sistemi i 

ri ekonomik. Ekspertët vendorë u orientuan kah fituesi ideologjik - kah Perëndimi. Kështu 

liberalizmi u bë i vetmi diskurs i privilegjuar, i cili “e dha provimin e të qenurit universal dhe i 

gjithë pranishëm, kurse vendet në tranzicion u shndërruan në kampe për stërvitje sipas këtij 

diskursi” (Саркањац, Б., 2001:31). 

Mirëpo natyra e problemeve ishte e rëndë,kurse ekonomia globale e tregut të lirë, të 

pakufizuar e të pakontrolluar, nuk ofroi zgjidhje adekuate. U dëshmua se ajo e përkeqësoi edhe 

më tepër ekonominë, duke sjellë papunësi dhe shkallë të ulët punësimi. Transformimi ekonomik 

rezultoi “më i vështirë dhe më i rëndë sesa transformimi politik nga një regjim totalitar në një 

demokraci pluraliste (Christian, H., 2002:2). 
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   U dëmtua sistemi bankar, u ngritën skema piramidale, shumë fabrika falimentuan, pjesa 

dërrmuese e punëtorëve dolën tepricë teknologjike, kurse ‘terapia e shokut’ shkaktoi dhe “krijoi 

pasiguri të madhe për shkak të rritjes së papunësisë dhe inflacionit, ndërsa rriti pa masë 

pabarazinë shoqërore”(Heywood, A., 2008:33). Investimet nga jashtë ishin simbolike e të 

pamjaftueshme, ndërsa shkalla e papunësisë ishte mjaft e lartë. ’Ekonomitë mbetën të ngujuara 

në mesin e tranzicionit, si hibride e ndërmarrjeve shtetërore dhe ndërmarrësish mafioze’ 

(Gellner, E., 2002:28). Ndryshimi i sistemit kërkonte edhe rregulla të reja të lojës, kuptohet të 

përcaktuara me ligje të tjera. Pra lipsej ndryshuar e gjithë infrastruktura e shoqërisë në të gjitha 

fushat: si në sistemin gjyqësor, juridik, shëndetësor, arsimor, kulturor etj. 

Të neveritur nga ish-sistemi, njerëzit që dikur çirreshin pas diktatorëve, shpejt e shpejt në 

mënyrë euforike përqafuan pa filtrim gjithçka të kundërt me të. Kalimi prej regjimit diktatorial 

në sistemin demokratik, nga ekonomia e dirigjuar në tregun e lirë, nga monizmi në pluralizëm, 

nga uniteti i popullit rreth partisë së vetme në shpërndarjen e tij në shumë organizma shoqëroro-

politik, ishte ngjarje e madhe dhe tejet e ndërlikuar, që shkaktoi pasoja afatgjate të ‘një katarze 

psikologjike, ideologjike, sociale dhe politike’ (Мухиќ, Ф., 2006:309). 

Populli nga diktatura moniste, kaloi në diktaturën pluraliste: të konsumit, të liderëve, të 

politikanëve dhe të partive. Qytetarët ishin të pafuqishëm përballë manipulimit shtetëror. Pati 

premtime dhe eufori, por jo edhe ide përmbajtësore e progresive, andaj rrjedhimisht përpjekjet 

për instalimin e sistemit të ri, ktheheshin vetëm në trajta restaurimesh të sistemit të vjetër. 

Përbërja e partive demokratike -antikomuniste, ishte karikaturë më vete. Ato në radhët e veta 

kryesisht i kishin ish-komunistët e dikurshëm. Në pushtet erdhën pas zgjedhjeve të lira dhe u 

treguan të suksesshëm në de legjitimimin e rendit socialist, duke iu referuar një vizioni ideal mbi 

demokracinë, por pothuaj në të gjitha ato vende dështuan në jetësimin real të asaj politike që 

proklamonin. Duke llogaritur në simpatinë e Perëndimit dhe leximin e asaj simpatie në 

mbështetje të fuqishme financiare, ata dhanë premtime fantastike përpara elektoratit, premtime 

që as për së afërmi nuk qenë në gjendje t’i realizonin. ‘Euro integrimi’ ishte dhe mbetet kryefjala 

e tyre. Kriza e politikës u kthye në krizën e njerëzve, të cilët përballë grumbullit të vështirësive të 

përditshme, pafuqinë e tyre ia veshën rrethanave.  

