
 International Scientific Journal Monte 

ISJM 
YEAR: 2021   ●   VOLUME: 4   ●  ISSUE: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ISSN Online: ISSN 2337-0521  

 

      
      

Buletini i Konferencës Shkencore Ndërkombtare 

Zbornik Naučnih Radova Međunarodne Konferencije 

Volume: 13 – Issue: 1 – April 2021 –  
 



1 
 

 
 

 

 

 

 

International Scientific Conference  Proceedings 

(ISCP) 

 

THE XIII-TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
 KONFERENCA E XIII-TË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE 

 XIII-TA NAUČNA MEDJUNARODNA KONFERENCIJA 
 

“GREEN ECONOMIC DEVELOPMENT POTENTIALS AND IMPLEMENTATION OPPORTUNITIES IN THE COUNTRIES OF THE 
REGION“ 

“POTENCIALET E ZHVILLIMIT TË EKONOMISË SË GJELBËRT DHE MUNDËSITË E IMPLEMENTIMIT NË VENDET E RAJONIT" 
"POTENCIJALI RAZVOJA ZELENE EKONOMIJE I MOGUĆNOSTI IMPLEMENTACIJE U ZEMLJAMA REGIONA" 

KONFERENCA E V-të SHKENCORE NDËRKOMBËTARE 
PETA MEDJUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA 

THE V-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
“PËRDORIMI I STANDARDIZIMIT TË GJUHËS, DHE NDIKIMI I SAJ NË KULTURË DHE MEDIA” 
“THE USE OF LANGUAGE STANDARDIZATION, AND ITS EFFECT ON CULTURE AND MEDIA” 

“UPOTREBA STANDARDIZACIJE JEZIKA I NJEN UTICAJ NA KULTURU I MEDIJE” 
 
 
 

03 April, 2021 
Ulqin - Ulcinj 

 

 

 

 

E-ISSN 2337-0521 

 

 

 
 

International Scientific Conference Proceedings 



2 
 

Distribution 

Published by the Institute for Scientific Research and Development, Ulcinj, Montenegro 
 

 
: ISSN 2337-0521  

:  

: April 2021  

 

: 13 

: 1  

:  

: Ulcinj, Montenegro 

Is an international, periodical, double-blind peer-
reviewed and online academic journal published 
biannually  
 
 
: English, Albanian, Russian, Serbian, German  
 

 

: April  

 

: DOO.,,MONTE,,Ulcinj Montenegro 
 
 

 

: +382 69-959-299  

 

  

ISSN Online 
ISSN Print 
Pub. Date Season  
Volume  
Number  
Founded  
Place of Publication  
 
Publication Type  
Official Language  
Frequency  
Publisher  
 
e-mail  
Telephone  
Homepage  



3 
 

Editorial Board 

Editor-in-Chief 

Ma. Yllka Imeri Phd.C, University of Gjakovo “Fehmi Agani” Kosovo 

 

Vice Editors-in-Chief 

Prof. Dr. Tibbor Petres, Department of Statistics, Faculty of Economics of the University of Szeged, Hungary 

 

Editors 

Prof. Dr. Ahmet Diken, Necmettin Erbakan University, Turkey 

Prof. Dr. Sokol Pacukaj, Università degli studi di Bari Aldo Moro, Italy 

Prof. Dr. Harun Şeşen, European University of Lefke, Cyprus 

Prof. Dr. Ahmet Ergülen,  Balıkesir University, Turkey 

Prof. Dr. Ulf-G. Gerdtham, Lund University,  Sweden 

Prof. Dr. Graciennë Lauwers, Universitwit Antwerpen, Belgium 

Prof. Dr. Piotr Pietrzak, Sofia University “St. Kliment Ohridiski”, North Macedonia 

Prof. Dr. Ramazan Erdem, Süleyman Demirel University, Turkey 

Prof. Dr. Asrat Amnie, The City University of New York, USA 

Prof. Dr. Francesco Scalera, Università degli studi di Bari Aldo Moro, Italy 

Prof. Dr. Marko Todorovic, Serbian Academy of Innovation Sciences, Serbia 

Prof. Dr. Blendi Barolli, Nİigata University of Management, Japan 

Prof. Dr. Pece Nikolovski, SS. Kliment Ohridski University, North Macedonia 

Prof. Dr. Slobodan Nešković, Faculty of Economics and Management, Serbia 

Prof. Dr. Zoran Mastilo, University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 

Prof. Dr. Dean Sinkovic, Dr. Mijo Mirkovic University, Croatia  

Prof. Dr. Matteo Mandala, University of Palermo, Italy 

Prof. Dr. Gazmend Kaplani, Panteion University Athens, USA 

Prof. Dr. Babu George, Christian Brothers University, USA 

Prof. Dr. Dajo Stavro,  Thessaloniki State University, Greece 

Prof. Dr. Malyadri Pacha, Osmania University, India 

Assoc. Prof. Dr. Rusana Bejleri, Sofia University “St. Kl. Ohridski”, North Macedonia  

Assoc. Prof. Dr. Kamber Kamberi, University of Gjakova “Fehmi Agani”, Kosovo 

Assoc. Prof. Dr. Naile Mala Imami, University of Belgrade, Serbia  

Assoc. Prof. Dr. Elinda Ramadani, University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”, Albania 

PhD. Emilia Conforti, University of Calabria, Italy  

PhD. Kashif Ali Abro, Engineering and Technology Mehran University, Pakistan 

PhD. Saeed Ullah Jan, University of Malakand, Chakdara, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan 

PhD. C. Agon Ademi,  University of Warsaw, Poland  

 

 

 

  



4 
 

Newsroom Board 

Prof.Dr.Jetmire Zeqiri 

Prof. Dr. Sonja Vitanova 

Prof.Asoc.Dr.Ylvije Kraja 

Prof.Ass.Dr.Nazli Tyfekqi 

 

Directory International Scientific Conference Proceedings 

Jemin Osmanović 

Scientific Board 

 

- Academican Slobodan Nešković, (Serbia) 

- Academican Konstantin Pochivalov, (Russia)  

- Academican Dragoljub Mirjanić, (Serbian Rep.) 

- Prof.Dr Nevenka Žarkić-Joksimović, (Serbia) 

- Prof.Asoc.Dr. Vehbi Ramaj (Kosovo) 

- Prof.Dr. Slađana Benković FON (Serbia) 

- Prof.Dr. Armand Krasniqi (Kosovo) 

- Prof. Dr. Dragoljub Jankovic (Montenegro) 

- Prof.Dr. Isak Mustafa (Kosovo) 

- Prof.Dr. Ibish Mazreku (Kosovo) 

- Prof.Dr. Tonin Gjuraj (Albania) 

- Prof.Dr. Anatoly Avdenko (Ukraina) 

- Prof.Dr. Valentin Nedeff (Romania) 

- Prof.Dr. Fahrush Rexhepi (Kosovo) 

- Prof.Dr. Piotr Pietrzak (Bulgaria) 

- Prof.Dr. Constantin Bungau (Romania)  

- Prof.Dr. Vladimir P. Sergienko (Belorus) 

- Prof.Dr. Predrag Dašić (USA) 

- Prof.Dr. Hidajet Shehu (Albania) 

- Prof.Asc.Dr. Halit Shabani (Kosovo) 

- Prof.Asc. Dr. Husnija Bibiljica (Kosovo) 

- Prof.Dr. Laszlo Karpati (Hungary) 

- Prof.Ass. Dr. Shefket Jakupi, (Kosovo) 

- Prof.Dr. Diana Shehu (Albania) 

- Prof.Dr. Shkëlqim Fortuzi (Albania) 

- Prof.Dr. Seadin Xhaferi (Macedonia) 

- Prof.Dr. Naser Raimi (Macedonia) 

- Prof.Dr. Astrit Mehmeti (USA) 

- Prof.Dr. Azeta Tartaraj (Albania) 

- Prof.Dr. Edmond Beqiri (Kosovo)Prof.Dr. Artan Nimani (Kosovo) 

- Prof.Dr. Kerstin Bree Carlson (Danska) 

- Prof.Dr. Robert Dimitrejvski (Macedonia) 

- Prof.Dr. Michael Minch (USA) 

- Dr. Fitim Maçani (Kosovo) 

- Dr.) Rexhep Suma (Kosovo) 

- Prof.Asoc.Dr.Theranda Beqiri (Kosovo) 

- Prof.Asoc.Dr.Qazim Tmava (Kosovo) 

- Prof.Dr.Shyqeri Kabashi (Kosovo) 

- Prof.Dr.Muharem Karamujić (Bosnia and Herzegovina 

- Prof.Dr.Arben Malaj (Albania) 



5 
 

- Prof. Dr. Michael Minch (USA) 

- Prof.Dr.Marija Popović (MNE) 

- Prof.Dr. Armend Kadriu (Macedonia) 

- Prof.Asc.Dr. Blerta Dragusha (Albania) 

- Prof.Dr. Niké Wentholt (Netherland)  

- Prof.Dr. Drita Kruja (Albania) 

- Prof.Dr. Sulo Haderi (Albania)  

- Prof.Asc.Dr. Brilanda Bushati (Albania) 

- Prof.Dr. Besa Xhaferi (Macedonia) 

- Prof.Dr. Arta Bilalli (Macedonia) 

- Prof.Dr. Laszlo Karpati (Hungary) 

- Prof.Dr. Miodrag Brzaković (Serbia) 

- Prof.Asc.Dr. Darko Lacmanović (MNE)  

- Prof.Dr. Salvator Bushati (Albania)  

- Prof.Dr. Sofronija Miladinoski (Macedonia)  

- Prof.Dr. Daniel Dobrev, (Bulgaria) 

- Prof.Dr. Andrej Raspor (Slovenia) 

- Prof. Dr. Zoran Mastilo (B&H)  

- Prof.Ass.Dr. Halil Kukaj (Kosovo) 

- Prof.Dr. Mirsad Nuković (Serbia) 

- Doc. Dr. Nazmije Merko Zabzun (Maced.) 

- Prof.Dr. Tibor Petres (Hungary)  

- Prof.Asc. Dr. Mirijam Dibra (Albania)Prof.Dr. Heinrich Meister (Switzerland) 

- Prof.Ass. Dr. Kamber Kamberi (Kosovo) 

- Prof.Ass. Dr. Xhevat Sopi(Kosovo) 

- Prof.Dr. Jusuf Mustafai (Macedonia)  

- Prof.Asc. Dr. Fatos Ukaj (Kosovo) 

- Prof.Asc Dr. Elidiana Bashi (Albania) 

- Prof.Dr. Radovan Stojanović (MNE) 

- Prof. Dr. Biljana Ciglovska (Macedonia) 

- Prof.Dr. Zoran Todorović (MNE) 

- Doc.dr. sc. Dean Sinkovic, (Croatia) 

- Prof.Dr. Sonja Vitanova (Macedonia) 

- Prof.Asoc.Dr.Elinda Ramadani (Albania) 

- Prof.Asc.Dr. Shaip Bytyqi (Kosovo) 

- Prof.Asc.Dr.Alba Robert Dumi(Albania) 

- Prof.Dr.Baki Koleci(Kosovo) 

- Dr. Ylvije Borici (Albania) 

- Dr. Sc. Shaqir Elezaj (Kosovo) 

- Dr. Alva Dani (Albania) 

 

 

  



6 
 

Aims and Scope 

 
International Scientific Conference  Proceedings (ISCP) is a peer - reviewed international journal that publishes 

original and qualified works with a scientific approach in all scientific related fields. The journal is published one 

time per year, namely in April.  

 

Scientific and legal liabilities of the articles published in ISCP belong to the authors. The copyrights of the works 

that are published in the journal are transferred to the Institute for Scientific Research and Development. No 

part of this publication may be duplicated and published elsewhere including electronically without permission 

of the Publisher. 

 

ISCP focuses on, but not limited to the following topics: business, economics, educational sciences, finance, fine 

arts, history, international relations, linguistics, literature, philosophy, political science, psychology, sociology 

and theology, etc. All articles published in our journals are open access, freely available online and no fee is 

charged for publishing articles 

 

NOTE: The views expressed through ISCP do not necessarily represent the views and beliefs of the ISCP. Authors 

retain full rights over the content of their works.  
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ROLI I ARSIMIT NË ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM 

 

Msc. Afërdita Alizoti Mëhilli 

Qendra e Shërbimeve Arsimore 

 

 

Abstrakt 

 
Ky artikull synon të tërheqë vëmendjen e institucioneve politikëbërësve mbi promovimin e konceptit të zhvillimit të 

qëndrueshëm në arsimin parauniversitar. 

Edukimi kontribuon në zhvillimin e kompetencave te nxënësit për të trajtuar mjedisin në mënyrë të përgjegjshme. Një 

shtytje e fuqishme për edukimin për zhvillimin e qëndrueshëm ishin forumet ekonomike dhe politike ndërkombëtare 

si për shembull Kombet e Bashkuara, Organizata për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ekonomik etj. Edukimi për zhvillimin 

e qëndrueshëm u mundëson njerëzve të marrin vendime të duhura për integritetin mjedisor, qëndrueshmërinë 

ekonomike dhe për një shoqëri të drejtë si për brezat e sotëm ashtu edhe për brezat e ardhshëm, duke respektuar 

diversitetin kulturor. 

Artikulli ka marrë në shqyrtim kurrikulën e arsimit parauniversitar, për të evidentuar përdorimin e konceptit të 

zhvillimit të qëndrueshëm. Implementimi i të nxënit për zhvillimin e qëndrueshëm në praktikën mësimore do të jetë i 

suksesshëm vetëm nëse ky proces demonstron karakteristika të qëndrueshme, jo vetëm brenda procesit mësimor , por 

edhe në ambiente përtej shkollës. Arsimi duhet t’u ofrojë nxënësve aftësi dhe qëndrime të tilla, në mënyrë që ata të 

bëjnë zgjedhjet e duhura si qytetarë të përgjegjshëm.  

 

 

Fjalë kyç: zhvillimi i qëndrueshëm, objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm, kurrikula, edukimi për zhvillimin e 

qëndrueshëm. 

 

1. Historiku i zhvillimit të qëndrueshëm 

 

Nuk ka një përkufizim të vetëm për zhvillimin e qëndrueshëm pasi ai është një koncept në zhvillim e 

sipër. Në vitin 1987, Komisioni Botëror i Mjedisit dhe Zhvillimit, publikoi një raport i quajtur “E ardhmja jonë e 

përbashkët”, i cili njihet ndryshe edhe si Raporti i Brundlantit. Në këtë raport u paraqit për herë të parë termi 

“zhvillim i qëndrueshëm”, që nënkuptonte se problemet mjedisore nuk mund të trajtoheshin të ndara nga 

problemet e tjera globale.  Raporti i Brundtland deklaroi gjithashtu, se problemet kritike mjedisore globale vinin 

si rezultat i varfërisë së madhe në Hemisferën e Jugut dhe modeleve jo të qëndrueshme të konsumit dhe prodhimit 

në Hemisferën e Veriut. Nëse do t’i referoheshim hartës numër 1, shohim se niveli më i lartë i varfërisë vazhdon 

të jetë ende në Hemisferën Jugore. 
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Harta 1: Përqindja e popullsisë që jeton me më pak se 3.1 dollarë në ditë, 2014, Burimi: Banka Botërore 

Përkufizimi i parë për zhvillimin e qëndrueshëm u formulua pikërisht në Raportin e Brundtlandit, sipas të cilit 

"Zhvillimi i qëndrueshëm plotëson nevojat e së tashmes pa kompromentuar aftësinë e brezave të ardhshëm për 

të plotësuar nevojat e tyre” (Komisioni Botëror mbi Mjedisin dhe Zhvillimin, 1987).  Interesante është edhe 

shprehja e shkrimtarit të njohur francez Antoine de Saint-Exupery, i cili në vitet ’30 të shekullit XX, shkruante: 

“Tokën nuk e kemi trashëguar nga prindërit, por ua kemi marrë hua fëmijëve tanë”. Në thelb të kësaj shprehjeje, 

qëndron fakti që çdo brez duhet të shfrytëzojë të mirat e planetit, duke menduar për brezat e ardhshëm. Pra, 

pavarësisht se shkrimtari francez nuk e ka përdorur termin zhvillim i qëndrueshëm, i paraprin konceptit të 

zhvillimit të qëndrueshëm të formuluar në Raportin e Brundlantit. 

Koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm ka evoluar me kalimin e kohës. Kështu, sipas Sterling ”Zhvillimi i 

qëndrueshëm shihet si qasje midis ekonomisë dhe mjedisit, në një rrugë të re zhvillimi, që do të mbështeste 

progresin njerëzor jo vetëm në disa vende dhe për disa vjet, por në të gjithë planetin dhe për një të ardhme të gjatë. 

Katër prioritetet e veprimit, sipas konceptit të zhvillimit të qëndrueshëm janë: 

- Konsumimi dhe prodhimi i qëndrueshëm – të arrijmë më shumë duke përdorur me pak si edhe të vlerësojmë 

kostot dhe përfitimet gjatë gjithë ciklit jetësor. 

- Mbrojtja e burimeve natyrore dhe përmirësimi i mjedisit – mbrojtja e burimeve natyrore nga të cilat ne varemi 

- Krijimi  i komuniteteve të qëndrueshme – krijimi i vendeve ku njerëzit duan të jetojnë dhe punojnë edhe në 

të ardhmen 

- Ndryshimet klimatike dhe energjia – përballimi i kërcënimit më të madh si për mjedisin ashtu edhe për 

shoqërinë 

Zhvillimi i qëndrueshëm nuk nënkupton thjesht mbrojtjen e mjedisit, apo zhvillimin ekonomik, por është një 

ndërthurje midis tri shtyllave: mjedisit, ekonomisë dhe shoqërisë, të cilat duhet të jenë në baraspeshë me njëra-

tjetrën.   

2. Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm 

Duke analizuar konferencat që nga viti 1972 deri në vitin 2015, debati ka kaluar nga thjesht çështje të mjedisit, 

në një këndvështrim më kompleks, duke ndërthurur çështje të mjedisit, ekonomisë dhe shoqërisë. Madje Agjenda 

e vitit 2030 (Suistainable Development Goals, UNDP) për zhvillimin e qëndrueshëm përfshin në mënyrë të qartë 

17 objektiva, të cilat janë: 
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Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm sipas Agjendës së vitit 2030 janë më gjithëpërfshirëse që nga 

eliminimi i urisë në të gjithë planetin e deri te partneriteti botëror për zhvillimin e qëndrueshëm.  