Së këtejmi, zhgënjimi i votuesve kishte rrjedhojë logjike dhe për pasojë nuk kaloi gjatë 

kur në të shumtën e këtyre vendeve, socialistët sërish u ngjitën në skenën politike, ndonëse 
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partitë socialiste kudo në Evropën Qendrore dhe Lindore u krijuan si pasardhës të partive 

komuniste të dikurshme. Mirëpo rikthimi i socialistëve në pushtet në shumë vende ish-socialiste, 

nuk ishte edhe aq si reflektim i shprehjes së nostalgjisë për të kaluarën, por zhgënjim në 

formacionet e reja demokratike dhe në përpjekjet e tyre për të ndërtuar e ofruar alternativa të 

qarta për zhvillimet e ardhshme. Nostalgjia për të kaluarën ndoshta edhe mund të lidhet me disa 

segmente si për shembull të sigurisë dhe mbrojtjes shëndetësore, por jo edhe me aspekte politike, 

që shpreheshin në cenimin e lirisë së fjalës dhe dhunës ndaj mendimit ndryshe. Ishin pikërisht 

reprezaljet politike ato që regjimit të mëparshëm ia kishin humbur kredibilitetin në udhëheqjen e 

shtetit. Pastaj rënia drastike e standardit të jetesës së pjesës dërrmuese të popullatës në një anë 

dhe pasurimi i jashtëzakonshëm dhe i shpejtë i një pakice njerëzish në anën tjetër, ka qenë një 

ndër faktorët, që ngjalli njëfarë nostalgjie për kohën kur ky dallim i madh në mes dy ekstremesh 

nuk ka ekzistuar. Shumë njerëz ishin të pakënaqur, sepse liria e re nuk u ofroi atyre atë që kishin 

pritur prej saj.  

Të majtët morën përsipër rolin e mbrojtësit të së drejtës sociale dhe shënuan suksese duke 

joshur pjesën dërrmuese të të papunëve dhe kategorive tjera shoqërore. Socialistët e rinj në 

programet e tyre angazhoheshin për moskthimin e diktaturës, për ekonomi të lirë të tregut, por 

edhe për politika sociale të avancuara, gjë që ishte joshëse për një pjesë bukur të madhe të 

elektoratit. Pra socialistët e sotëm nuk identifikoheshin me komunistët e djeshëm. Në kryesitë e 

partive socialiste ishin edhe shumë të rinj, të cilët nuk i lidhte asgjë me regjimin e mëparshëm, 

përpos në disa raste prejardhja familjare. Në suksesin e partive socialiste kontribuuan edhe 

demokratët, të cilët për nga dogmatizmi, in toleranca dhe përpunimi i vazhdueshëm i psikozave 

kërcënuese, u treguan më tepër të infektuar nga ish-regjimi sesa socialistët. 

Gjendjen edhe më tepër e rëndonin politikanët e paditur, të cilët të prirë nga etja për 

pushtet shtireshin se dinin gjithçka. Zaten një nga problemet e demokracisë është se është 

krejtësisht e lehtë për ca idiotë ta thonë fjalën e tyre (Hartley, J., 2003:60). 

U glorifikua ajo që më parë ishte anatemuar. Komunistët e egër brenda natës u 

shndërruan në antikomunistë të tërbuar” (Bobi, G., 1993:8). u bën demokratë me maska. Së 

këtejmi, pa demokratë të njëmendtë edhe s’mund të kishte demokraci të mirëfilltë. ‘Popujt, e 

çliruar për një çast, e panë vetën sërish të shtypur nga udhëheqësit e çlirimit të vet’ (Moren, E., 

2001:148). 
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Të rinjtë dhe njerëzit e arsimuar, një nga një, dalëngadalë, braktisnin fshatrat dhe qytetet 

e vogla e kalonin në qytete të mëdha ose edhe më keq - iknin jashtë vendit. Intelegjencinë 

vendase e pllakosi doza e inferioritetit. Intelektualët askush nuk i përfillte. Artistët u mbyllën në 

vete, asnjëri nuk i kuptonte. Arti humbi thellësinë dhe iu ekspozua cektësisë dhe marrëzisë. Art u 

bë gjithçka – çka do qoftë, çmos mund të quhej art. Tranzicioni post modernist u mishërua në 

imazhin e rinisë urbane, të ulur nëpër kafe bare - skaj rrugëve kryesore, të vështruar nga pleqtë 

prej dritareve.  

   Askush s’çante kokën për askend. Sikur akrepat e orës numëronin për së mbrapshti. 

Iluzionet për jetë dhe ardhmëri më të mirë, qëndronin pezull mbi gërmadhat reale të rendit të 

vjetër. Po të parafrazojmë Rajmon Aronin mund të themi se ‘aspirata demokratike u kthye në 

iluzion demokratik’ (Moren, E., 1997:114), gjë që një pjesë të madhe njerëzish i ktheu në ‘retro-

nostalgjinë’ (Axford, B., et al., 2001:5) e ish-sistemit. 

    Kur demokratët e panë me sy se si populli nuk i duronte më, ndërruan strategjinë e 

veprimit: nga dogmatizmi kaluan në populizëm dhe nuk kursyen asgjë në ndezjen e flakadanit 

nacionalist tek elektorati i tyre. Populizmi u vu kundruall tregut liberal (Beyme, 

2002:57).Nacionalizmi ishte arma që zëvendësoi ideologjinë dhe u shërbeu për t’i kamufluar të 

gjitha dobësitë e keqqeverisjes dhe për t’i maskuar korrupsionin, nepotizmin dhe të gjitha 

manipulimet e mundshme. E veçanta e tranzicionit është se u bë edhe adresë e përshtatshme ku 

të gjithë politikanët i derdhin fajet për dështimet e tyre. Atyre ua ka ënda që gjithnjë ta 

hiperbolizojnë dhe dramatizojnë këtë periudhë për ta arsyetuar gjendjen e vështirë nëpër të cilën 

kalon populli, ndonëse po kjo periudhë zakonisht ka shënuar ngritjen pothuajse magjike të 

statusit të tyre social. 

Fenomeni ballkanik 

Gadishulli Ballkanik, dikur pleksje sistemesh e regjimesh socialiste e kapitaliste, nga 

udhëkryqi i Europës, u transformua nëzonë gjysmëperiferike -në ‘Ishull të Bermudeve’. Pozita e 

natyrore e Ballkanit është e volitshme si për Lindjen ashtu edhe për Perëndimin, si për Veriun, 

ashtu edhe për Jugun. Në Ballkan takohen e ndeshen qytetërimet e ndryshme dhe strategjitë 

kombëtare, rajonale dhe globale.Megjithëkëtë, për fat të keq atomë tepër e vazhdimisht 

gjenerojnë destabilitet politik dhe ekonomik, ndërsaajo çfarë ndodh në këtë pjesë të Evropës 
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mund të përshkruhet si shtim polarizimesh në mes forcave pro dhe antidemokratike, në mes atyre 

që duan të riparojnë marrëdhëniet e prishura në shoqëri dhe atyre që punojnë për t’i dhënë 

dinamikë ekstremizmit dhe kriminalitetit, si brenda shteteve të veçanta, ashtu edhe jashtë tyre. 