Megjithatë objektivat më sfiduese të Agjendës së vitit 2030, sipas këndvështrimit tonë janë objektivat mbi 

urinë, varfërinë dhe arsimin. Lë të shohim disa të dhëna në vite të ndryshme mbi këto objektiva: 

 Objektivi 1:  Eliminimi i varfërisë në të gjitha format dhe në të gjithë planetin. 

Harta numër 2 tregon shpërndarjen gjeografike të popullsisë që jeton në varfëri ekstreme për vitin 2000. Vëmë 

re se në rreth 32 shtete, mbi 40% e popullsisë jetonte në varfëri ekstreme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta nr. 2 

Shpërndarja 

gjeografike e popullsisë që jeton në varfëri ekstreme, viti 2000, Burimi: Banka Botërore 

Ndërsa harta numër 3 tregon shpërndarjen gjeografike të popullsisë që jetonte në varfëri ekstreme për 

vitin 2017. Vëmë re se numri i shteteve ku mbi 40% e popullsisë jetonte në varfëri ekstreme është ulur në 12. 

Madje vlen për t’u theksuar se në qoftë se në vitin 2000 ishin 3 shtete popullsia e të cilave, jetonte e gjitha në 

varfëri ekstreme, në vitin 2017, nuk kemi asnjë shtet në kushte të tilla. 
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Harta nr. 3 Shpërndarja gjeografike e popullsisë që jeton në varfëri ekstreme, 2017. Burimi: Banka Botërore 

 Objektivi 2: Eliminimi i urisë, arritja e sigurisë ushqimore dhe përmirësimit të ushqyerjes dhe nxitja e 

bujqësisë së qëndrueshme. 

Për objektivin 2 shohim se në vitin 2000 njerëzit e uritur në masën mbi 30% gjenden në rreth 25 shtete, 

ndërsa për vitin 2017  (shiko hartën 4 dhe 5) ky numër është zvogëluar në 13 shtete. Shpresojmë që për vitin 

2030 ky objektiv të realizohet, duke e eliminuar fare urinë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta nr. 4 

Shpërndarja 

gjeografike e 

njerëzve të uritur në botë, viti 2000 
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Shpërndarja gjeografike e njerëzve të uritur në botë, viti 2017, Burimi: UN Food and Agriculture 

Organisation (FAO) 

 

 

 

 

 Objektivi 4: Sigurimi i arsimit cilësor gjithëpërfshirës dhe të drejtë, si edhe nxitja e mundësive për të nxënë 

gjatë gjithë jetës për të gjithë. 

Të dhënat rreth objektivit të katërt pasqyrohen te hartat numër 6 dhe 7, të cilat tregojnë numrin total të 

nxënësve (në moshën e arsimit fillor), që ndjekin arsimin fillor, e shprehur në përqindjen e popullsisë totale. 

Në vitin 2000 numri i shteteve që kanë patur një përqindje alarmante të nxënësve që ndiqnin arsimin fillor, 

ndërsa në vitin 2015 kjo përqindje është zbutur. Do ishte një arritje shumë e madhe për gjithë njerëzimin nëse 

do të arrihej objektivi i katërt i Agjendës së vitit 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta nr. 6 

Përqindja e 

popullsisë që ndjek arsimin fillor, viti 2000, Burimi: Banka Botërore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta nr. 7 Përqindja e popullsisë që ndjek arsimin fillor, viti 2015, Burimi: Banka Botërore 

 

 

 

3. Edukimi për zhvillimin e qëndrueshëm 

Ndryshe nga shumë lëvizje arsimore, edukimi për zhvillimin e qëndrueshëm u mor përsipër nga individë që 

nuk i përkisnin komunitetit të edukimit. Një shtytje e fuqishme për edukimin për zhvillimin e qëndrueshëm ishin 
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forumet ekonomike dhe politike ndërkombëtare si për shembull Kombet e Bashkuara, Organizata për Zhvillim 

dhe Bashkëpunim Ekonomik, Organizata e Shteteve të Amerikës etj.  

Edukimi për zhvillim të qëndrueshëm u mundëson njerëzve të marrin vendime të duhura për integritetin 

mjedisor, qëndrueshmërinë ekonomike dhe për një shoqëri të drejtë si për brezat e sotëm ashtu edhe për brezat e 

ardhshëm, duke respektuar diversitetin kulturor (UNESCO 2014, fq.20). 

Arsimi cilësor dhe të nxënit gjatë gjithë jetës janë thelbësore për zhvillimin e qëndrueshëm (Envisioning 

education in the post-2015 development agenda, Executive summary 2015). Është konstatuar se arsimimi 

cilësor, trajnimi dhe cilësia e mësimdhënies është një parakusht thelbësor për fuqizimin e individit, zhvillimin e 

shoqërive të barabarta dhe promovimin e shoqërisë  (Po aty, fq. 3). Nëse do t’i referoheshim situatës në Shqipëri, 

mund të themi se janë marrë hapa konkretë në drejtim të përmirësimit të mësimdhënies, por ende ka vend për 

përmirësim. Konkretisht edhe pse kuadri ligjor për trajnimin e mësuesve është rregulluar, gjithsesi agjencitë 

trajnuese të cilat zhvillojnë trajnimet me mësues, shfaqin mangësi në drejtim të mënyrës së organizimit të 

trajnimit, numrit të pjesëmarrësve në trajnim, materialeve që ofrojnë për trajnimin e mësuesve etj.  

Sipas UNESCO-s, Edukimi për zhvillimin e qëndrueshëm synon: 

- respektimin, vlerësimin dhe ruajtjen e arritjeve të së kaluarës; 

- sigurimin e ushqimit të mjaftueshëm dhe të një jete të shëndetshme dhe produktive për të gjithë njerëzit 

- vlerësimin, kujdesin dhe përmirësimin e gjendjes së planetit tonë; 

- krijimin e një botë më të mirë, më të sigurt dhe më të drejtë 

- ushtrimin e të drejtave dhe përgjegjësive të qytetarëve në nivel lokal, kombëtar e global. 

Pavarësisht përpjekjeve në mbarë botën për arritjen e synimeve të mësipërme ende ekziston pabarazia në 

vendet e pazhvilluara. Në kontekstin shqiptar, pabarazia në tregues social dhe ekonomik ende është prezent, 

sidomos në qarqet e thella malore. Sipas Bankës Botërore dhe INSTAT, niveli i të varfërve në Shqipëri është më 

i lartë në zonat rurale, që janë malore, si edhe është më e dukshme në personat që nuk kanë të paktën arsimin e 

mesëm. Treguesit më të lartë të varfërisë i ka qarku i Kukësit me 22.5 %, ndërsa shkallën më të ulët të varfërisë e 

ka qarku i Vlorës (Shqipëria: Trendi i varfërisë, f.5, INSTAT).  

Objektivi i katërt i Agjendës së vitit 2030, ka lidhje drejtpërsëdrejti me arsimin. Sipas UNESCO, me një 

popullsi prej rreth 7 miliard banorë dhe me burime natyrore të kufizuara, si individi, ashtu edhe shoqëria duhet të 

mësojnë të jetojnë në mënyrë të qëndrueshme. Gjithsecili nga ne duhet të veprojë në mënyrë të përgjegjshme, 

bazuar në të kuptuarit e asaj që ajo çfarë ne bëjmë sot, mund të ndikojë nesër te njerëzit e tjerë dhe te planeti. 

Bazuar në këtë pikë, edukimi për zhvillimin e qëndrueshëm i aftëson njerëzit për të ndryshuar mënyrën e të 

menduarit drejt zhvillimit të qëndrueshëm. Zhvillimi i qëndrueshëm i ndihmon nxënësit të kuptojnë botën dhe 

vendin e tyre në të. Të nxënit rreth zhvillimit të qëndrueshëm mund t'i vijë në ndihmë nxënësve të kuptojnë nevojat 

dhe të drejtat e së tashmes dhe brezave të ardhshëm si edhe të marrin në konsideratë rrugët më të mira të mundshme 

për të përballuar sfidat së ardhmes. Në këtë mënyrë nxënësit pajisen me njohuri, aftësi dhe vlerat që janë thelbësore 

për projektimin dhe krijimin e një shoqërie dhe të ardhme të qëndrueshme.  

Si brenda ashtu dhe jashtë shkollës, nxënësit mësojnë të kontribuojnë në mënyrë aktive për të ardhmen e 

qëndrueshme në të cilën ato do të jetojnë dhe punojnë. Arsimi luan një rol të rëndësishëm. Proceset e të nxënit 

janë të nevojshme për individët, organizatat dhe shoqërinë për të gjetur balancën ndërmjet njerëzve, planetit dhe 

përfitimeve. Por nuk ka vetëm një të vërtetë të fundit për këtë. Në të vërtetë, ka një sërë alternativash, zgjedhjesh 

dhe opinionesh. Dhe pikërisht ky është qëllimi i të nxënit për zhvillim të qëndrueshëm: si të bësh zgjedhje, si të 

zgjedhësh një pozicion dhe si të marrësh përgjegjësi.  

Të nxënit për zhvillim të qëndrueshëm rrjedh nga ndërveprimi ndërmjet edukimit mjedisor nga njëra anë dhe 

realizimit të një lëvizjeje globale nga ana tjetër. Në shkallë globale, natyra dhe mjedisi interpretohen në një shkallë 

më të gjerë se edukimi mjedisor tradicional. Sot mjedisi kuptohet në një rreze më të gjerë, sikurse në aspektin 

natyror, politik, kulturor, teknologjik, ekonomik dhe social. Ky këndvështrim holistik ndërton marrëdhënie 

ndërmjet mjedisit ku jetojmë dhe veprimeve tona. Nxënësit mësojnë se si veprimet e tyre ndikojnë në mjedis, jo 

vetëm  në nivel lokal, por edhe kombëtar e global. 

Në këtë mënyrë, edukimi kontribuon në zhvillimin e kompetencave të të rinjve për të trajtuar mjedisin në 

mënyrë të përgjegjshme. Tashmë, në praktikat mësimore moderne, një numër lëndësh tradicionale apo fusha të 

nxëni, të tilla si gjeografi, biologji, fizikë, shpeshherë përdoren për të trajtuar këtë çështje nga perspektiva të 

ndryshme, p.sh. si ajo shoqërore, ekonomike apo ekologjike. Në këtë mënyrë është plotësuar një ndër parakushtet 

e të nxënit për zhvillim të qëndrueshëm: të nxënit multiperpsektiv. Kjo ndihmon në zhvillimin e lëndëve të reja. 
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Megjithatë, të nxënit për zhvillim të qëndrueshëm nuk ndikon vetëm në praktikën mësimore. Implementimi 

i të nxënit për zhvillim të qëndrueshëm në praktikën mësimore do të jetë i suksesshëm vetëm nëse ky proces 

demonstron karakteristika të qëndrueshme, jo vetëm brenda procesit mësimor, por gjithashtu në fusha të tjera të 

procesit edukues, të tilla si bordet e shkollave dhe organizimi arsimor si i tërë. 

 

4. Reflektimi i konceptit të zhvillimit të qëndrueshëm në kurrikulën e arsimit parauniversitar në 

Republikën e Shqipërisë 

Koncepti për zhvillimin e qëndrueshëm në Republikën e Shqipërisë shfaqet në disa dokumente zyrtare: 

 Kushtetuta e Shqipërisë 

- Kushdo ka të drejtë të informohet për gjendjen e mjedisit dhe për mbrojtjen e tij (Kushtetuta e Shqipërisë, 

neni 56).  

- një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për brezat e sotëm dhe të ardhshëm;  

- shfrytëzimin racional të pyjeve, ujërave, kullotave dhe burimeve të tjera natyrore mbi bazën e parimit 

të zhvillimit të qëndrueshëm (Kushtetuta e Shqipërisë, neni 59, shkronja dh) 

 Ligj nr. 69/2012 për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë: (Ligji 69/2012, Ndryshuar 

me ligjin nr. 56 /2015, datë 28.5.2015) 

Në sistemin arsimor parauniversitar, nxënësit zhvillojnë përgjegjësi ndaj vetes, ndaj të tjerëve, ndaj shoqërisë 

dhe ndaj mjedisit (Ligji 69/2012, Ndryshuar me ligjin nr. 56 /2015, datë 28.5.2015, Neni 3, pika 2, shkronja c) 

 

 Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014-2020 (MAS) 

Sistem arsimor që ka në qendër nxënësin, mbështet zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe i shërben 

konsolidimit të shoqërisë demokratike  (Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar, f. 32). Sipas strategjisë 

së Arsimit 2014-2020, reforma arsimore synon një sistem arsimor modern, i cili nxit rritjen e qëndrueshme 

ekonomike, konsolidimin e demokracisë si dhe suksesin në dialogun dhe konkurrencën me vendet e rajonit dhe 

më gjerë (po aty, f. 55) 

Të gjitha këto dokumente ku promovohet koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm, paraqesin vullnetin e 

mekanizmave shtetërorë për të siguruar një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për brezat e 

sotëm dhe të ardhshëm, shfrytëzim racional të të mirave që na ofron mjedisi, mbi bazën e parimit të zhvillimit të 

qëndrueshëm. Gjithashtu synohet që nxënësit të zhvillojnë përgjegjësi ndaj vetes, shoqërisë dhe mjedisit.  

Në Ligjin e Arsimit Parauniversitar jepen shtatë kompetenca themelore për nxënësit (Ndryshuar me ligjin nr. 

56/2015, datë 28.5.2015), të cilat janë: 

- kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit, kompetenca e të menduarit, kompetenca e të mësuarit 

për të nxënë, kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin; kompetenca personale, kompetenca 

qytetare, kompetenca digjitale. 

Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin si edhe kompetenca qytetare lidhen drejtpërsëdrejti me 

konceptin e zhvillimit të qëndrueshëm. Le të shohim se si zbërthehen këto kompetenca në programet lëndore. Nga 

analiza e programeve lëndore, rezulton se për arsimin bazë (klasat 1-9), koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm 

shfaqet pothuajse në të gjitha programet e fushës “Shoqëria dhe mjedisi” në lëndët biologji, gjeografi dhe qytetari, 

në pjesën e përgjithshme të programit, por jo si rezultate të nxëni.  

Nxënësit shqiptarë ndeshen për herë të parë me termin “zhvillim i qëndrueshëm” në programin e qytetarisë 

së klasës së tetë dhe më pas në programin e gjeografisë së klasës së nëntë. 

Në programin e qytetarisë së klasës së tetë koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm shfaqet në tematikën “Ne dhe 

problemet globale” (Kurrikula bërthamë, qytetari klasa 8, IZHA 2016, f. 28) 

 nëpërmjet dy rezultateve të të nxënit: 

- evidenton format e shfaqjes së problemeve globale, si: ndotja e mjedisit, ruajtja e burimeve natyrore etj. 

në vendin tonë; 

- analizon shkaqet dhe pasojat që sjellin këto probleme në bashkësinë e tyre, në Shqipëri dhe më gjerë; 

Në programin e gjeografisë së klasës së nëntë koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm shfaqet në tematikën 

“Vështrim i përgjithshëm gjeografik i Republikës së Shqipërisë” (Kurrikula bërthamë, gjeografi, klasa 9, IZHA 

2016, f. 34) 

 nëpërmjet tri rezultateve të të nxënit: 

- interpreton rolin dhe vendin e pasurive mjedisore në shkallën e zhvillimit të Shqipërisë; 
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- sjell fakte (shembuj) të problemeve mjedisore në Shqipëri; 

- parashikon rrugë dhe mundësi të zgjidhjeve të qëndrueshmeve të problemeve mjedisore. 

Në të dyja programet, si në atë të qytetarisë së klasës së tetë edhe në atë të gjeografisë së klasës së nëntë (Gjeografia 

e trevave shqiptare), shohim se zhvillimi i qëndrueshëm trajtohet në plan kombëtar më tepër se në atë global.  

Ndërsa në arsimin e mesëm të lartë,  koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm shfaqet gjerësisht pothuajse në të 

gjitha programet lëndore, në pjesën e përgjithshme të tyre. 

Kështu, një nga qëllimet e programit të gjeografisë së klasës së dhjetë është edukimi i nxënësit si qytetar i 

informuar, i përgjegjshëm dhe aktiv, i cili mund të kontribuojë për zhvillimin e një bote të qëndrueshme   

(Kurrikula bërthamë, gjeografi klasa 10, IZHA 2016, f.8). Në programin e klasës së 10, koncepti i zhvillimit të 

qëndrueshëm shprehet në këtë mënyrë në dy nga kompetencat themelore: kompetencën qytetare dhe atë për 

jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin.  

 Kompetenca qytetare  

Programi i gjeografisë, si pjesë e fushës “Shoqëria dhe mjedisi”, krijon kushte në mënyrë të veçantë për 

ndërtimin dhe demonstrimin nga nxënësi të kompetencës qytetare. Përmes kërkimit gjeografik për çështje të 

tilla, si ndërvarësia, shfrytëzimi i burimeve natyrore, qëndrueshmëria mjedisore në nivel lokal e global etj., 

nxënësi nxitet të mendojë në mënyrë kritike dhe të marrë vendime që ndihmojnë në zhvillimin e tij si individ   

(Po aty, f. 10). 

 Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin 

Nxënësit vlerësojnë rëndësinë e punës individuale dhe në grup për zhvillimin e komunitetit nëpërmjet 

shembujve konkretë nga jeta e përditshme, zgjidhin çështje të ndryshme që lidhen me mjedisin gjeografik, 

analizojnë elementë të situatës, kompleksitetin e saj, vlerësojnë rëndësinë dhe efektivitetin e zgjidhjeve të 

propozuara nga njëri-tjetri (Kurrikula bërthamë, gjeografi klasa 11, IZHA 2016, f. 11). 

Koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm gjithashtu zbërthehet në rezultate të nxëni në lëndën e gjeografisë, klasa 

10. Konkretisht rezultatet e të nxënit për këtë koncept janë (Kurrikula bërthamë, gjeografi klasa 10, IZHA 2016, 

f. 40):  

Nxënësi:  

 analizon ndikimin e veprimtarisë njerëzore në mjedisin gjeografik dhe anasjelltas; 

 identifikon mënyra të menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore; 

 hulumton për raste të keqmenaxhimit të burimeve natyrore në vendin tonë; 

 propozon alternativa dhe strategji të mundshme të mbrojtjes dhe shfrytëzimit të tyre; 

  parashikon rrugë dhe mundësi të parandalimit ose trajtimit të tyre. 

 

Ndërsa qëndrimet që duhet të mbajë nxënësi lidhur me këtë çështje janë (po aty, f. 40): 

Nxënësi:  

 analizon ndikimin e veprimtarisë njerëzore në mjedisin gjeografik dhe anasjelltas; 

 identifikon mënyra të menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore; 

 hulumton për raste të keqmenaxhimit të burimeve natyrore në vendin tonë; 

 propozon alternativa dhe strategji të mundshme të mbrojtjes dhe shfrytëzimit të tyre; 

  parashikon rrugë dhe mundësi të parandalimit ose trajtimit të tyre. 

Ndërsa për klasën e 11, në programin e gjeografisë koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm, përveç se në kompetencat 

themelore (të cilat janë të njëjta për të gjitha programet), trajtohet edhe te qëndrimet/vlerat që duhet të përcjellë 

nxënësi, por jo te rezultatet e të nxënit. Konkretisht ky koncept shprehet në këtë mënyrë tek pjesa e 

qëndrimeve/vlerave (Kurrikula bërthamë, gjeografi klasa 11, IZHA 2016, f. 27, 28, 32). 

Nxënësi: 

 vlerëson dhe shpreh ndjeshmëri ndaj menaxhimit të qëndrueshëm të rajoneve; 

 vlerëson dhe respekton politikat globale dhe rajonale për zhvillimin e qëndrueshëm; 

 vlerëson menaxhimin e qëndrueshëm dhe përdorimin efecient të burimeve natyrore. 

Duke u nisur nga përvojat e deritanishme, nëse një koncept nuk shprehet në rezultate të nxëni, në program 

mësimor, në kushtet në të cilat ndodhet vendi ynë, është vështirë të përcillet nga mësuesi te nxënësi.  

Për të parë se si është zbatuar programi lëndor nga autorët e teksteve shkollore, kemi marrë në shqyrtim tri 

tekste alternativë të gjeografisë 10, Shtëpia Botuese Albas, Ideart dhe Filara. Në këto tekste shkollore, konstatojmë 
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se termi i zhvillimit të qëndrueshëm është përdorur vetëm në drejtim të mjedisit, pa përfshirë dy shtyllat e tjera të 

zhvillimit të qëndrueshëm, që janë ekonomia dhe shoqëria. 

Në programet e klasës së 10, koncepti i zhvillimit të qendrueshëm trajtohet edhe në lëndën e qytetarisë. 

Konkretisht, ky koncept zbërthehet në një rezultat të nxëni: 

 identifikon mënyra të menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore; 

Rezultatet e tjera të të nxënit që lidhen me këtë koncept janë kryesisht për mjedisin. 

Ndërsa në klasë të 12 koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm trajtohet vetëm në lëndën e gjeografisë. Disa nga 

rezultatet e të nxënit, që lidhen me këtë koncept janë (Kurrikula me zgjedhje, gjeografi klasa 12, IZHA 2017, f. 

55, 56): 

 përshkruan konceptin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe rëndësinë e tij; 

 vlerëson rëndësinë e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik përmes koordinimit të politikave rajonale me 

ato globale të zhvillimit; 

 identifikon rrugë dhe strategji drejt një zhvillimi të qëndrueshëm industrial, bujqësor dhe urban. 

Pavarësisht se në programin e gjeografisë klasa 12, koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm trajtohet më 

gjerësisht, vlen të theksohet që kjo lëndë në klasë të 12 është me kurrikulën me zgjedhje, që do të thotë se zgjidhet 

nga një kategori e caktuar nxënësish. Pra, jo të gjithë nxënësit pajisen me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për 

zhvillimin e qëndrueshëm. Duke parë se sa shumë rëndësi po i kushtohet sot zhvillimit të qëndrueshëm, do të ishte 

e udhës që trajtimi i këtij koncepti të jetë më holistik, duke përfshirë të tri shtyllat e zhvillimit të qëndrueshëm. 

Kjo mund të realizohet edhe nëpërmjet ofrimit të moduleve kurrikulare me titull “Zhvillimi i qëndrueshëm”. 
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LËNDA E GJEOGRAFISË NË KURRIKULËN E ARSIMIT TË MESËM 

TË LARTË NË REPUBLIKËN E  SHQIPËRISË 

 

Msc. Afërdita Alizoti Mëhilli1 

 

Abstrakt 

 
Artikulli synon të analizojë arritjet e nxënësve në lëndën e gjeografisë bazuar në kurrikulën e re mbi bazë kompetencat. 

Objektivat specifikë të studimit janë: të identifikojë arritjet e nxënësve në lëndën e gjeografisë; të identifikojë 

problematikat në arritjet e nxënësve; të identifikojë faktorët që ndikojnë në përzgjedhjen e lëndës së gjeografisë si 

lëndë me zgjedhje në vitin e tretë të gjimnazit, të analizojë lidhjen midis kurrikulës së re, mjeteve didaktike dhe arritjeve 

të nxënësve në Maturën Shtetërore 2019.    

Metodologjia e përdorur në studim bazohet në shfrytëzimin e literaturës, intervistat e kryera, si edhe në studime 

statistikore nëpërmjet programit SPSS. Studimi bazohet në të dhënat e  arritjeve të nxënësve në lëndën e gjeografisë 

në Maturën Shtetërore 2019. Janë marrë në studim nxënësit të cilët kanë zgjedhur gjeografinë si lëndë me zgjedhje. 

Këto të dhëna janë kombinuar me studimin e kurrikulës së re mbi bazë kompetencat.  

Kurrikula e re sot në Arsimin e Mesëm të Lartë zhvillohet në mënyrë të tillë që, në vitin e parë dhe të dytë lëndët janë 

të detyruara për të gjithë nxënësit, ndërsa në vitin e tretë vetëm gjashtë prej tyre  janë të detyruara për të gjithë nxënësit,  

pjesa tjetër e lëndëve janë me zgjedhje. Zgjedhja e lëndëve kushtëzohet nga preferencat e nxënësve si edhe nga kriteret 

e IAL për të pranuar studentët. Në këtë kuadër janë bërë intervista me nxënësit e vitit të tretë për të analizuar faktorët 

që kanë ndikuar në përzgjedhjen e lëndëve me zgjedhje të vitit të tretë të gjimnazit. 

 

Fjalë kyç: arritjet e nxënësve, kurrikula mbi bazë kompetencat, programi i ri i gjimnazit, mjetet didaktike, përputhja e 

notave midis vlerësimit të brendshëm dhe atij të jashtëm. 

 

Vështrim i përgjithshëm mbi reformat arsimore në arsimin parauniversitar në Shqipëri 

 

Pas ndryshimeve politike në vitet ’90 të shek. XX, në Shqipëri vazhdimisht janë ndërmarrë reforma 

arsimore me qëllim përmirësimin e sistemit arsimor parauniversitar. Gjatë reformës arsimore të viteve 2005-2012, 

u riorganizuan nivelet e Arsimit Parauniversitar, në bazë të së cilës, arsimi i detyruar ndryshoi nga 8 në 9 vjet, 

ndërsa gjimnazi nga 4 në 3 vjet.  

Me kalimin e gjimnazit nga 4 në 3 vjeçar, në vitin shkollor 2009-2010, Ministria e Arsimit  miratoi 

strukturën e re të kurrikulës, duke i dhënë fund periudhës së gjimnazit të profilizuar. Gjimnazi me dy profile, 

natyror dhe shoqëror, ishte një hap i mirë përpara, në krahasim me gjimnazin e pa profilizuar, sepse në vend të 

një kurrikule të njëjtë për të gjithë nxënësit u kalua për herë të parë në përzgjedhjen nga vetë nxënësi.  

Kurrikula ishte e orientuar në kurrikulën bërthamë dhe atë me zgjedhje, ku kurrikula bërthamë ishte e njëjtë dhe 

e detyrueshme për të gjithë nxënësit, ndërsa kurrikula me zgjedhje përbëhej nga kurrikula me zgjedhje të detyruar 

dhe ajo me zgjedhje të lirë. Lëndët me zgjedhje të detyruar miratoheshin nga MASR, ndërsa ato me zgjedhje të 

lirë nga shkolla.  

Sipas MASR, deri në vitin 2014 kurrikula ka qenë e organizuar në programe të lëndëve të veçanta, të 

cilat strukturoheshin kryesisht më vete, të pa lidhura me njëra tjetrën, që vinin theksin te formimi teorik dhe më 

pak tek ai praktik. Shpesh mungonte koherenca vertikale dhe horizontale mes tyre, ishin të mbingarkuara dhe jo 

të përshtatshme me nivelin e zhvillimit moshor të nxënësve. Shkalla e integrimit ishte e ulët, për pasojë nxënësit 

nuk arrinin të zgjidhnin një problem në situata komplekse (ascap.edu.al).  

Për këtë arsye, në vitin shkollor 2016-2017, u ndërmor një reformë tjetër arsimore në arsimin 

parauniversitar, qëllimi i së cilës ishte krijimi i kushteve më të mira të mundshme që nxënësit të përgatiten si 

qytetarë aktivë për të marrë pjesë në mënyrë krijuese dhe kritike në jetën ekonomike, shoqërore e kulturore të 

vendit. Kjo reformë nxit nxënësit të aftësohen për t’iu përshtatur ndryshimit të rrethanave në shoqërinë 

demokratike të dijes.  

 
1 Qendra e Shërbimeve Arsimore, E-mail: aferditalizoti@yahoo.com,  

mailto:aferditalizoti@yahoo.com
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Sipas kësaj reforme synohet që kurrikula të zhvillojë kompetencat kyçe evropiane, që nxënësit të jenë të aftë të 

zgjidhin problemet komplekse të jetës së sotme si në nivel personal ashtu edhe në nivel kombëtar e global. Në 

këtë mënyrë, sigurohet arsimim cilësor dhe i barabartë për çdo pjesëtar të shoqërisë, pavarësisht nga përkatësia 

etnike, gjinia, pozita shoqërore dhe ndryshime të tjera. 

Për këtë qëllim, ndryshoi tërësisht kurrikula e arsimit parauniversitar, nga klasa e parë deri në klasë të 

dymbëdhjetë. Në vitin shkollor 2014-2015 filloi pilotimi i kurrikulës së re në 26 shkolla në rang vendi, për arsimin 

bazë. 

Ndryshimi i kurrikulës për arsimin bazë filloi të zbatohej në shkolla në vitin shkollor 2015-2016, në këtë mënyrë: 

- klasën I dhe VI në vitin 2015-2016 

- klasën II dhe VII në vitin shkollor 2016-2017 

- klasën III dhe VIII në vitin shkollor 2017-2018 

- klasën IV dhe IX në vitin shkollor 2018-2019 

- klasën V në vitin shkollor 2019-2020 

Ndërsa për gjimnazin, nuk u krye pilotimi i kurrikulës, por filloi zbatimi i saj në vitin shkollor 2016-2017 për 

klasën e dhjetë, më pas vazhdoi në vitet pasardhëse për klasën XI dhe XII, si më poshtë: 

- klasa X - në vitin shkollor 2016-2017 

- klasa XI - në vitin shkollor 2017-2018 

- klasa XII - në vitin shkollor 2018-2019 

Kurrikula aktuale është e strukturuar në gjashtë shkallë, të cilat paraqesin periudha me karakteristika të 

përbashkëta për sa i përket zhvillimit të fëmijëve dhe kërkesave të vetë kurrikulës. Ajo strukturohet sipas 

kompetencave kyçe dhe rezultateve të nxënit për kompetencë dhe organizohet në fusha të nxëni. 

Kompetencat kyçe sipas të cilave strukturohet kurrikula aktuale janë: 

- Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit 

- Kompetenca e të menduarit 

- Kompetenca e të mësuarit për të nxënë 

- Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin 

- Kompetenca personale 

- Kompetenca qytetare 

- Kompetenca digjitale 

Fushat e të nxënit janë: 

- Gjuhët dhe komunikimi 

- Matematikë 

- Shkencat e natyrës 

- Shoqëria dhe mjedisi 

- Arte 

- Edukim fizik, sporte dhe shëndet 

- Teknologji dhe TIK 

Në kurrikul përcaktohen se çfarë duhet të dinë dhe çfarë duhet të jenë në gjendje të bëjnë si duhet nxënësit, cilat 

vlera dhe qëndrime duhen kultivuar, si duhen aftësuar ata për bashkëjetesë dhe tolerancë, si mund të japin 

ndihmesë në mënyrë aktive për mirëqenien shoqërore dhe vetjake etj. Në të njëjtën kohë, kurrikula i qartëson 

nxënësit dhe prindërit e tyre për drejtimin, nivelin dhe pikëmbërritjet e të nxënit në shkallë dhe nivele të ndryshme 

arsimore, të cilat janë bazë për nivelet dhe shkallët pasardhëse. 

Zbatimi i kurrikulës së reformuar në shkolla synon të sjellë: 

- Ndryshimin e konceptimeve për të nxënit 

- Ndryshimin e rolit të mësuesit 

- Bashkëpunimin e mësuesve dhe të gjithë aktorëve dhe palëve të interesuar 

- Reformimin e formimit fillestar dhe zhvillimit profesional të mësuesve 

- Zgjerimin e burimeve të të nxënit 

- Ndryshimin e vlerësimit 

- Zgjerimin e autonomisë dhe të përgjegjshmërisë së shkollës. 
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Pavarësisht ndryshimeve të vazhdueshme në kurrikul, duke kaluar nga kurrikula me objektiva në atë me 

kompetenca, ende nuk po vilen frutet e saj. Madje në testime ndërkombëtare, të cilat testojnë aftësitë e nxënësve 

në fusha të tilla si matematikë, shkenca dhe lexim, Shqipëria renditet ende larg shteteve të zhvilluara.  

Grafiku 1 (Results from PISA 2018) paraqet arritjet mesatare të  nxënësve 15 vjeçar shqiptarë në lexim, shkenca 

dhe matematikë në raport me mesataren e OECD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në bazë të grafikut, mesatarja e pikëve të 

Shqipërisë i takon kryesisht nivelit 2 të 

aftësive (nga 336 pikë – 483 pikë), ndërkohë 

që mesatarja e OECD është në nivelin 3 të 

aftësive. 

Kështu, në bazë të përshkrimit të niveleve të aftësive, sipas OECD (Results from PISA 2018), rezulton se në 

fushën e shkencave, ku bën pjesë dhe gjeografia, nxënësit: 

- Përdorin njohuritë e jetës së përditshme për të identifikuar, interpretuar të dhëna dhe për të identifikuar pyetje 

që i adresohen eksperimenteve të thjeshta.  

- përdorin njohuritë e jetës së përditshme për të identifikuar konkluzione të thjeshta nga disa të dhëna. 

- demonstrojnë njohuritë bazë dhe janë në gjendje të identifikojnë pyetjet të cilat mund të investigohen në 

mënyrë shkencore. 

 

 

 

 

Ndërsa grafiku i mëposhtëm (Results from PISA 2018) tregon ecurinë  e Shqipërisë në vite për tri fushat: 

lexim, matematikë dhe shkenca. 
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Nga grafiku shohim që trendi është përgjithësisht në rritje, bazuar te pikët e fituara, ndërsa nëse shohim nivelet 

e aftësive, nxënësit shqiptarë janë ende në nivelin 2 që nga viti 2000 deri më sot. 

 

Gjithsesi, mendojmë që të gjitha ndryshimet që janë bërë në Shqipëri në kurrikulën e arsimit parauniversitar, 

do të jenë më konkrete në testimin e PISA 2021. Rezultatet mund të shihen që në fazën e pilotimit, në prill të 

vitit 2020, pasi nxënësit që do t’i nënshtrohen testimit janë përgatitur me kurrikulën e re. Ndërsa kur të 

zhvillohet studimi kryesor i PISA, në vitin 2021, do të kemi një panoramë më të qartë, pasi kampioni i studimit 

do të jete më i madh. 

Në një farë mënyre, ky testim do të shërbejë edhe si një indikator i jashtëm për të treguar se sa mirë ka 

funksionuar kurrikula e re me bazë kompetencat. 

 

 

Ndryshimi i orëve mësimore për lëndën e gjeografisë në dy dekadat e fundit 

 

Nëse do të bënim një analizë të ndryshimit të orëve mësimore të gjeografisë, do të rezultonte si më poshtë: 

Për gjimnazin 4 vjeçar të pa profilizuar (totali 7 orë mësimore):  

- 3 orë në vit të parë 

- 2 orë në vit të dytë 

- 2 orë në vit të tretë 

 

 

Për gjimnazin 4 vjeçar të profilizuar (totali 7 orë mësimore):  

- 2 orë në vit të parë 

- 2 orë në vit të dytë 

- 1 orë në vit të tretë 

- 2 orë në vit të katërt 

 

Për gjimnazin 3 vjeçar nga viti 2010-2016 (5 orë mësimore të detyrueshme +2 orë me zgjedhje):  

Për kurrikulën bërthamë (3 orë mësimore) 

- 2 orë në vit të parë 

- 1 orë në vit të dytë 

- 2 orë në vitin e tretë  

Për kurrikulën me zgjedhje (2 orë mësimore) 

- 2 orë në vit të tretë 
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Për gjimnazin 3 vjeçar, kurrikula aktuale (4 orë mësimore të detyrueshme +4 orë me zgjedhje):  

Për kurrikulën bërthamë (4 orë mësimore) 

- 2 orë në vit të parë 

- 2 orë në vit të dytë 

Për kurrikulën me zgjedhje (4 orë mësimore) 

- 4 orë në vit të tretë 

 

Pra, shohim  se orët e gjeografisë janë gjithmonë në ulje, por situata paraqitet më e pafavorshme në kurrikulën 

aktuale, ku orët e gjeografisë në kurrikulën bërthamë (e cila është e detyrueshme për të gjithë nxënësit) janë vetëm 

4 orë.  