Për fat të keq erërat e stuhishme që fryenin andej-këtej, sollën forca të errëta të prira më tepër 

drejt ndarjeve, mbylljeve, konflikteve dhe dezintegrimeve, kështu që e bën rajonin epiqendër të 

dridhjeve tektonike-politike. Përgjatë historisë, më tepër ishte labirinth, sesa urë mes popujve e 

shteteve. Steriotipet dhe paragjykimet nacionaliste, shpesh eskaluan në konflikte shoveniste e 

gjenocidale. Kështu që gjersa procesi i globalizimit integron pjesët e botës, këtu gjithnjë e më i 

pranishëm bëhet fragmentimi dhe dezintegrimi. Përderisa në Evropë posmodernes i parapriu 

modernja, në Ballkan zhvilloheshin konflikte e luftëra. Ndikimin e tyre e ushtruan edhe fuqitë e 

mëdha, në përpjekje për të ruajtur interesat gjeostrategjike që kishin.  

Kjo ka bërë që Ballkani si koncepti gjeografik, të marrë edhe konotacion negativ politik. 

Kuptimi pezhorativ daton që nga shekulli i XIX në një shkrim të ‘New York Times’ më 20 

dhjetor 1918 me titull “Ballkanizimi i Evropës” (Todorova, M., 2009:193-194). 

Përfundimi i Luftës së Ftohtë sinjalizoi drejtimin e ri që morën të gjitha marrëdhëniet e 

jashtme Lindje-Perëndim/Veri-Jug (Lange, B., et al., 2004:156). Kjo gjithashtu i dha fund 

konceptimit të Europës në përkufizimin e Perëndimit si kundërshti e Lindjes. Definimi i ri i 

Europës si gjeografikisht, kulturalisht ose ideologjikisht u formulua në lidhje me çështjen e 

anëtarësimit në BE (Kevin, D., 2003:1). Mirëpo kjo ishte e mbeti vetëm aspiratë. 

Për t’i rrëzuar sistemet e mëparshme totalitare, Perëndimi investoi miliarda dollarë gjatë 

Luftës së Ftohtë në emër të frenimit të rrezikut nga komunizmi, kurse kur ia arritën qëllimit, bëri 

relativisht pak që demokracitë e reja t’i konsolidojë dhe t’i ndihmojë që të jenë në gjendje të 

integrohen në Perëndim, ose të hartojnë plane të tipit Marshal për rimëkëmbjen e tyre.  

Muri ra më 1989, por ndarja e Luftës së Ftohtë në mes Europës së Re e të Vjetër nuk u 

zhduk. Mure të reja u ngritën përreth Fortesës Europë në mbrojtje nga imigrantët, refugjatët, të 

huajt dhe ndaj atyre që kërkonin fatin përmes azilit (Imre, A., 2009:185).  

Sot ka barriera strikte dhe forca të vendosura për të rezistuar ose kufizuar lëvizjen e njerëzve, siç 

është kontrolli i vendosur në kufi nga shtetet-kombëtare të Perëndimit, në përpjekje për të 

rregulluar influksin e refugjatëve, azilkërkuesve dhe emigrantëve ekonomikë (Papastergiadis, N., 
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2000:8). Tranzicionin vazhdojnë ta përshkojnë tre faktorë kryesorë: trashëgimia politike, 

ekonomike dhe shoqërore. Strumbullari i krizave të grumbulluara gjeneron kriza të reja e të 

njëpasnjëshme: ekonomike, shoqërore, politike, kulturore, fetare, morale, intelektuale.  

Ndryshime të mëdha u reflektuan edhe në shoqëri. U aktualizuan gjëra e dukuri, merita e vetme e 

të cilave ishte se ato ishin kritikuar nga ish-regjimi. Kalimi nga vlerat kolektiviste në ato 

individualiste, e tjetërsoi individin nga tjetri, por edhe nga vetë vetja. 

Vështirë mund të thuhet se tranzicioni ishte i suksesshëm. Përparimi i ish-vendeve 

socialiste në Ballkan është kryesisht i dobët. Në të gjitha këto shtete rrjedh pothuajse i njëjti kurs 

zhvillimi, me pak a shumë dallime. Demokracia e mirëfilltë liberale është e brishtë, për më tepër 

ekziston një lloj kapitalizmi i egër. Ilaçi universal për zhvillim - siç mendohej për integrimet 

euroatlantike -, nuk u tregua edhe aq efikas, për çka dëshmon përvoja e vendeve ballkanike, të 

cilat u anëtarësuan në BE (Bullgaria, Rumania dhe Kroacia).Vlefshmëria e një sistemi politik 

nuk matet me emrin fasadë të sistemit, por para së gjithash me aftësinë për t’i çuar zhvillimet 

përpara, mundësisë për tejkalimin e krizave të gjithfarë lloji, duke shpier në një kohë afatgjate në 

mirëqenie të përgjithshme. Shumë anketa tregojnë nivelin e lartë të pakënaqësisë në popullatë. 

Regjimet post-totaliare ishin demokratike vetëm formalisht, sa për emër. Në të vërtetë, ato 

mbetën rëndom në duart e nomenklaturës së vjetër, e cila totalitarizmin e kishte zëvendësuar me 

autoritarizëm. Korrupsioni dhe kriminaliteti i politikanëve kaloi çdo kufi. Në zgjedhje, të cilat në 

të shumtën e rasteve janë të parakohshme e të jashtëzakonshme, zakonisht fitojnë figurat e njëjta 

politike, jo për shkak të afiniteteve që kanë, por për shkak se veçmë kanë krijuar rrjetin mafioz të 

manipulimit me votën, vjedhjen dhe blerjen e saj. Ndërkaq, besimi i popullit në institucione ka 

rënë dukshëm. 

Shqiptarët në Ballkan 

Tranzicioni i shqiptarëve në Ballkan kaloi nëpër tri faza: Vitet e ’90 të shekullit të kaluar 

- deri më 2001 u përshkuan me luftëra (Kroaci, Bosnjë, Kosovë dhe Maqedoni), tregje të 

humbura dhe rënie të mëdha të prodhimit. Pas vitit 2001 erdhi gjer te një përmirësim i lehtë deri 

më 2008. Pas krizës botërore të 2008, më 2009 Ballkani hyri në recesion. Shqipëria më 1990 pa 

pasoja të mëdha politike filloi të kalojë nga socializmi në demokracinë liberale. Vitet e para ishin 

jashtëzakonisht të rënda nga aspekti social dhe ekonomik. Ishte varfëri e skajshme dhe e 
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papërshkrueshme e tipit afrikan, e pazakontë për rajonin. Ethet dhe etja për të arritur te prona e 

pasuria, u bënë obsesion kolektiv. Në skenë dolën matrapazët e ndryshëm - u ngritën skemat 

piramidale. Ndërmarrjet fiktive premtonin shumëfishimin e pasurisë përmes fajdeve e kamatave 

të tepërta. Pronarët e tyre ikën dhe firmat piramidale mashtruese u zhbën si kulla prej letre. 

Iluzionet e investuesve u shterën. Të revoltuar dolën në rrugë. Bandat kriminale u rebeluan, 

thyenin, plaçkitnin e shkatërronin pronën shtetërore. Policia ishte e pafuqishme. U hapën edhe 

depot e ushtrisë. Njerëzit u armatosën. Dhjetëra njerëz u vranë, edhe më shumë u plagosën. Më 

1997 Shqipëria ndodhej në luftë qytetare. Armët kaluan kufijtë.  

Në ndërkohë në Kosovë filluan të armatosën shqiptarët. U shfaq formacioni ushtarak 