Për gjimnazin 3 vjeçar, si për atë të vitit 2010, ashtu edhe për kurrikulës aktuale, orët e detyrueshme janë 

respektivisht 3 dhe 4 orë mësimore, por për gjimnazin e vitit 2010, IAL-të, i jepnin shumë përparësi lëndëve të 

kurrikulës me zgjedhje. Koeficienti që kishin vendosur shumica e IAL-ve për lëndët e thelluara ishte 1.4. Në këtë 

mënyrë, nxënësit ishin të interesuar për ta zgjedhur gjeografinë si lëndë me zgjedhje në vit të tretë. Ndërsa për 

kurrikulën aktuale situata është e përmbysur, pasi gjeografinë, si lëndë me zgjedhje, nuk e kërkon asnjë nga IAL-

të në rang vendi. 

Përzgjedhja e lëndëve në kurrikulën aktuale 

Nxënësit në vit të tretë zhvillojnë 17 orë mësimore nga kurrikula bërthamë dhe 13 orë nga lëndët me zgjedhje. 

Nga menyja e lëndëve me zgjedhje, ata duhet të zgjedhin ato lëndë që plotësojnë 13 orë mësimore, por që kërkohen 

njëkohësisht nga fakulteti ku nxënësi do të ndjekë studimet. Procedura e përzgjedhjes së lëndëve fillon në vitin e 

dytë. Përpara se nxënësit të plotësojnë formularin për përzgjedhjen e lëndëve me zgjedhje, ata plotësojnë një 

formular në lidhje me fakultetin që dëshirojnë të ndjekin ose informohen nga mësuesit për kriteret e pranimit për 

secilin nga universitetet. Në bazë të preferencave të nxënësve, si edhe kritereve për pranim të çdo fakulteti, 

drejtoria e shkollës harton disa modele të gatshme. Për shembull, për nxënësit që duan të ndjekin Fakultetin e 

Mjekësisë, krijohen klasat të cilat mund zhvillojnë si lëndë me zgjedhje ato lëndë, për të cilat aplikohet koeficient 

më i lartë nga fakulteti përkatës, të tilla si: kimi (4 orë), biologji (4 orë) dhe fizikë (4 orë). E njëjta logjikë ndiqet 

edhe për fakultetet e tjera. 

Nga intervistat që kemi zhvilluar me drejtues të gjimnazeve dhe mësues, deklaruan se në një pjesë të mirë të 

shkollave, lënda e gjeografisë ose nuk ofrohet si lëndë me zgjedhje në modelet e gatshme, ose edhe në rast se 

ofrohet, nxënësit nuk kanë vullnetin për ta zgjedhur.  

Nëse do t’i referoheshim varianteve të mundshme të zgjedhjeve në një nga gjimnazet e vendit (të aneksi gjeni 

variantet e mundshme të ofruara nga shkolla për lëndët me zgjedhje, për vitin shkollor 2018-2019 dhe 2019-2020, 

shohim se gjeografia është e vetmja lëndë që ofrohet vetëm në 1 nga 14 variantet e mundshme apo në 1 nga 6 

variantet e mundshme. Një nga arsyet e forta që ndikon në këtë rast është fakti që gjeografia nuk kërkohet nga 

asnjë universitetet/fakultetet në rang vendi. Madje edhe në rastin konkret, gjeografia është vendosur vetëm për të 

plotësuar me orë mësimore mësuesit e lëndës së gjeografisë që janë në shkollë. 

Disa nga pasojat e këtij fenomeni mund të jenë: 

- Ulja e orëve mësimore për mësuesit e gjeografisë, duke patur parasysh që gjeografia në klasë të 12 zhvillohet 

në 4 orë në javë. 

- Deficit i dukshëm në njohuritë e përgjithshme rajonale e globale, sidomos në ditët e sotme  në kushtet e 

globalizmit dhe lëvizjes së lirë të popullsisë. 

- Mungesë të integrimit ndër lëndor brenda fushës dhe jashtë saj, me fokus orientimin e nxënësve me tregun e 

punës, sipërmarrjen dhe mbrojtjen e mjedisit. 

- Sistemi arsimor parauniversitar, do të kishte nevojë për më pak mësues gjeografie. 

 

Për të qartësuar më mirë situatën, u organizua një pyetësor, ku morën pjesë rreth 300 nxënës të vitit të tretë të 

gjimnazit. Gjysma e të anketuarve ishin nga zona rurale dhe gjysma nga zona urbane. Pyetjes se “Pse e keni 

zgjedhur gjeografinë si lëndë me zgjedhje në vit të tretë”, rreth 70% e nxënësve deklaruan se u pëlqen gjeografia 

si lëndë. Kjo tregon se nxënësit e pëlqejnë gjeografinë, por ndërkohë një pjesë e shkollave nuk mund ta ofrojnë si 

mundësi për ta zgjedhur, pasi nuk është në interesin e nxënësve për studimet e larta. 

 

Arritjet e nxënësve në testin e Gjeografisë  në Maturën Shtetërore 2019 
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Testi i gjeografisë në MSH 2019, u hartua mbi bazën e rezultateve të të nxënit të programit orientues të miratuar 

nga MASR. Më poshtë po paraqesim Tabelën e Specifikimeve mbi të cilën është hartuar testi.   

    Nivelet  

NR. Tematikat Pesha në % Nr. pikëve  Niveli I - 40% Niveli II - 40% Niveli III - 20% 

1 

Proceset natyrore 

dhe shoqërore 40 24 10 10 4 

2 

Ndërvarësia midis 

njerëzve, vendeve 

dhe rajoneve 60 36 14 14 8 

TOTALI 100 60 24 24 12 

 

Nga tabela e specifikimeve shohim se peshën më të madhe në test e zë tematika “Ndërvarësia midis njerëzve, 

vendeve dhe rajoneve”, me 36 pikë. Kjo tematikë në programin orientues zë peshën më të madhe, prandaj në test 

përfaqësohet me numër më të madh pikësh. Ndërsa tematika  “Proceset natyrore dhe shoqërore”përfaqësohet në 

test me 24 pikë. Ndërkohë, përsa i përket niveleve të arritjeve, rreth 24 pikë i takojnë nivelit të parët ët arritjeve, 

24 pikë nivelit të dytë dhe 12 pikë nivelit të tretë. 

 

Për MSH 2019, gjeografia u zgjodh nga 2269 maturantë për ta dhënë si provim me zgjedhje. Pjesa më e madhe e 

nxënësve që zgjedhin gjeografinë si lëndë me zgjedhje përgjatë viteve, përgjithësisht kanë pasur arritje të ulëta. 

Kështu, edhe për MSH 2019, mesatarja e nxënësve (për tri vitet e gjimnazit) që kishin zgjedhur këtë lëndë ishte 

6.88.  

 

Përsa i përket pikëve të testit, mesatarja e pikëve të arritura ishte 22.86 pikë (Raporti Publik, MSH 2019), nga një 

total prej 60 pikësh. Pra nxënësit janë rreth 8 pikë larg pikëve mesatare të testit. Vlen për t’u theksuar që 

maksimumi i pikëve mesatare të fituara ishte 38 pikë. ZVA-ja që ka marrë maksimumin e pikëve mesatare, ka 

arritur gjithashtu të ketë një diferencë shumë të ulët midis notës së maturës dhe notës vjetore. Pra, qëndrueshmëria 

e rezultateve është shumë e mirë. Ndërkohë që ka patur raste me një diferencë shumë të madhe midis notës së 

Maturës Shtetërore dhe notës vjetore, deri në 3.55 njësi note (Raporti Publik, MSH 2019).  

Në bazë të analizës së rezultateve të nxënësve në testin e gjeografisë dhe arritjeve të tyre vjetore, rezulton se: 

- rreth 8% e ZVA-ve kanë patur një diferencë deri në 3.55 njësi note midis notës së Maturës Shtetërore dhe 

notës vjetore;  

- rreth 60% e ZVA-ve kanë patur diferencë midis notës së Maturës Shtetërore dhe asaj vjetore, me rreth 1.5 

njësi note; 

- rreth 7 % e ZVA-ve kanë arritur të kenë një qëndrueshmëri të mirë midis notës së Maturës Shtetërore dhe 

notës vjetore; 

- vetëm 1 % e ZVA ka arritur të ruajë notën midis notës së maturës dhe notës vjetore. Madje edhe në këtë rast, 

numri i nxënësve që kanë zgjedhur gjeografinë si lëndë me zgjedhje për këto ZVA, ka qenë shumë i ulët.  

 

Nga analiza statistikore e pyetjeve të testit vihet re se:  

 

 nxënësit kanë performuar shumë mirë në rastet e mëposhtme: 

 

- identifikojnë trupat qiellorë – rreth 90% e nxënësve janë përgjigjur saktë. 

- identifikojnë gazet kryesorë të atmosferës - 70% e nxënësve janë përgjigjur saktë. 

- përcaktojnë pozitën gjeografike të Shqipërisë – rreth 70% e nxënësve janë përgjigjur saktë. 

- identifikojnë rajonet e botës, duke dhënë karakteristikat themelore të tyre. Rreth 70% e nxënësve janë në 

gjendje të identifikojnë rajonin. 

- identifikojnë vendet me shkallë më të lartë urbanizimi – 76% e nxënësve janë përgjigjur saktë. 

- identifikojnë kriteret mbi bazën e të cilave bëhet ndarja e rajoneve – 74% janë përgjigjur saktë. 

- përcaktojnë ndarjen administrative të Shqipërisë-76% janë përgjigjur saktë. 
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- përshkruajnë faktorët që ndikojnë në lëvizjen mekanike të popullsisë - 83% e nxënësve kanë gjetur të paktën 

një nga faktorët. Çështja e lëvizjes mekanike të popullsisë është një fenomen që e ka shoqëruar popullsinë 

shqiptare këto 30 vitet e fundit. Për këtë arsye nxënësit janë edhe të familjarizuar me këtë fenomen, përveç 

se  e kanë studiuar në shkollë.  

 

 nxënësit kanë performuar dobët në rastet e mëposhtme: 

 

- në gjetjen e koordinatave gjeografike të një pike të dhënë në hartë. Rreth 44% e nxënësve nuk janë të aftë të 

gjejnë koordinatat gjeografike.  

- në leximin e grafikëve të ndryshëm. Konkretisht në pyetjen mbi gjetjen e kufirit të borës së përhershme, 82% 

e nxënësve janë përgjigjur gabim. 

- 77% e nxënësve nuk mund të bëjnë dot dallimin midis shkëmbinjve magmatikë efuzivë dhe intruzivë.  

- në dallimin midis elementeve matematikore nga ato gjeografike të një harte – 70% e nxënësve janë përgjigjur 

gabim. 

- në përcaktimin e faktorëve që ndikojnë në shmangien e rrymave oqeanike- 71% e nxënësve janë përgjigjur 

gabim. 

- në krahasimin e strukturave mbi të cilat ndërtohet relievi. Konkretisht në pyetjen që lidhet me ndryshimet 

strukturore midis Rajonit Jugor dhe Juglindor, 85% e nxënësve i janë përgjigjur gabim ose nuk janë përgjigjur 

fare. Mesa duket nxënësit e kanë të vështirë të bëjnë dallimin midis antiklinaleve-sinklinaleve dhe grabeneve-

horsteve. Në këtë rast nxënësit mund të dallojnë me lehtësi format e ndryshme të relievit, por nuk kanë të 

qartë strukturat mbi të cilat formohet relievi. 

Sipas specialistëve, nga të gjitha pyetjet që u analizuan, më problematike paraqitet situata kur nxënësit 

testohen për gjetjen e koordinatave gjeografike të një pike në hartë. Fakti që 44% e nxënësve nuk janë të aftë 

të gjejnë koordinatat gjeografike, është një e dhënë që tregon se veprimtaritë praktike të ndjekura në klasë 

nuk zhvillohen ashtu si duhet.  

Gjithashtu, edhe leximi dhe analiza e grafikëve është një tjetër problem, që tregon se ende mësimdhënia 

zhvillohet mbi baza teorike më shumë sesa praktike. 

Gjithsesi, mendojmë që faktori kryesor që ka ndikuar në arritjet e ulëta të nxënësve në këtë provim, është 

fakti që gjeografia zgjidhet nga nxënës me arritje të ulëta. 

 

Rekomandime: 

- trajnimi i mësuesve, jo vetëm në aspektin metodologjik të mësimdhënies, por edhe atë shkencor për ta 

zhvilluar si duhet kurrikulën me kompetenca; 

- lënda e gjeografisë të jetë si një nga lëndët që e kërkon të paktën fakulteti i histori – filologjisë në kriteret 

e pranimit. Madje do të sugjeronim të kërkohej edhe në universitete/fakultete të tjera, si për shembull në 

Universitetin Bujqësor të Kamzës, Fakultetin e Ekonomisë, Fakultetin e Gjeologjisë etj. 

- Mbështetja e krijimit të “shoqatës së mësuesve të gjeografisë”, që të mundë të adresojë dhe zgjidhë 

problematikat e lartë përmendura. Në Shqipëri nuk ekziston një shoqatë e tille. 

- Lënda e Gjeografisë të kërkohet në kriteret e pranimit, jo vetëm nga fakulteti i histori – filologjisë, por 

dhe nga fakultetet e universitetet, në kurse dyvjeçare me fokus: zhvillimin turistik, demografik, mbrojtjen 

mjedisore, studim dhe menaxhim territori në rastet e fatkeqësive natyrore etj 
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Aneks: Plani mësimor i gjimnazit, viti 2017 

 

Nr.  

Fushat e të nxënit/Lëndët 

Shkalla 5 Shkalla 6 

Klasa 10 

(orë/javë) 

Klasa 11 

(orë/javë) 

Klasa 12 

(orë/javë) 

I. GJUHËT DHE KOMUNIKIMI 7 7 7 

I. 1 Gjuhë shqipe  2 2 2 

I. 2 Letërsi 2 2 2 

I.3 Gjuhë e huaj e parë 3 3 3 

II. MATEMATIKË  4 4 4(B) ose 6(A+B) 

III. SHKENCAT E NATYRËS 6 6 
 

III.1 Fizikë 2 2 
 

III.2 Kimi 2 2 
 

III.3 Biologji 2 2 
 

IV. SHOQËRIA DHE MJEDISI 6 6 
 

IV.1 Shkenca sociale (Qytetari, Filozofi) 2 2  

IV.2 Histori 2 2 
 

IV.3 Gjeografi 2 2 
 

V. TEKNOLOGJI DHE TIK 2 1 
 

V.1 TIK 2 1 
 

VI. EDUKIMI FIZIK, SPORTE DHE 

SHËNDETI 

3 3 3 

Shuma (Kurrikula bërthamë) 28 27 14-16 

KURRIKULA ME ZGJEDHJE 2 3 16-14 

KURRIKULA NË BAZË SHKOLLE 0-2 0-2 0-2 

TOTALI (Nr. i orëve javore gjithsej) 30-32 30-32 30-32 

 

 

 

 

 

 

 

KURRIKULA  ME ZGJEDHJE  

 

 

Nr. 

 

Fushat e të nxënit/Lëndët 

Shkalla 5 Shkalla 6 

Klasa 10 

(orë/javë) 

Klasa 11 

(orë/javë) 

Klasa 12 

(orë/javë) 

I. GJUHËT DHE KOMUNIKIMI 2 2 4 

I. 1 Letërsi  
  

2 

I. 2 Gjuhë e huaj e dytë 2 2 2 
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II. MATEMATIKË  
  

2 (A) 

III. SHKENCAT E NATYRËS 
  

12 

III.1 Fizikë 
  

4 

III.2 Kimi 
  

4 

III.3 Biologji 
  

4 

IV. SHOQËRIA DHE MJEDISI 
  

14 

IV.1 Shkenca sociale (Sociologji, Psikologji) 
 

 2+2 

IV.2 Histori 
 

 4 

IV.3 Gjeografi 
  

4 

IV.4 Ekonomi 
  

2 

V.  ARTE (Teatër, Muzikë, Art pamor) 2 2 2 

VI. TEKNOLOGJI DHE TIK 
 

1 4 

VI.1 TIK 
 

1 2 

VI.2 Teknologji 
  

2 

VII. EDUKIMI FIZIK, SPORTE DHE 

SHËNDETI 

1 1 1 

VIII. Module kurrikulare  2 2 Max 82 
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ROLI I BASHKËSISË ISLAME TË KOSOVËS GJATË VITEVE 1989-

1992 

 

Bekim Paci 

Kandidat në studimet e Doktoraturës në Universitetin e Tetovës (Fakulteti Filozofik-Departamenti i Historisë) 

Abstrakt 

Studimi ka si qëllim të trajtojë ndikimin e madh që ka luajtur Bashkësia Islame e Kosovës gjatë viteve 1989-1992, ku 

gjatë kësaj periudhe në Kosovë po ndodhnin disa zhvillime të rëndësishme e që pjesë e tyre ishte edhe institucioni fetar 

i lartpërmedur. Ky institucion arriti që përmes aktiviteteve të veta, të kontribuonte pozitivishtë në realizimin me sukses 

të shumë veprimtarive kontruktive për popullin shqiptarë të Kosovës. Kështu, ky institucion përmes prijësve të tij 

fetarë luajti një rol të rëndësishëm si pjesëmarrëse e disa organizimeve popullore të cilat po ndodhnin në Kosovë, siç 

ishin: Demonstratat e vitit 1989, Lëvizja për Pajtimin e Gjaqeve 1990-1992 etj. Prandaj, ndikimi i këtij institucioni 

fetar, krahas shumë akterëve të tjerë, ka qenë tepër i madh dhe i një rëndësie të veçantë për popullin shqiptarë të 

Kosovës gjatë periudhës së lartpërmendur. 