Ushtria Çlirimtare e Kosovës, synimi i së cilës ishte pavarësimi i ish-krahinës autonome të 

Republikës Sociaslite Federative të Jugosllavisë nga Serbia. Me shpërbërjen e RSFJ ishte krijuar 

kreatura e re e quajtur Jugosllavi e përbërë vetëm nga Serbia e Mali i Zi. Mbetja e Kosovës 

brenda kufijve të këtij shteti kishte humbur kuptimin. Serbia më 1989 dhunshëm ia kishte hequr 

autonominë Kosovës, me çka shqiptarët u privuan nga të gjitha të drejtat njerëzore e jetësore: u 

mbyllën shkollat, universiteti, mediat, shqiptarët u përjashtuan nga puna, ndiqeshin e 

torturoheshin për hiqgjë, nxënësit u helmuan dhe u ushtrua një presion sistematik i paparë. 

Fromacioni politik i shqiptarëve Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ishte më bindës në thirrjet 

për durim e paqe. UÇK filloi aksionet guerile, ndërsa hakmarrjet e kasapit të Ballkanit kryetarit 

serb Millosheviç u fokusuan në popullatën e pambrotjur. U shkaktuan disa masakra të 

tmerrshme, të cilat Europës ia kujtonin gjenocidin në Srebrenicën e Bosnjës, të cilën po ashtu e 

kishte shkaktuar ky satrap i Ballkanit. Komuniteti Ndërkombëtar organizoi Konferencën e 

Rambujes, për të arritur një marrëveshje serbo-shqiptare. Serbët refuzuan nënshkrimin e saj, me 

çka pasuan sulmet e Nato-s. Nato çliroi shqiptarët e Kosovës, ndërsa Serbia u tërhoq me gjithë 

arsenalin e saj ushtarako-policor. Kosova u vu nën protektorat ndërkombëtar ushtarak (KFOR-

NATO) dhe civil (UNMIK).  Edhe përskaj demilitarizimit të UÇK shumë armë kishin mbetur pa 

u dorëzuar. Një pjesë e tyre kaloi sërish kufijtë. Kaloi në pjesën jugore të Serbisë dhe në 

Maqedoni. 

 Pas përfundimit të luftës në Kosovë, të drejtat e tyre përmes armëve u përpoqën t’i 

realizojnë edhe shqiptarët e Luginës së Preshevës e Bujanovcit, pjesë kjo që në vitet e ’50 me 

ndarjen e re territoriale brenda RSFJ i ishte shkëputur Kosovës. Ushtria Çlirimtare për Preshevë, 
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Medvegjë dhe Bujanoc zhvilloi luftime të ashpra (2000-2001) me forcat serbe, ndërsa për fat të 

keq edhe pas kësaj lufte gjendja e përgjithshme e shqiptarëve në këtë rajon nuk është 

përmirësuar.   

Edhe shqiptarët në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë u ngritën për të fituar të drejtat e 

tyre përmes armëve. Mbi dhjetë vite pushteti i ri demokratik kishte vazhduar logjikën pak më të 

butë millosheviçiane, duke reduktuar në maksimum të drejtat e shqiptarëve. Të drejtat që kishin 

pasur dikur shqiptarët në ish-sistemin monist, u përgjysmuan. Ndodhën edhe shumë ngjarje të 

pakëndshme ku në shënjestër të përndjekjes, rrahjeve, torturave, proceseve të montuara 

gjyqësore dhe maltretimeve sistematike sërish ishin shqiptarët. Kërkesat dhe thirrjet e partive 

politike shqiptare për më shumë të drejta, u injoruan nga shumica parlamentare maqedonase. 