Sakrifica e Medresesë ‘Alaudin’3 gjatë viteve 1989 - 1992 

Bashkësia Islame e Kosovës në prag të viteve të ’50 të shek.XX e ndiente mungesën e veprimtarisë 

edukativo-arsimore fetare, ku për rregullimin e kësaj çështje bëri përpjekje të vazhdueshme. Pasi që nuk kishte 

asnjë shkollë qoftë të ulët, të mesme apo të lartë fetare, atëhere u kërkua nga Këshilli Ekzekutiv Krahinor që t’i 

dhurohej leja për fillimin e një shkolle të tillë. Kështu që, me vendimin nr. 29503 të datës 26.06.1949 i dhurohet 

pëlqimi për hapjen e një Medrese të Ulët fetare në Prishtinë.4 

Medreseja e Ulët në Prishtinë mësimet i vijon e tillë deri në vitin 1962, kur u shndërrua në shkollë fetare 

të rangut të mesëm.5 Nga viti shkollor 1962/1963 e deri në vitin shkollor 1983/1984 kjo medrese ka dhënë 

medresant të mesëm 5 vjeçarë. Kurse nga viti shkollor 1984/ 1985 ky institucion jep medresant 4 vjeçarë6, ku si 

e tillë Medreseja vazhdon edhe sot e kësaj dite. 

Në këtë vatër shkollore në aspektin fetarë e kombëtarë, u edukuan shumë breza, të cilët dhanë kontribut 

të madh për Kosovën. 

 
3 Medreseja këtë emër e mori në vitin 1962, sipas ndërtuesit të Xhamisë që ndodhet në oborrin e Medresesë. (Shih 

më gjerësisht tek: Mehmet Rukiqi, “Medreseja ‘Alaud-din’ në shërbim të çështjes fetare e kombëtare”, në ‘Dituria 

Islame’, nr. 88, Prishtinë, shkurt, 1997, fq. 4-8.) 

4 Haki Kasumi, “Bashkësitë fetare në Kosovë”, Prishtinë, 1988, fq.128 -129. 

5 Po aty, fq. 132; Ramadan Shkodra, “U kremtua solemnisht 50 vjetori i Medresese”, në ‘Dituria Islame’, nr. 149, 

Prishtinë, dhjetor, 2002, fq. 51. 

6 Ferat Malsiu, “Kontributi i disa hoxhallarëve në Luftën Çlirimtare të Kosovës gjatë viteve 1997 – 1999”, punim 

diplome, Prishtinë, maj, 2006, fq. 13. 
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Fati i Medresesë ‘Alaudin’ vazhdimisht ishte i lidhur ngushtë me fatin e popullit të Kosovës7. “Ku është 

populli jemi edhe ne”, kështu kishte deklaruar Dr. Rexhep Boja, Kryetari i Meshiatit të Bashkësisë Islame të 

Kosovës në një intervistë dhënë në revistën “Kosovarja”, në nëntor të vitit 1990.8 

Medreseja si institucion edukativo-arsimor, fetar e shkencor, e përjetoi rëndë suprimimin e pozitës 

kushtetuese të Kosovës nga ana e Serbisë më 1989, me ç’rast e kundërshtuan nxënës e mësimdhënës të saj, duke 

u vu në mbrojtje të këtij institucioni.9 

Ajo gjithmonë ishte në shërbim të popullit10, e sidomos prej viteve 198911 e tutje, ku edhe u bë simbol i 

rezistencës shqiptare. “Vitet e ‘80 dhe fillimi i viteve të ‘9012 do të shënojnë përballjen legale të Kosovës me 

regjimin jugosllav. Kjo përballje do të shpiente në zhbërjen me forcë të të gjitha institucioneve legale që ishin në 

Kosovë, duke filluar prej organeve më të larta e deri në shkatërrimin e çerdheve të fëmijëve”, tha ndër të tjera 

para të pranishmëve Myftiu i Kosovës Naim Tërnava në kremtimin e 50 vjetorit të themelimit të Medresesë.13 

Pas riokupimit të Kosovës nga ana e Serbisë14 ndodhi mbyllja e shkollave, fakulteteve dhe konvikteve. 

Në Medrese mbajtën mësim profesorët me nxënësit e tyre dhe ligjërata e ushtrime me studentë.15 

 
7 Në lokalet e Medresesë ‘Alaudin në Prishtinë, ishte vendosur dhe vepronte Shoqata Bamirëse Islame ‘Sami 

Frashëri’ e cila ishte në kuadër të Meshiatit të Bashkësisë Islame për Kosovë në Prishtinë, e cila nëndegët e veta 

i kishte edhe nëpër Evropë. Nga kjo shoqatë me mejte materiale u ndihmuan: Spitali i Gjakovës, Skënderajit, 

Gllogovcit, Akademia e Shkencave dhe e Arteve, Instituti Albanologjik, Sindikatat e pavarura të Arsimit, të gjitha 

shkollat fillore dhe të mesme të Prishtinës, të Podujevës, të Gjilanit, të Ferizajit, të Mitrovicës si dhe gjitha 

këshillat e Bashkësive Islame në Kosov. Këta të fundit ato mjete i shpërndanin  nëpër teren në mënyrë që të 

mbulojnë çdo anë të Kosovës. Nga mjetet që tuboi kjo shoqatë u ndihmuan edhe 10 individë për t’u shëruar jashtë 

vendit, si dhe shumë të tjerë, të helmuar, të plagosur dhe me sëmundje të ndryshme kronike. (Shih më gjerësisht 

në ‘Dituria Islame’, nr. 37, Prishtinë, maj, 1992, fq. 2). 

8 Rexhep Boja,“Për një të nesërme më të mire”, Prishtinë, 2003, fq. 31. 

9 Ferat Malsiu, “Kontributi i disahoxhallarëve në Luftën Çlirimtare të Kosovës gjatë viteve 1997-1999”, punim 

diplome, Prishtinë, maj, 2006, fq. 14. 

10 Drita Statovci, “Solidariteti i Popullit Shqiptar”, në ‘Dituria Islame’, nr. 26, Prishtinë, qershor, 1991, fq.25. 

11 Medreseja përkrahu minatorët kosovarë  më 1989. Mori pjesë në grevën e organizuar të studentëve të 

Universitetit të Prishtinës më 1989, në sallën 25 maji në Prishtinë (Shih: Mehmet Rukiqi, “Medreseja ‘Alaud-din’ 

në shërbim të çështjes fetare e kombëtare”, në ‘Dituria Islame’, nr. 88, Prishtinë, shkurt, 1997, fq. 6-7). 

12 Feti Mehdiu, “Medreseja ‘Alaud-din’ ”, në ‘Frymëzimi’, revistë fetare, shkencore, kulturore dhe informative, 

nr. 2, Gjakovë, janar-shkurt, 2000, fq. 28-32, ku ndër të tjera thuhet: Prej vitit 1990 e këndej Medreseja është 

shndërruar në çerdhe të takimeve të ndryshme për nevojat e popullit shqiptarë e islam, ku mbaheshin konsultime, 

mbledhje, simpoziume shkencore, akademi solemne e përkujtimore etj. 

13 Ramadan Shkodra, “U kremtua solemnisht 50 vjetori i Medresesë”, në ‘Dituria Islame’, nr. 149, Prishtinë, 

dhjetor 2002, fq. 51. 

14 Në mars të vitit 1989. 

15 Ferat Malsiu, “Kontributi i disa hoxhallarëve në Luftën Çlirimtare të Kosovës gjatë viteve 1997-1999”, punim 

diplome, Prishtinë, maj, 2006, fq. 14; Ali M. Basha, “Lufta e Kosovës dhe Bashkësia Islame”, në ‘Univers’, revistë 

shkencore e kulturore, Nr.11, Shkup, Instituti shkencor i mendimit dhe qytetërimit Islam, 2009, fq. 31.   
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Kurse pas largimit të studentëve shqiptarë dhunshëm nga konviktet e tyre16, Medreseja e Prishtinës do të 

jetë ajo e cila do t’i hapë dyert e saj, duke i strehuar më shumë se 210 studentë shqiptarë, duke u siguruar ushqimin 

dhe fjetjen falas, për kohën deri në fund të semestrit – vitit shkollor.17 

Këto ditë ishin ditë pushimi18 për stafin e Medresesë, me ç’rast ata vazhduan punën për hirë të studentëve 

të dëbuar nga konviktet e tyre. Edhe pse ishin kohë të vështira, mikpritja ishte e madhe nga ana e Medresesë për 

të dëbuarit. Këtu dëshirojmë të përmendim vetëm një rast, ku në dhomën 107 të konviktit të Medresesë ishin të 

vendosur Tush Kabashi19 nga Peja, student i vitit të katërt të Fakultetit të Drejtësisë, Gazmend Shehu nga 

Rahoveci, student i vitit të tretë të Fakultetit Juridik dhe Musa Berisha nga Rugova e Gjakovës student i vitit të 

tretë.20 

“Kushtet janë të mira, mbi çdo nivel të konvikteve. Duhet çmuar shumë vullneti i kësaj Medrese për të 

na strehuar”, thanë ndër të tjera këta student të intervistuar nga RTP-ja.21 

Medreseja prej vitit 1989 e tutje hapi dyert e saj22, duke ofruar zemërgjerësi, bujari dhe pritje e 

përkujdesje vëllazërore për të gjithë ata që i’a kishin vënë vetës për detyrë çlirimin e Kosovës. 

Po këtë vit (1989) Medreseja ‘Alaudin’ dha edhe dëshmorët e saj të parë, Mustafë Veselin (27.03.1989)23 

dhe Muhamed Biqkun (01.08.1991)24. 

 
16 Ngjarja ka nodhur në mars të vitit 1989. 

17 Muhamet Pirraku, “Lëvizja Gjithëpopullore Shqiptare përfaljen e gjaqeve 1990-1992”, Prishtinë, 1998, fq. 76; 

Elez Osmani, “Iftar i përbashkët në Medrese”, në ‘Dituri Islame’, Nr. i jashtëzakonshëm, Prishtinë, prill, 1991, 

fq, 38; Shefqet Qorolli, “Medreseja ‘Alaud-din’ në Prishtinë, vatër e arsimit dhe qendër e aktiviteteve me interes 

gjithkombër”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 80, Prishtinë, maj , 1996, fq.43; Mehmet Rukiqi, “Medreseja ‘Alaud-din” 

në shërbim të çështjes fetare e kombëtare”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 88, Prishtinë, shkurt, 1997, fq. 7. 

18 Ka qenë kohë Ramazani dhe zakonisht Medreseja e kishte pushim për nxënësit. 

19 Ky student i përkiste besimit të Krishter, por një gjë e tillë nuk e pengonte Medresenë sepse gjithë ishin bijtë e 

këtij populli. 

20 Elez Osmani, “Iftar  i përbashkët në Medrese”, në ‘Dituri Islame’, Nr. i jashtëzakonshëm, Prishtinë, prill, 1991, 

fq, 38. 

21 Po aty, fq. 38. 

22 Drita Statovci, “Solidariteti i Popullit Shqiptar”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 26, Prishtinë, qershor, 1991, fq. 2. 

23 Ferat Malsiu, “Kontributi i disa hoxhallarëve në Luftën Çlirimtare të Kosovës gjatë viteve 1997-1999”, punim 

diplome, Prishtinë, maj, 2006, fq. 14. Ndër tjerash përmendet: “Nxënësit dhe mësimdhënësit në krye me drejtorin 

e medresesë, morën pjesë active në gjithë ato demostrata madhështore studentore e gjithëpopullore gjatë vitit 

1989 dhe fillimit të vitit 1990 në mbrojtje të autonomisë së Kosovës.  Në këtë rast më 27 mars 1989 ra dëshmori i 

parë i saj nxënësi dhe hoxha Mustafë Veselaj”; Sylejman Osmani, “Dhembja e një nate”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 

22, Prishtinë, 1991, fq. 57; R. Shkodra, S. Mehmeti & A. Gashi, “Imamët Dëshmorë-Shehidë në luftën e fundit në 

Kosovë 1989-1999”, Prishtinë, Dituria Islame, 2010, fq.59. 

24 Ferat Malsiu, “Kontributi i disa hoxhallarëve në Luftën Çlirimtare të Kosovës gjatë viteve 1997-1999”, punim 

diplomr, Prishtinë, maj, 2006, fq. 14. Ndër tjera përmendet: “Nga plagët e rënda marrë nga minat në luftën e 

Kroacisë kundër Serbisë, gjatë sherbimit ushtarak në Zagreb, ra dëshmori i dytë, nxënësi i Medresesë Muhamet 

Biqku”; Fadil Sahiti, “Lajmi pikëllues”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 28, Prishtinë, gusht, 1991, fq. 47-49; Mehmet 
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Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës, Instituti Albanologjik, Instituti i Historisë, Ministria 

për Arsim, Bashkimi i Pavarur i Sindikatave të Kosovës, partitë politike dhe shumë asociacione tjera në nivel të 

Republikës, gjetën përkrahje të pakursyer nga ana e Medresesë në ditët kur dhunshëm u nxorrën në rrugë nga 

vatrat e tyre25. 

Amfiteatri i Medresesë u kurorëzua me shumë aktivitete të larmishme, me qëllim të ndihmës së 

rezistencës shqiptare ndaj dhunës që po ushtrohej mbi popullin e pambrojtur të Kosovës. Jo vetëm nga Kosova 

por edhe nga vise të ndryshme të trojeve shqiptare, kokat më të ndritshme të kombit tonë, kaluan nga ky 

institucion.26 

Në Medresenë e Prishtinës me studentë janë mbajtur provime regjistrimi27, provime lëndore e madje edhe 

mbrojtje diplomash28, magjistratura e doktoratura dhe seminare e simpoziume shkencore29, si dhe u mbajtën edhe 

mbledhje të karakterit organizativ e politik30, gjithsej 1230 sosh.31Gjithashtu të gjitha partitë politike, kuvendet e 

themelimit të tyre i mbajtën në Medrese, si dhe aty u mbajtën kuvendet zgjedhore.32 Pastaj u shfaqën shumë filma 

 
Halimi, “Tragjedi familjare dhembje kombëtare”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 28, Prishtinë, gusht, 1991, fq. 48-49; 

R. Shkodra, S. Mehmeti & A. Gashi, “Imamët Dshmorë-Shehidë në luftën e fundit në Kosovë 1989-1999”, në 

‘Dituria Islame’, Prishtinë, 2010, fq.53; Mehmet Rukiqi, “Medreseja ‘Alaud-din’ në shërbim të çështjes fetare e 

kombëtare”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 88, Prishtinë, shkurt, 1997, fq. 7. 

25 Ramadan Shkodra, “U kremtua solemnisht 50 vjetori i Medresesë”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 149, Prishtinë, 

dhjetor, 2002, fq. 52. 

26 Po aty, fq. 52. 

27 Shih: ‘Dituria Islame’, Nr.37, Prishtinë, maj, 1992, fq. 2, ku thuhet: “Gjatë vitit shkollor 1991/92 kur okupatori 

serb bllokoi të gjitha institucionet e arsimit shqiptar në Kosovë, Medreseja përveç solidarizimit me shkollat tjera  

hapi dyert e veta dhe organizoi regjistrimin e studentëve të Universitetit të Prishtinës, organizoi mbajtjen e 

provimeve të disa fakulteteve si ai Filologjik, Filozofik, Juridik, Ekonimik, Teknik, Makinerisë, Ndërtimtarisë, 

Elektroteknik dhe i shkencave matematiko-natyrore”. 

28 Në lokalet e këtij institucioni fetaro-arsimor gjatë këtyre ditëve nga Universiteti i Prishtinës, u diplomuan 5 

inxhinierë, 2 të ndërtimtarisë, 2 të makinërisë dhe 1 inxhinier i elektros. (Shih më gjerësisht në ‘Dituria Islame’, 

Nr.37, Prishtinë, maj, 1992, fq. 2). 

29 Ferat Malsiu, “Kontributi i disa hoxhallarëve në Luftën Çlirimtare të Kosovës gjatë viteve 1997-1999”, punim 

diplome, Prishtinë, maj, 2006, fq. 15. 

30 Shih: ‘Dituria Islame’, Nr.37, Prishtinë, maj, 1992, fq. 2, ku thuhet: “Medreseja në këto kohë të vështira, përveç 

arsimimit të të rinjëve, ishte nikoqire e shumë tubimeve të cilat kishin të bëjnë me çëshjtjen fetare dhe kombëtare. 

Priti dhe organizoi tubimin me ministrin belg të minoriteteve. Në lokalet e kësaj vatre të diturisë u mbajtë Kuvendi 

i Sindikatave të Pavarura të Kosovës si dhe ai i LDK-së. Në lokalet e kësaj Medrese u themelua Shoqata e 

arsimtarëve të shkollave të mesme, e cila më vonë u transferua në LASH “Naim Frashëri”. 

31 Ramadan Shkodra, “U kremtua solemnisht 50 vjetori i Medresese”, në ‘DituriaIslame’, Nr. 149, Prishtinë, 

dhjetor, 2002, fq. 52. 

32 Po aty, fq. 52. 
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për dhunën që ushtrohej në Kosovë33, si dhe shumë manifestime tjera me karakter fetar e kombëtar34. Aty më 

21.06.1993, u shfaq drama “Gjarpinjtë e Gjakut” të Adem Demaçit35, si dhe shfaqje tjera.36 

Forcat serbe me tanke e rrethuan Medresenë për tri ditë rresht, ngase aty ishin bërë gjitha përgatitjet për 

konstituimin e Parlamentit të Kosovës, i cili ishte paraparë të mbahej më 23 qershor 199237. 

Medreseja ‘Alaudin’ në Prishtinë, përveç kontributit të madh që tregoj gjatë kësaj periudhe, ajo ka pasur 

një rol jashtëzakonisht të madh edhe në vitet pasuese, e sidomos në vitet 1997-1999, ku gjatë këtyre viteve ishin 

87 nxënës që i’u bashkangjitën radhëve të UÇK-së, ku 14 prej tyre u vranë38. Kurse sipas monografisë të botuar 

nga Këshilli i Bashkësisë Islame të Kosovës në vitin 2010, numri i të vrarëve arrinë 37 dëshmorë të Kombit të 

cilët i’a dhuroi kësaj toke ky institucion39 

Kështu që, ky institucion fetarë me ndjenjë të thellë islame dhe atdhetare, po hynte guximshëm në 

historinë e re kombëtare si tempull i besimit në Zotin dhe lirinë e kombit shqiptarë. 

Bashkësia Islame e Kosovës dhe Lëvizja Gjithëpopullore Shqiptare për Faljen e Gjaqeve, të Plagëve dhe të 

Ngatërresave 

Në historinë e popujve ekzistojnë lëvizje shoqërore të cilat kanë pasur një rol të rëndësishëm në përpjekjet 

e tyre për çlirim shoqëror e kombëtar. Një lëvizje e tillë me rëndësi historike për shqiptarët është Lëvizja 

Gjithëpopullore Shqiptare për Faljen e Gjaqeve, të Plagëve dhe të Ngatërresave, e filluar më 2 shkurt 1990 dhe 

e mbyllur më 17 maj 1992.40 

 
33 Po aty, fq. 52. 

34  Në Medrese u organizuan edhe manifestime të ndryshme, si kremtimi i 28 Nëntorit (Dita e Flamurit), 11 marsi 

i vitit 1981 etj. (Shih më gjerësisht në ‘Dituria Islame’, Nr.37, Prishtinë, maj, 1992, fq. 2.) 

35 ‘Dituria Islame’, Nr. 50, Prishtinë, qershor-korrik, 1993, fq.50. Këtë dramë e ka përgatitur Teatri i Pavarur 

Amator “Hasan Prishtina” nga Vushtrria. Regjinë dhe dramatizmin e veprës e kishte bërë Xhemajl Cecelia, të cilit 

ndihmën më të madhe në përgaditjen e shfaqijes i’a ka dhënë Këshilli i Bashkësisë Islame të Vushtrrisë, duke u’a 

mundësuar që përgatitjet t’i bëjnë lirshëm ne lokalet e tij. 

36 “Sofra poetike” u organizua nga Shoqata e nxënësve të Medresesë në bashkëpunim me Forumin e krijuesve të 

rinjë. (Shih më gjerësisht në ‘Dituria Islame’, Nr.37, Prishtinë, maj, 1992, fq. 2.) 

37 Po aty, fq. 51 – 52; Elez Osmani, “Dhuna e ‘shetit juridik’ edhe në Medrese”, në ‘Dituria Islame, Nr.39, 

Prishtinë, korrik, 1992, fq. 2; Shefqet Qorolli, “Medreseja ‘Alaud-din’ në Prishtinë vatër e arsimit dhe qendër e 

aktiviteteve me interes gjithëkombëtar”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 80, Prishtinë, maj , 1996, fq.43. 

38 Ramadan Shkodra, “U kremtua solemnisht 50 vjetori i Medresesë”, në ‘DituriaIslame’, Nr. 149, Prishtinë, 

dhjetor, 2002, fq. 52. 

39 R. Shkodra, S. Mehmeti & A. Gashi, “Imamët Dëshmorë-Shehidë në luftën e fundit në Kosovë 1989-1999”, 

Prishtinë, 2010. 

40 Ali M. Basha, “Lufta e Kosovës dhe Bashkësia Islame”, në ‘Univers’, revistë shkencore kulturore, Nr.11, Shkup, 

Instituti shkencor i mendimit dhe qytetërimit Islam, 2009, fq. 24; (Shih më gjerësisht: Muhamet Pirraku, “Lëvizja 

Gjithëpopullore Shqiptare për faljen e gjaqeve 1990-1992”, Prishtinë, 1998, fq. 75. 
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Kësaj lëvizje, për pajtimin gjithëkombëtarë të ndëmarrë nga të rinjtë i’u bashkuan edhe shumë 

hoxhallarë, duke mos hezituar aspak.41 

Bashkësia Islame e Kosovës, sikur e kërkonte vendi, qysh në fillim të Lëvizjes do të jetë mbështetëse e 

fuqishme e lëvizjes për faljen e gjaqeve. Posaqërishtë ishin hoxhallarët ata që u hodhën në lëvizje pa pasur nevojë 

të prisnin ndonjë leje për veprim nga organet drejtuese - Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës, apo kryesitë e 

Këshillave nëpër komuna.42 

     Një pamje nga Kuvendi i pajtimit të Bubavecit, ku pjesmarrës ishin edhe shumë hoxhallarë 

Imamët të mbështetur edhe nga institucioni i tyre, në këtë rast Bashkësia Islame e Kosovës, përkrahën 

këtë iniciativë për shkak se burimet Islame - Kur’ani43 dhe Hadithi44 nuk i ndalojnë iniciativat personale për dobi 

të të mirës, të lirës e të humanizmit. Madje, sipas profetit Muhamed, grada më e lartë se agjërimi45 nafile46, 

namazi47 nafile dhe se sadakaja48 është “pajtimi mes dy palëve të ngatërruara”.49 

 
41 Afrim Mustafa, “Pajtimet bëhen për bashkim kombëtar”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 88, Prishtinë, shkurt, 1997, 

fq. 36. 

42 Muhamet Pirraku, “Lëvizja Gjithëpopullore Shqiptare për faljen e gjaqeve 1990-1992”, Prishtinë, 1998, fq. 75. 

43Libëri i shenjtë i muslimanëve. 

44 Fjala e Profetit Muhamed. 

45 Agjërim është kushti i tretë i besimit Islam, dhe do të thotë. përmbajtje nga ushqimi, pijet dhe marrëdhëniet 

seksuale ngaagimi e deri në perëndim të diellit. 

46 Vepër vullnetare, jo obligative nga Zoti. 

47 Shtylla e dytë e fesë Islame, lutje ditore të cilën e bëjnë besimtarët e besimit Islam. 

48 Është lëmoshë vullnetare të cilën e japin të pasurit në dobi të varfërve. 

49 Muhamet Pirraku, “Lëvizja Gjithëpopullore Shqiptare për faljen e gjaqeve 1990-1992”, Prishtinë, 1998, fq, 

277. 
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Në çdo vend ku mbaheshin tubime për pajtimin mes të ngatrërruarve, nuk mungonte edhe prezenca e 

imamëve. Në të shumtën e rasteve edhe objektet e Xhamive50 u përdorën për këtë qëllim. 

 

                 Përpjekje për arritjen e një pajtimi në një Xhami në Dukagjinin Verior 

Kontributi i Imamëve në këtë drejtim është aq i madhë saqë kërkohet të botohen edhe libra të shumtë në 

këtë aspekt. Mirëpo, ne këtu do të përmendim vetëm disa prej aktiviteteve të tyre kryesore. 

Imamët e gjashtë Xhamive të Drenicës Qendrore, nuk ngurruan që t’i bashkangjiten Këshillit të Pajtimit 

në Gllogovc, të cilët më 20 shkurt 1990 arritën faljen e parë në Kraikovë. Pjesëmarrja e Imamëve, këtij tubimi i 

dha përmasa të një takimi madhështor.51 

Mulla Muhamet Paçarizi i cili ishte aktiv në këshillin e Pajtimit për Komunën e Suharekës, së bashku me 

anëtarët e tjerë, më 26 shkurt 1990 arritën pajtimin e suksesshëm mes të ngatërruarve në fshatin Nëpërbisht.52 

Data 11 mars i vitit 1990 zbardhi me formimin e Këshillit të Pajtimit në rajonin e Llapit (Podujevë). Në 

mesin e anëtarëve aktiv ishte edhe Mulla Muhamet Demiri. Ky këshill arriti pajtimin e dy gjaqeve.53 

Këshilli i Pajtimit për Komunën e Rahovecit në gjirin e tij e kishte edhe imamin e nderuar Mulla 

Sabahudin Kollarin.54 Ky këshill kishte ngritur në këmbë Rahovecin dhe Anadrinin për të korrur sukses në faljen 

e gjakut në fshatin Bellacerkë. 

 
50 Psh. oborri i Xhamisë për rajonin e Shalës së Bajgorës do të quhej “Lëndina e Pajtimit”; (Shih më gjerësishtë 

tek Muhamet Pirraku, “Lëvizja Gjithëpopullore Shqiptare për faljen e gjaqeve 1990-1992”, Prishtinë, 1998, fq. 

71.) 

51 Po aty, fq. 41.  

52 Po aty, fq. 44. 

53 Po aty, fq. 54. 

54 Po aty, fq. 64. 
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Më 17 mars 1990 Këshilli i Pajtimit në rajonin e Opojës arritën faljen e parë të një gjaku në fshatin 

Kuklibeg. Në këtë Këshill kontribut të madh dhanë edhe këta hoxhallarë: Mulla Enver Baftiu, Mulla Resul 

Rexhepi55 dhe Mulla Refki Isufi.56 Po të njejtën ditë Këshilli i Pajtimit për rajonin e Mitrovicës arritën faljen e dy 

gjaqeve dhe atë në oborrin e Vakëfit57. Në këtë këshill ishte i aktivizuar edhe Imami Mulla Asllan Murati.58 

Dita e 18 marsit 1990, doli me formimin e Këshillit të Pajtimit për rajonin e Anamoravës. Ky Këshill 

kishte edhe nënkëshillat e vetë. Nënkëshilli i Gjilanit aktivist të madhë kishte edhe Mulla Rifat Jasharin, kurse 

nënkëshilli i Kamenicës kishte aktivist të dalluar Mulla Idriz Dërmakun.59 

Këshilli i pajtimit për komunën e Shtimes kuvendin e tij e mbajti në paralagjen e qytezës, të quajtur 

“Petroviq.”60 Mulla Beqir Dauti aktivist i dalluar i kësaj ane së bashku më shokë më 19 mars 1990 organizuan 

tubimin e parë popullor për promovimin e faljes së gjakut në viset e Shtimes.61 

Këshilli i pajtimit  në Gollap më 26 mars 1990 organizoi një tubim popullor në lagjen “Lugu i Urtakut” 

të Marecit, për promovimin e faljes së një gjaku e të disa ngatërresave. I pranishëm ishte edhe Mulla Idriz 

Kakrruki62, të cilët pasi arritën sukses në pajtimin e disa ngatërresave e hasmërive në Marec, vendin ku u mbajt 

tubmi e pagëzuan “Çukat e Pajtimit”.63 

Në rajonin e Dukagjinit, më 19 prill 1990, u mbajtën dy tubime madhështore për promovimin e faljeve 

të gjaqeve e të hasmërive, dhe atë në oborrin e dy kishave katolike. Mirëpo, aktivistët e Bashkësisë Islame të 

Kosovës nuk i pengoi aspak pjesëmarrja në këtë tubim. Në emër të Këshillit të Bashkësisë Islame të Pejës, 15.000 

pjesëmarrësit në këtë promovim faljesh i përshëndeti Mulla Xhevat Kryeziu64, aktivist i këtij Këshilli.65 

Gjithashtu Mulla Xhevat Kryeziu, Imam i Xhamisë së Bubavecit, për datën 26 prill 1990, në ditën e 

Bajramit të Madh66 në oborrin e Xhamisë së tij organizoi Kuvendin e Bubavecit. Mulla Xhevati jo që e informoi 

opinionin për pjesëmarrje, por edhe e thirri të merrte pjesë në këtë tubim që nga data 23 prill 1990, përmes kësaj 

shkrese: 

“Më 26 të këtij muaji në Bubavec të Malishevës do të mbahet tubimi i madh popullor, në të cilin, siç do 

të pritet, dorën e pajtimit do ta shtrijnë një numër i madh familjesh të hasmëruara. Ky rast do të zgjojë interesim 

 
55 www.pashtriku.org. 

56 Muhamet Pirraku, “Lëvizja Gjithëpopullore Shqiptare për faljen e gjaqeve 1990-1992”, Prishtinë, 1998, fq. 66. 

57 Pronë të cilën pronari e falë për shërbime shoqërore. 

58 Muhamet Pirraku, “Lëvizja Gjithëpopullore Shqiptare për faljen e gjaqeve 1990-1992”, Prishtinë, 1998, fq. 67. 

59 Po aty, fq. 70, Mulla Idriz Dërmaku ishte edhe Kryetar i nënkëshillit të Kamenicës. 

60 Lagja “Petroviq” është ish-koloni serbo-malazeze e formuar gjat viteve ’20, kurse tani banohet nga shqiptarët. 

61 Si në fusnotën 106, fq. 72. 

62 Mulla Idriz Kakrruki ishte anëtar i Kryesisë në Këshillin Qendror. 

63 Muhamet Pirraku, “Lëvizja Gjithëpopullore Shqiptare për faljen e gjaqeve 1990-1992”, Prishtinë, 1998, fq. 89. 

64 Është kryetar i Këshillit të Pajtimit për komunën e Malishevës. 

65 Muhamet Pirraku, “Lëvizja Gjithëpopullore Shqiptare për faljen e gjaqeve 1990-1992”, Prishtinë, 1998, fq, 

119. 

66 Bajrami i Ramazanit. 
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të madh te popullata e kësaj ane të Llapushës. Gjakmarrja t’i takojë vetëm të kaluarës.”67, ishte thirrja për 

pjesëmarrje që i’u bë popullatës përmes gazetës “Rilindja” e datës 23 prill 1990. 

Kështu që, pas faljes së Bajramit nëpër Xhamitë e Llapushës, të Dukagjinit, por edhe të shumë viseve të 

Kosovës rrugët u mbuluan me njerëz të cilët i’a mësynë Bubavecit, kryesishtë oborrit të Xhamisë, i cili ishte i 

vogël për t’i zënë mbi 100.000 pjesëmarrës. Këtë ditë u mbushën edhe lagjet me njerëz. Nderin më të madhë këtij 

tubimi i’a dha edhe pjesëmarrja e Dr. Rexhep Bojës68 i cili i printe delegacionit të Ulemasë.69 

Pajtimi i sufrekasve në xhaminë e Bubavecit 

Dita e 29 prillit 1990, shënoi një aktivitet tjetër për Kosovën në pjesën verilindore të saj. Në Shalë të 

Bajgorës, pikërisht në oborrin e Xhamisë së Barës mbi 20.000 veta, moshash e gjinish të ndryshme promovuan 

faljen e shtatë gjaqeve. Xhamia e Barës dukej se notonte në mesin e atyre mijëra njerëzve. Atë ditë Minareja dukej 

Madhështore. Në Sherefe70 të saj qëndronin disa të rinjë e të reja me flamuj kombëtarë në duar. Këtë kuvend 

madhështor e përshëndeti edhe  Mulla Asllan Murati71, i cili e filloi fjalimin me shprehjet: “Në emër të Zotit” dhe 

e përfundoi fjalën me një thirrje: “Ehej, Isa Be dil nga Kulla, eja, eja, këqyri këta burra! Janë tubuar burrat e 

Drenicës, e të Shalës, që ti japin fund gjakmarrjes!”72 

Kjo ditë kishte edhe një tubim madhështor edhe në pjesën e Kosovës Lindore, ku në Fushën e Pajtimit u 

tubuan 25.000 veta nga Anamorava, nga Anapresheva, Anabujanoci, nga Anakumanova dhe viset tjera të Kosovës 

e të Maqedonisë. Në këtë tubim madhështor Bashkësinë Islame të Kosovës e përfaqësoi hoxhë Idriz Dërmaku73. 

 
67 Muhamet Pirraku, “Lëvizja Gjithëpopullore Shqiptare për faljen e gjaqeve 1990-1992”, Prishtinë, 1998, fq. 

131. 

68 Kryetarë i Meshiatit të Bashkësisë Islame të Kosovës. 

69 Muhamet Pirraku, “Lëvizja Gjithëpopullore Shqiptare për faljen e gjaqeve 1990-1992”, Prishtinë, 1998, fq. 132 

70 Vend i cili është përdorur për thirjen e Ezanit- lajmërimin e besimtarëve për fillimin e kohës së namazit. 

71 Ishte nismëtar i Lëvizjes për Pajtimin e Gjaqeve në anë të Mitrovicës, anëtar i Këshillit të Pajtimit dhe kryetar 

i Këshillit të Bashkësisë Islame në Mitrivocë. 

72 Muhamet Pirraku, “Lëvizja Gjithëpopullore Shqiptare për faljen e gjaqeve 1990-1992”, Prishtinë, 1998, fq. 137 

73 Po aty, fq. 138 
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“Punën që ju po e bëni e kanë bërë Pejgamberët74 dhe kjo është punë dhe vepër që çdo njeriu i urdhëron 

Kur’ani75....! Të bashkosh popullin para një rreziku, kur i kanoset shfarosja, është punë që Zoti ka për ta 

shpërblyer, dhe kombi ka për t’ua kujtuar për jetë të jetës. Zoti ju bekoftë juve që po punoni për pajtimin e kombit, 

e Zoti i shpërbleftë ata që falin gjakun e më të dashurve, më të shtrenjtëve, për Lirinë e Kosovës së riokupuar....!” 

, tha ndër të tjera Kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës, Mulla Jetish Bajrami duke i përshëndetur veprimtarët 

e Lëvizjes dhe ata që falën gjaqet e hasmëritë, në një drekë të organizuar nga Kryesia e Bashkësisë Islame të 

Kosovës dhe Medreseja ‘Alaudin’ e Prishtinës, të cilën e organizoi në shenjë të përkrahjes së Lëvizjes për Faljen 

e Gjaqeve.76 

Nga data 26 maj 1990 Xhamia e Polacit, e cila ishte tempulli i kulturës shqiptare të Drenicës dhe nikoqir 

i Kuvendit të Pajtimit, ku morën pjesë mbi 1000 veta u emërua “Xhamia e Pajtimit”77 nga Këshilli i Pajtimit për 

rajonin e Drenicës.78 

Përveç pajtimeve të cilat ato ditë po realizoheshin në Kosovë dhe viset tejra të banuara me shqiptarë në 

Kosovën Lindore, Maqedoni e Mal të zi, Kryesia e Këshillit të Pajtimit në të cilën ishte edhe Mulla Xhevat 

Kryeziu, nga data 20 korrik e deri më 14 gusht 1990 qëndruan zyrtarisht në SHBA79 me ftesë të Klubit Kulturor 

Kombëtar “Shpresa” nga Bronklyni i Nju Jorkut, ku arritën që edhe atje të bëjnë pajtimin e disa ngatërresave.80 

Aktivistë të Këshillit të Pajtimit, në mesin e të cilëve ishte edhe Mulla Idriz Kakrruki, më 10 tetor 1990 

zhvilluan aktivitet në Basel e Zurich. Kurse nga data 25 tetor 1990 kalojnë në Gjermani me ftesë të Klubit 

“Kosova” për të vepruar në Dyseldorf e në Osnabryk.81 

Nga pjesa e dytë e shtatorit 1990 më aktivë se të tjerët u treguan veprimtarët e Këshillit të Pjatimit të 

Skënderajit - për Drenicën Veriore, të cilët pas përpjekjeve të mëdha arritën faljen e tri gjaqeve dhe të një plage, 

të cilën e promovuan në Xhaminë e fshatit Llaushë më 28 shtator 1990.82 

 
74 Pejgamberët janë njerëz të zgjedhur të Zotit. 

75 Libër i Shenjtë i muslimanëve. 

76 Muhamet Pirraku, “Lëvizja Gjithëpopullore Shqiptare për faljen e gjaqeve 1990-1992”, Prishtinë, 1998, fq. 

152. 