Demokracia në Maqedoni u majorizua, thjesht paraqiste dhunën e shumicës maqedonase. Edhe 

në këtë vend ishin shterur opcionet demokratike, kështu që shqiptarët vendosën t’ia kthejnë 

armët pushtetit. Pas përfundimit të luftës së 2001 me viktima e të plagosur nga të dyja palët, u 

arrit Marrëveshja e Ohrit, e cila edhe pas 16 viteve akoma nuk është realizuar në tërësi për shkak 

të obstruksioneve të politikanëve maqedonas.  

Më 17 shkurt 2008 Kosova shpalli pavarësinë, e cila u pranua shpejt nga SHBA, Japonia, 

22 shtetet e BE dhe shumë shtete tjera të botës. Kjo shfuqizoi rezolutën 1244 të Organizatës së 

Kombeve të Bashkuara që Kosovën e shihte ende si pjesë të Jugosllavisë. Mirëpo më 2006 pas 

pavarësimit të Malit të Zi, më nuk ekzistonte as Jugosllavia artificiale, kështu që juridikisht 

pavarësimin e Kosovës e bënte edhe më të lehtë. Këtë me kërkesë të Serbisë më pas e konfirmoi 

edhe Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë në Hagë. Më 2009 Kosova u pranua në Bankën 

Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar.  Përkundër këtyre luftrave, çështja shqiptare në 

Ballkan mbetet e pazgjidhur. Vatrat e konflikteve si: veriu i Mitrovicës dhe enklavat serbe në 

Kosovë, rajoni i Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit të banuar me shqiptarë në jug të Serbisë, 

vendet e banuara me shqiptarë në Maqedoni e Mal të Zi dhe Çamëria në Greqi, janë vende që 

vazhdojnë të gjenerojnë në çdo çast tensione të papritura. 
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Përmbyllje 

Ballkani të cilin Marksi e quajti ‘bërllok etnik’ njihet edhe si fuqi baruti. Incidentet, konfliktet 

dhe luftërat e shpeshta e bëjnë zonë të pasigurisë dhe rajon të ngelur mbrapa me zhvillimin 

ekonomik. U desht të vinin si preventivë forcat e UNPREDEP-it në Maqedoni, pastaj afro 80 

mijë ushtarë të Natos (30.000 SFOR-i në Bosnjë, 35.000 KFRO, 10.000 në Maqedoni e 5.000 në 

Shqipëri) për të ofruar siguri për rajonin. Për të ofruar ‘sigurinë’ e tyre u ofruan edhe forcat ruse. 

Rusia kujdeset për sllavët dhe interesat e tyre në Ballkan. Shqiptarët janë të lidhur me 

Perëndimin, në veçanti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe njihen si aleatët më besnik të 

saj. Pas Luftës së Dytë Botërore Shqipëria socialiste u lidh më fort me Bashkimin Sovjetik.Ishte 

ky gabimi më i rëndë keqorientues i shqiptarëve përgjatë historisë, sepse asnjë aleancë me sllavët 

nuk ka qenë në interesin e tyre. Historikisht shqiptarët kanë pësuar në çdo aspekt nga sllavët, të 

cilën kanë ndarë tokat e tyre - dikur të bashkuara. Po ashtu shqiptarët nuk kanë raporte të mira as 

me grekët, të cilët mbajnë dhunshëm Çamërinë, ndërsa asimilojnë popullatën çame. Greqia ka 

marrëdhënie të tensionuara edhe me Maqedoninë dhe Turqinë. Serbia vazhdon të ketë raporte të 

brishta me Kroacinë dhe Bosnjën, e në veçanti me Kosovën ku sistematikisht i instrumentalizon 

serbët në anklavat e mbetura. Serbia ka probleme edhe me provincën veriore Vojvodinën, e cila 

në ish- RSFJ ka pasur status të njëjtë me Kosovën. Krahas Vojvodinës ka zëra që kërkojnë edhe 

shkëputjen e Sanxhakut. Kështu Ballkani, mbetet me të papritura dhe tensione, për të cilat 

mjafton vetëm një shkas i vogël për të eskaluar në përmasa të paparashikueshme. 
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