77 Po me këtë emër emërtohet edhe Xhamia e Dumnicës së Llapit, ku më 23 qershor 1990 u promovuan katër 

pajtime: 3 gjaqe e një ngatërresë (Shih më gjerësishtë tek Muhamet Pirraku, “Lëvizja Gjithëpopullore Shqiptare 

për faljen e gjaqeve 1990-1992”, Prishtinë, 1998, fq. 233.) 

78 Po aty, fq. 197. 

79 Shkuarja e tyre nuk e hendikepoi Lëvizjen Gjithëpopullore për Faljen e Gjaqeve, e cila arriti disa falje nëpër 

vise të ndryshme të Kosovës, me angazhimin më të madhë të koordinatorit Dr. Muhamed Pirrakut, i cili shtoi 

angazhimin në bashkëpunim me këshillat e Pajtimit. 

80 Muhamet Pirraku, “Lëvizja Gjithëpopullore Shqiptare për faljen e gjaqeve 1990-1992”, Prishtinë, 1998, fq. 

258. 

81 Po aty, fq. 304. 

82 Po aty, fq. 300. 
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Hoxhallarët: “Profesor Mark, Zoti u’a bekoftë rrugën….!” 

Kronikë aktivitetesh të mbajtura në Medresen ‘Alaudin’ në Prishtinë 

“Miku i mirë njihet në ditë të vështira”- thotë fjala e urtë popullore. Për aktivitetet humane, solidare dhe 

patriotike Medreseja e mesme ‘Alaudin’, në rrugëtimin e saj ka dëshmuar një histori të bujshme, veçanërisht kur 

kemi të bëjmë me çështjet kombëtare.83 

Këto aktivitete të Medresesë i tejkalojnë të gjitha virtytet fisnike dhe patriotike të cilat janë karakteristika 

të popullit shqiptarë, sidomos në kohërat e vështira. Mjafton të përmenden vetëm dy raste të cilat kanë qenë më 

karakteristike. Rasti i parë është aktiviteti të cilin e tregoi Medreseja me studentët e Universitetit të Prishtinës në 

vitin 1990, si dhe rasti i dytë është nata e 23 qershorit e vitit 199284. 

Mirëpo nuk u ndalua me kaq. Medreseja ishte vatër edhe e shumë ngjarjeve tjera. Kur të gjitha dyert e 

institucioneve ishin të mbyllyra për aktivitete me karakter kombëtar, Medreseja ishte ajo që i hapi. Jo vetëm se i 

priti krahë hapur siç e pret vëllau vëllanë, por ajo u tregua edhe shumë fisnike. Tubimet e mbajtura në Medresenë 

e mesme ‘Alaudin’ janë tregues më i mirë se ky institucion kishte agjendë të ngjeshur të tubimeve të ndryshme 

me karakter kombëtarë e fetarë. Disa prej tyre po i theksojmë më poshtë: 

Më 04.11.1995, është mbajtur Kuvendi i dytë i LDK-së të Prishtinës. 

Më 06.11.1995, është mbajtur orë letrare e shkollave fillore dhe atyre të mesme. 

Më 16.11.1995, Drama e Teatrit Amator “Qendresa” nga Fushë Kosova, ka shfaqur dramën “Si lindi 

Partia”. 

Më 25.11.1995, është mbajtur Kuvendi i Sindikatave të Pavarura të Shkollave të mesme të Prishtinës. 

 
83Shefqet Qorolli, “Medreseja ‘Alaudin’ në Prishtinë, vatër e arsimit dhe qendër e aktiviteteve me interes 

gjithkombër”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 80, Prishtinë, maj , 1996, fq. 43. 

84 Po aty. 
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Më 27.11.1995, është mbajtur manifestimi qendror në nivel Republikan për përvjetorin e Ditës së 

Flamurit. 

Më 23.12.1995, është mbajtur Kongresi i dytë i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. 

Më 24.12.1995, ka mbrojtur temën e magjistraturës kandidati Qazim Qazimi, të cilit komisioni i’a dha 

titullin magjistër i shkencave filologjike85. 

Vetëm brenda vitit 1996, në ambientet e Medresesë “Alaudin”, u mbajtën mbi njëzet e pesë manifesime 

kulturore, shkencore e politike, si: Tubimi i arsimtarëve veteran, tubime me karakter etik, takime të forumeve 

partiake, programe kulturore, promovime librash, takime memoriale etj.86 

Më 04.07.1996, është shënuar 80 vjetori i rënies së Isa Boletinit (nën patronatin e Kryetarit të Republikës 

së Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova). Organizimin e këtij përvjetori e ka bërë LDK-ja. 

Më 13.07.1996, është mbajtur program kulturo-artistik, organizuar nga Forumi Rinor i LDK-së, “Vullneti 

96” në nivel Republike. 

Më 07.09.1996 është mbajtur programi kulturo-artistik, organizuar nga Forumi Rinor i LDK-së, i Kodrës 

së Trimave. 

Më 11.10.1996, është mbajtur promovimi i librit të Dr. Hakif Bajramit, “Dëbimi dhe shpërngulja e 

shqiptarëve për Turqi”, organizuar nga shoqata për kthimin e shqiptarëve në Kosovë. 

Më 12.10.1996, është mbajtur tribuna e hapur për parandalimin e narkomanisë, organizuar nga shoqata 

për parandalimin e narkomanisë të Kosovës me seli në Prishtinë. 

Më 19.10.1996, është mbajtur Kuvendi Rinor i shkollave të mesme të Republikës së Kosovës. 

Më 26.10.1996, është mbajtur promovimi i librit të Dr. Sabit Ukës, “Jeta dhe veprimtaria e shqiptarëve 

të Sanxhakut të Nishit”. 

Më 1 e 2 nëntor 1996, është mbajtur Simpoziumi Ndërkombëtar, ”Letërsia shqipe dhe gjuha letrare”, 

organizuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës. 

Më 23.11.1996, është mbajtur Kuizi i diturisë, organizuar nga Forumi Rinor Republikës së Kosovës. 

Më 26.11.1996, është mbajtur Sesioni Shkencor “Isa Boletini dhe koha e tij”, organizuar nga Akademia 

e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Instituti i Historisë dhe Instituti Albanologjik i Prishtinës. 

Më 27.11.1996, Shkolla e Mesme “Hoxhë Kadri Prishtina”, ka organizuar kremtimin e 28 Nëntorit, Ditës 

së Flamurit. 

Më 28.11.1996, është mbajtur Finalja e Kuizit, organizuar nga Forumi Rinor i Republikës së Kosovës.87 

 

Udhëheqësit fetarë musliman, objekt keqtrajtimesh nga policia serbe 

 
85 ‘Dituria Islame’, Nr. 76, Prishtinë, janar, 1996, fq. 9. 

86 Mehmet Rukiqi, “Medreseja ‘Alaud-din’ në shërbim të çështjes fetare e kombëtare”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 

88, Prishtinë, shkurt, 1997, fq. 8. 

87 ‘Dituria Islame’, Nr. 86, Prishtinë, dhjetor, 1996. 
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Prijësit fetarë në botën e civilizuar kanë një tretman të lartë në shoqëri. Ata gëzojnë imunitet. Nuk mund 

të marrësh me mend që policia t’u afrohet atyre dhe t’i shqetësoj, sidomos natën në familje. 

Ky rregull nuk vlente për “shtetin juridik” serb në Kosovë, i cili mund të vepronte çfarë të dëshironte, 

me ç’rast çdo person mund t’a rrihte, burgoste, vriste etj., dhe më në fund viktimat i pagëzon edhe me terroizëm.88 

Edhe përkudër që Meshiati i Bashkësisë Islame të Kosovës kundërshtonte dhe e ngriste zërin fuqishëm 

kundër veprimeve të cilat policia serbe i bënte ndaj liderëve fetarë në Kosovë, ky veprim nuk kishte të ndalur. 

Për ngjarjet të cilat ndodhnin çdo ditë në Kosovë si dhe për keqtrajtimet e liderëve fetarë, Bashkësia 

Islame e Kosovës informonte organizatat ndërkombëtare Islame, si: Konferencën Islamike, Ligën Islame Botërore 

dhe institucionet tjera ndërkombëtare.89 

Rastet e keqtrajtimeve të liderëve fetarë janë të shumta dhe nga më të ndryshmet, por ne këtu po i 

përmendim vetëm disa prej tyre: 

Më 23.02.1990 në fshatin Osdrin është keqtrajtuar, rrahur dhe maltretuar mizorisht imami90 i fshatit 

Jabllanicë e Madhe e Pejës, Sadri ef. Zekaj. Ai së bashku me  xhematin91 ishin duke shkuar në kryeshëndosh92në 

fshatin Osdrin. Pos rrahjes fizike hoxhës edhe shallin93 i’a shqyen forcat policore të cilat provokonin të 

pafajshmit.94 

Gjithashtu, Meshiati i Bashkësië Islame të Kosovës ato ditë ishte njoftuar edhe për raste të tjera të 

keqtrajtimeve të besimtarëve nga ana e policisë serbe në rajonin e Pejës. Kështu, ishte maltretuar barbarishtë 

Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame të Pejës, Nexhmedin ef. Hoxha. Pataj bastiset pa kurrëfarë arsye Imami 

i fshatit Kosuniç. Mundime fizike gjatë keqtrajtimit ka pësuar edhe imami i fshatit Labushë. Shkatërrohet 

barbarishtë edhe enterieri i xhamisë “Kurshumli” në Pejë, gjatë bastisjes të cilën i’a bënë policia serbe. Kurse në 

bisedë informative në stacionin policorë ishte thirrur muezini95i xhamisë së Kapeshnicës.96 

Më datë 20.09.1990 Mulla Muhamet Dërmaku, imam në fshatin Shipashnicë e Epërme i shtyrë në moshë 

(63 vjet), ishte caku i maltretimit. Ky fshat një kohë ishte në shënjestër të sulmeve të policisë serbe. Policia rreth 

orës 5 të mëngjesit derisa Imami e falte namazin e sabahut97 hynë në shtëpinë e tij dhe filluan maltretimin e tërë 

familjes. Mulla Muhamet Dërmakun e maltretonin para anëtarëve të familjes së tij duke e shtrirë herë barkas e 

herë në shpinë dhe duke e goditur. Pasi e dërgojnë në stacionin policor fillojnë që t’a fyejnë duke i’a sharë nënën 

 
88 “Nuk kursehen  as krerët fetar”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 44, Prishtinë, dhejtor, 1993, fq. 3. 

89Po aty, fq. 3. 

90 Hoxha, lider fetar i muslimanëve. 

91 Grup njerëzish të cilët grumbullohen në xhami për të kryer një rit fetar. 

92 Është e pame e cila tradicionalisht mbahet në raste të vdekjeve, ku miqtë dhe dashamirët shprehin ngushëllime    

familjarëve dhe të afërmive të të vdekurit. 

93 Simbol fetar të cilin mbartë Imami, lideri fetar në kokë. 

94 “Udhëheqësit fetarë objekt keqtrajtimesh nga policia serbe”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 35, Prishtinë, mars, 1992, 

fq. 32. 

95 Është ndihmës i Imanit dhe kujdestar i Xhamisë. 

96 “Udhëheqësit fetarë objekt keqtrajtimesh nga policia serbe", në ‘Dituria Islame’, Nr. 35, Prishtinë, mars, 1992, 

fq. 39. 

97Lutja e mëgjesit. 
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shqiptare, fenë, Zotin, Ibrahim Rugovën etj. Pas disa orë maltretimi, nga stacioni policor e sjellin edhe e lënë në 

rrugë në fshatin Hadonovc, i cili është 15 km larg fshatit Shipashnicë.98 

Më 27.09.1991, Kryetari i Bashkësisë Islame të Jugosllavisë, H. Jakup ef. Selimoski me bashkëpunëtorë 

qëndroi për vizitë në Kosovë. Atë ditë merrnin pjesë në një manifestim të organizuar në xhaminë e Hadumit në 

Gjakovë. Me arsyen se kanë organizuar referendum për pavarësi, policia arreston H. Jakup Selimoskin dhe 

bashkëpunëtorët e tij, Kryetarin e Meshiatit të Bashkësisë Islame të Kosovës, Dr. Rexhep Bojën, Kryetarin e 

Kuvendit të Bashkësisë Islame të Kosovës, Miftar Hajdinin, Kryetarin e Shoqatës së Ulemave, Nexhat Ibrahimin, 

Drejtorin e Medreses së mesme “Alaudin” në Prishtinë,  Qemajl Morinën, si dhe Kryetarët e Bashkësive Islame 

në Prizren, Pejë, Vushtri, Kumanovë, Gjakovë dhe dyzet hoxhallarë dhe musafirë të tjerë.99 

Vargut të madh të të munduarve, të fyerve dhe të dënuarve nga “shteti juridik” serb,  kësaj radhe i’u shtua 

edhe Mulla Enver Rexhepi, Imam në “Dare Mahallë” të Gjakovës. Hoxha100 përpos maltretimeve, u dënua edhe 

penalisht për ngritjen e dy gishtërinjëve në formën e shkronjës ‘V’.101 

Më datë 11.03.1992 rreth orës 09:40 minuta, policia serbe dhunshëm futen në objektin e Këshillit të 

Bashkësisë Islame në Prizren. Ata shfletojnë disa revista dhe gazeta islame, ku nuk shpëton pa u kontrolluar edhe 

i gjithë objekti me pretekst të kontrollës së rregullt nëpër objektet publike. Kontrolla zgjatë për 40 minuta, kurse 

policia largohen pa dhënë as edhe të vetmën arsyetim të qëllimit të kontrollës.102 

Ishte paralajmëuar se më 23.06.1992 në Medresen ‘Alaudin’ të Prishtinës do të mbahet mbledhja e 

Kuvendit të Republikës së Kosovës, e cila do të jetë si një vazhdimësi e organizimit të zgjedhjeve të lira 

shumëpartiake të cilat do të mbahen më 24 maj të atij viti. 

Natën e 22 qershorit 1992, policia kishte arrestuar shumë veprimtarë për të cilët dyshonin se kishin gisht 

në këtë punë.103Në Gjilan u arrestua drejtori i Medreses, Qazim Qazimi, të cilin e akuzonin gjoja se në lokalet e 

Medresesë janë stacionuar grupe diverzantësh të cilët synojnë të hapin konflikt të armatosur në Kosovë. 

Kështu që, me datën 23 qershor 1992, në orën 03:00 pas mesnate, mbi 150 policë të armatosur, e 

mbëshetur edhe nga dy autoblinda dhe dy automjete tjera, i’a mësynë Medresesë duke e mbajtur peng drejtorin e 

saj Qazim Qazimin. Me të hyrë në objekt policia, e cila tani si peng e kishte drejtorin, marrin edhe recepcionistin 

 
98 Qemajl Morina, “Milicët serbë rrahën dhe maltretuan Hoxhën e Shipashnicës”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 17 -18, 

Prishtinë, gusht - shtator, 1990, fq. 43. 

99 “Arrestimi i Reis-ul-Ulemasë”, në ‘Dituria Islame, Nr. 30-31, Prishtinë, tetor - nëntor, 1991, fq. 6 -7. Për një 

arrest të tillë reagimet ishin të shumta si: agjencia HINA- informon shqip dhe kroatisht; KMDLNJ- e paraqet 

rastin edhe në Moskë; “Muslimanski glas”- e përjavshme; Meshiati i Bashkësisë Islame të Kosovës; Nxënësit dhe 

Kolektivi i Medresesë së mesme “Alaud-din” në Prishtinë; Shoqata e Ulemave; Alija Izetbegoviq- kryetar i 

kryesisë së Bosnjës e Hercegovinës; Dr. Fehmi Agani – nënkryetar i LDK-së; Shoqëria Muslimane “Proporod”; 

Meshiati i Bashkësive Islame në Sarajevë, Shkup, Titograd….; Këshillat e Bashkësive Islame në Prizren, Gjilan… 

Novi Pazar… etj. 

100 Shtypi serb e quajti: nacionalist, fundamentalist, xhihadist. 

101 Elez Osmani, “Hoxhë Enver Rexhepi për ngritje të dy gishtërinjëve -  një vit burg”,  në ‘Dituria Islame’, Nr. 

22 -23, Prishtinë, shkurt – mars, 1991, fq. 58. 

102 Zeki H. Sokoli, “Milicët serb bastisën Bashkësinë Islame në Prizren”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 42, Prishtinë, 

tetor, 1992, fq. 33. 

103 Organizimin e mbajtjes së Kuvendit të Republikës së Kosovës. 
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Jakup Gashin. Me këtë rast fillojnë që t’i thyenin mobiliet e zyrës së drejtorit, arkën e shkollës, zyrën e 

mësimdhënësve, dyert e klasave të mësimit dhe dyert e dhomave të konviktit.  

Dëshmitarët thonin se nëpër lokalet e Medresesë kumbonte kënga serbe, konsumohej alkooli, kurse në 

katin e tretë ishin vendosur snajperistët. Ky rrethim i Medresesë zgjati 3 ditë ku më pas delegacionit të Meshiatit 

të Bashkësisë Islame104, komandanti i policisë u’a dorëzon çelësat e Medresesë. Dëmet materiale ishin të mëdha105. 

Provokimet e forcave pushtuese serbe nuk kishin të ndalur. Ata vazhdimisht i provokonin banorët e 

fshatrave në kohë të ndryshme ditën e natën. Kështu që, më 24.08.1992 pas mesnate, rreth orës 03:00 të mëngjesit, 

një grup ushtarësh të armatosur hynë në fshatin Piranë të Komunës së Prizrenit dhe fillojnë të gjuajnë me armë 

zjari, dhe atë duke kënduar këngë çetnike. Gjatë të shtënave është dëmtuare dhe Xhamia e fshatit, ku i janë thyer 

xhamat dhe i është dëmtuar fasada.106 

Më datë 02.04.1993, në udhëkryqin Pejë-Rozhajë-Mitrovicë policia serbe ndalon autobusin e dasmorëve 

dhe keqtrajton ata. Në mesin e dasmorëve ishte edhe Mulla Muhamet Lipa107, të cilin përpos keqtrajtimeve dhe 

fyrjeve që i’a bënë policia serbe, atë edhe e detyuan që të hajë gazetën “Bujku”.108 

Më 07.04.1993 në orën 06:00 të mëngjesit pa paralajmërim dhe pa kurrfarë dokumenti zyrtar, rreth 30 

policë të armatosur hynë dhunshëm në shtëpinë e Mulla Ragipit 73 vjeçar. Ata duke i thyer dyert e shtëpisë dhe 

duke i demoluar mobiliet maltretuan anëtarët e familjes së Mulla Ragipit. Edhe pse ishte i shtyrë në moshë, ky 

nuk shpëtoi pa maltretim. E gjithë kjo ishte bërë me pretekst se kinse në shtëpinë e tij është mbajtur mbledhja e 

“alternativës” ku është biseduar për ngjarjen e cila ka ndodhur në një postbllok në Pejë më 03.07.1993 ku rreth 

mesantës shpërtheu një bombë.109 

Forcat e mëdha policore serbe arrestuan në Prizren funksionarët më të lartë të Këshillit të Bashkësisë 

Islame në Prizren. Miftar ef. Hajdini, kryetar i Kuvendit të Bashkësisë Islame të Kosovës, Nexhat ef. Ibrahimi, 

kryetar i Shoqatës së Ulemave për Kosovë dhe Feti Isaku, Imam në Prizren, kësaj radhe këta ishin në shënjestër 

të policisë serbe.110 

Policia serbe me të vetmin pretekst të nxitjes së popullatës, edhe përmes objekteve fetare Islame 

provokonte shqiptarët. Më 23.04.1993 provokohen rëndë xhemati i xhamisë së fshatit Sopi të Suharekës, ku në 

 
104 Që përbëhej nga Naim Tërnava, Resul Rexhepi, Qazim Qazimi dhe Omer Musolli. 

105 Elez Osmani, “Dhuna e ‘shtetit juridik’ edhe në Medrese”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 39, Prishtinë, korik, 1992, 

fq. 2. Afër 50 dyer të dhomave të konviktit, klasëve të mësimit dhe kabineteve ishin të thyera. Pastaj janë marrë 

shkronjat të cilat shenonin mbajtjen e Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe shqiponjën e cila ishte ndërtuar 

enkas për këtë ditë. Gjatë qëndrimit policia kishte plaçkitur edhe sasi të madhe të ushqimit të nxënësve, rezervat 

e Medresesë si mishi, buka, konzervat, barnat e ambulancës së Medresesë. Nga arka janë marrë një shumë e madhe 

e mjeteve devizore të cilat janë dhuruar në Medrese në emër të 328 kurbanëve etj. 

106 Idriz Sertolli, “U sulmua xhamia e Piranës”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 42, Prishtinë, tetor, 1992, fq. 33. 

107 Është traditë e popullit shqiptar që Imami tu prijë popullit në çdo ceremoni dasma apo edhe ceremoni 

mortore. 

108 “Milicia e detyroi Hoxhën të hajë ‘Bujkun’ ”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 49, Prishtinë, maj, 1993, fq. 33. 

109“Mulla Ragipi nga Peja dhe familja e tij u bastisën dhe u keqtrajtuan”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 50, Prishtinë, 

qershor -korrik, 1993, fq. 4. 

110 “Nuk kursehen as krerët fetarë”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 44, Prishtinë, dhejtor, 1993, fq. 3; “Në Kosovë shtohet 

presioni mbi besimtarët muslimanë”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 44, Prishtinë, dhjetor, 1992, fq. 34. 
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derën e xhamisë gjetën të shkruara katër kryça me shkronja S (C) në mes si shkurtesa të SPO, SPS dhe fjala 

“Srbija” me shkronja çirilice.111 

Më 13.08.1993 rreth orës 17:10, mbi 30 policë të armatosur hynë në lokalet e shkollës fillore “Mixheni” 

në Mitrovicë112 dhe i arrestuan 37 persona në mesin e të cilëve ishte edhe Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame 

të Mitrovicës, Asllan ef. Murati. Të arrestuarit në stacionin policor ishin keqtrajtuar brutalisht. Në mesin e shumë 

pyetjeve Hoxhën e kishin pyetur nëse Bashkësia Islame e Kosovës ka dorë në këtë organizim përkujtimor.113 

Faik ef. Murati, Imam në Xhaminë e Desivojcës së Kamenicës, më 21.12.1995 së bashku me familjen e 

tij keqtrajtohet nga policia serbe. Motivacioni i keqtrajtimit ishte arsyeja e ikjes nga ushtria e të birit të tij, 

Faikut.114 

Këto dhe raste tjera të keqtrajtimeve ishin nga më të ndryshmet, me të cilat policia serbe bënte presion 

mbi liderët fetar në Kosovë. 

 

 

 

 

  

 
111 “Ikonografi serbe në derë të xhamisë”,  në ‘Dituria Islame’, Nr. 49, Prishtinë, maj, 1993, fq. 33. 

112 Ku ishte duke u mbajtur  manifestimi  përkujtimor  për patriotin Hasan Prishtina. 

113 “U keqtrajtua Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Mitrovicë”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 51, Prishtinë, 

gusht - shtator, 1993, fq. 34. 

114 “Represion dhe dhunë edhe në Imamë”, në ‘Dituria Islame’, Nr. 76, Prishtinë, janar, 1996, fq. 57. 
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Apstrakt 

 

Sport, kao najinteresantniji fenomen savremenog društva, postao je i jedan od najprofitabilnijih 

privrednih grana. Vrhunski i profesionalni sportovi uživaju veliku popularnost na globalnom nivou, gde 

je očigledno da se kroz njih, ili preko njih, ostvaruju veliki prihodi. Naravno, tu su i velika ulaganja, sa 

druge strane. Na prvom mestu tu se ubrajaju fudbal, košarka, hokej, tenis, ali to nikako ne znači da ne 

treba ulagati u manje atraktivne sportove. Fudbal, odnosno fudbalski klubovi, se sve više profilišu kao 

moderne poslovne kompanije koje u svojim planovima i aktivnostima sprovode savremene modele 

strategijskog upravljanja. Ulazak velikih svetskih kompanija kroz sponzorstva, strateške alijanse i 

aranžmane, izlistavanje na vodećim berzama, medijska prisutnost kroz TV prava, izgradnja moderne 

infrastrukture, nove forme komunikacije kroz društvene mreže samo su neki od segmenata u različitim 

modelima upravljanja fudbalskim klubovima. Sveopšta globalizacija sporta, a posebno fudbala na svim 

meridijanima, snatno utiče ne samo na evropske, već i druge klubove koji učestvuju u najpopularnijoj 

igri na svetu. 

 

Ključne reči: sport, fudbal, fudbalska veština, fudbal kao biznis.  

JEL: Društvene nauke 

 

Abstract 

 

Sport, as the most interesting phenomenon of modern society, has become one of the most profitable 

industries. Top and professional sports enjoy great popularity on a global level, where it is obvious that 

through them, or through them, large revenues are generated. Of course, there are also large investments, 

on the other hand. In the first place, there are football, basketball, hockey, tennis, but that does not mean 

that you should not invest in less attractive sports. Football, such us football clubs, are increasingly 

profiling themselves as modern business companies that implement modern models of strategic 

management in their plans and activities. The entry of large global companies through sponsorships, 

strategic alliances and arrangements, listing on leading stock exchanges, media presence through TV 

rights, construction of modern infrastructure, new forms of communication through social networks are 

just some of the segments in different models of football club management. The general globalization of 

sports, and especially football on all meridians, has a strong impact not only on European, but also other 

clubs that participate in the most popular game in the world. 

  

Keywords: sport, football, football skill, football as a business. 

JEL: Social science 

 

UVOD 

 

U današnje vreme sport je i veliki biznis. Iako je skoro od svojih početaka u sebi sadržao i komercijalnu 

komponentu, nikada u istoriji nije zabeležen ovakav rast komercijalizacije sporta kao u poslednje dve decenije. 

Ugovori za prodaju televizijskih prava zaključuju se u milionskim iznosima. Sponzori isplaćuju milionske sume 

timovima i sportistima. Razvoj na polju tehnologije omogućio je bržu razmenu informacija, ljudi i dobara nego u 

prethodnom periodu. Komercijalizacija je sport pretvorila u tešku i svakodnevnu borbu, jer je svojim pravilima 

napravila jasnu granicu između pobednika i poraženog. Fudbal kao najinteresantnija sportska disciplina 

istovremeno je i disciplina koja je najbogatija tehnikom, jer se sa loptom, osim sa rukama, može igrati sa svim 
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ostalim delovima tela. Istovremeno fudbal je globalni fenomen. Od prvog dana kada je nastao, jedan od razloga 

njegovog uspeha je bio u tome što u sebi sadrži neke od najvažnijih elemenata sporta: učesnici (takmičari ili 

gledaoci), pravila igre, pobede ili porazi kroz takmičenje, osvajanje titula ili takmičenja. U fudbalu su sadržani svi 

oblici fizičke aktivnosti. Sport je ne samo igra već i zabava. U fudbalu kao i svakom drugom sportu podrazumeva 

se bavljenje različitim motoričkim aktivnostima varijabilnog i dinamičkog karaktera pomoću kojih sportista ili 

fudbaler demonstrira svoje veštine, znanje, sposobnosti, osobine, karakter itd. Fudbal se može igrati profesionalno, 

amaterski, rekreativno ili kao deo školskih aktivnosti.  

POČECI I RAZVOJ FUDBALA KROZ ISTORIJU 

 

Počeci fudbala su u dalekoj istoriji, od pre nekoliko hiljada godina, gde se sa okruglim predmetom, 

napravljenim od različitih materijala, baratalo na vrlo sličan način današnjem fudbalu. Igre sa loptom, sa 

obeležjima fudbala, prvi put su se pojavile kod Kineza 3000. godine p.n.e. Igra se zvala cu-ki (cu-gurati, ki-loptu), 

a osnivač ove borbene igre bio je Huan Ti. Prvobitna namena je bila daleko od današnje. Imala je vojni (ratni) 

katakter, jer je Huan Ti smatrao da će njegovi vojnici ovom borbenom igrom ojačati. Igralo se loptom napunjenom 

perjem i krznom životinja, a igra se sastojala u tome što su dve ekipe, postavljene jedna nasuprot drugoj, nastojale 

da uguraju loptu između dve bambusove trske koje su predstavljale golove. Pobednik je bila ona ekipa koja bi 

prva ugurala loptu između bambusovih trski. U igri je učestvovao veći broj igrača, što nije bilo precizno određeno. 

Mnogo kasnije, oko 600 godine p.n.e., ova igra počinje da se igra loptom napunjenom vazduhom. U to 

vreme, ova igra (cu-ki) prelazi u Japan pod nazivom „kemari”. Fudbal ima korene i u antičkoj Grčkoj, gde 

se takođe pominje jedna slična igra, pod  imenom  „episkyros”,  a  negde  su je zvali „epikoinos”. Prema nekim 

zapisima, naime, postojale su dve igre: jedna se igrala malom punjenom loptom (pilla), a druga velikom loptom 

od mehura opšivenim kožom (follis). I ovde, kao i u Kini, nije bio utvrđen broj igrača, s tim što se lopta, osim 

nogama, mogla gurati i rukama. Slične igre, ali pod nazivom „harpastum”, koja se igrala malom, punjenom 

loptom, kao i „calcio”, koja se igrala velikom loptom, bile su poznate i u starom Rimu. Zbog sličinosti, veruje se 

da su i nastale po grčkom uzoru. Znatno kasnije, u nekim zapisima spominju se igre kojima su se igrali, opisane 

kao dve igre loptom: jedna se igrala u Firenci (fiorentinski fudbal), a druga u Padovi (padovanski fudbal). 

Fiorentinski fudbal bitno se razlikovao od Padovanskog. Njime su se bavili pripadnici plemstva, a igrao se 

uglavnom u vreme nekih crkvenih svečanosti. Igralište je bilo dimenzija 100 x 50 m, ograđeno po duţini, sa jedne 

strane zidom, a sa druge jarkom, dok su obe uţe strane služile kao golovi. Sa svake strane je učestvovalo  po 27 

igrača raspoređenih u četiri linije („iranzi” ili „coridori”, „sconciatori”, „datori innarzi”, „datori adietro”). Igralo 

se nogama i rukama, s tim da se lopta nije smela nositi već samo udarati nogama i rukama. Gol je bio postignut 

kada je lopta proterana kroz označene kapije. Interesantno je napomenuti da je Fiorentinski fudbal imao utvrđena 

pravila koja je detaljno opisao grof Bardi 1580. godine. Padovanski fudbal igrali su uglavnom studenti u vreme 

verskih praznika. Igralo se nešto manjom loptom od današnje, na terenu koji je po obliku i dimenzijama odgovarao 

današnjem fudbalskom igralištu. Broj igrača varirao je od 20- 40 na svakoj strani, a igra je bila  bliža današnjem 

ragbiju s obzirom na to da se moglo igrati rukama i nogama (Scaina, 1955). 

U srednjoevropskoj Francuskoj poznate su bile igre s loptom i to „soule” ili „choule”  i  „choulage”,  

koje  su  se  nešto  razlikovale  od  ranije  opisanih  igara.  U „choulage” cilj je bio ubaciti loptu tešku 3-4 kg u 

kolut oblepljen papirom koji je bio obešen o jedan kolac na sredini igrališta. Ova igra sačuvana je do današnjeg 

dana u mestu Rolot. Igre loptom bile su popularne i u Engleskoj. Već u XII veku pominje se takva igra, premda 

se zna da su igre loptom počele znatno ranije. Prema jednom predanju, misli se da su je stanovnici Derby-ja, već 

od 211. godine igrali u čast pobede nad rimskim legionarima.Sve pomenute igre bile su grube, katkada i surove, 

pa su često bile i zabranjivane. Poznato je, na primer, da je kralj Filip V, 1319. godine zabranio ovu igru, kasnije 

i Karlo V, 1359. godine u Francuskoj. Igru je zabranio i Edvard II (1314. godine, Edvard III 1349. godine) i drugi 

vladari u Engleskoj. Kralj Edvard III, na primer, zabranjuje igru loptom kao „glupu i škodljivu igru nogom”, a 

kraljica Elizabeta svoju zabranu obrazlaže time da je fudbal „razuzdana i surova igra koja ometa nedeljni mir”, 

odnosno, da je „fudbal sam po sebi pronalazak vraga”. 

Po savremenim shvatanjima fudbala, on počinje da se igra od sedamdesetih godina XIX veka. Njegovi počeci 

potiču iz Engleske, tačnije 1863.godine, kada se fudbal odvaja od ragbija i formira u posebnu sportsku disciplinu. 

Sve pomenute igre prethodile su pojavi savremenog fudbala. One zaista nose njegove korene, ali se u suštini, ipak 

bitno razlikuju od fudbala u današnjem smislu. Ova, istorijski gledano, druga faza razvoja fudbalske igre, najčešće 

se izučava kao istorija savremenog fudbala. Iz današnje perspektive, bio je veoma siromašan tehnikama, a taktike 

gotovo da nije ni bilo. Kao i ovi elementi, tako su i pripreme, kako fizičke, tako i psihičke bile na vrlo niskom 

nivou. Od tada razvoj fudbala je doživeo oscilacije, uglavnom negativne, pogotovo u prvim fazama razvoja. U 

početku se više pažnje usmeravalo na ofanzivne karakteristike, sa akcentom na napad, gde su se usmeravali gotovo 

svi igrači, dok se na odbranu poklanjalo malo pažnje. Prema najranijim zapisima, u prvom poznatom sistemu, 

liniju napada sačinjavalo je devet igrača (sistem 1:1:9). Vremenom se došlo do saznanja da dobar napad ne može 

bez dobre odbrane, pa se pažnja počinje usmeravati i na ovaj deo. Tako odbrana postaje sve važnija i počinje da 

se smanjuje broj igrača koji učestvuje u napadu, a povećava se broj igrača u odbrani. Veliki uticaj na dalji razvoj 

fudbalske igre imala su pravila igre koje je 1862. godine napisao M. Tring. Ta prva pravila imala su devet tačaka 
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kojima je regulisano kako se postiže pogodak, kako se  sme udariti lopta i neka druga praktična pitanja. Tek na 

sastanku fudbalskog saveza Engleske, održanom 1863. godine u Londonu, usvojena su prva zvanična pravila 

fudbalske igre koja su imala 13 tačaka. Tek ovim pravilima regulisana su najbitnija pitanja fudbalske igre, kao na 

primer veličina igrališta, način oduzimanja lopte, broj igrača i sl. Ove i kasnije izmene pravila konačno su 

opredelile fizionomiju fudbalske igre i zauvek je odvojile od ragbija. 

U kolikoj su meri izmene i usavršavanja pravila uticale na razvoj fudbalske igre, pokazuje i činjenica da su se, 

nakon usvajanja pravila ofsajda (1866.), intenzivnije počeli razvijati sistemi igre jer je upravo uvođenjem ofsajda 

bila podstaknuta kolektivna igra koja je svakako zahtevala veću angažovanost i napada i odbrane. Zahvaljujući  

tome, Škoti su 1870. godine uveli sistem 1:2:2:6, a 1855. godine i sistem petorice u navali što je značilo brojčanu 

ravnotežu navalnih i odbrambenih igrača. Ovaj novi sistem bio je poznat i kao „WW” (ili dubl „V”) sistem, sa 

rasporedom 1:2:3:2:3. 

Uvođenjem pravila koje dozvoljava igranje glavom (1870.) takođe je uticalo na razvoj i dinamičnost igre, a i 

na razvoj tehnike, koja je postajala sve složenija i bogatija, (čemu su doprinele i neke druge izmene pravila igre, 

kao zabrana zaustavljanja rukom, uvođenje udarca glavom, uvođenje udarca sa ugla, itd.). Dalji razvoj i sve brži 

napredak tehnike, uz sve naglašenije ispoljavanje motoričkih, funkcionalnih, kognitivnih, konativnih, 

motivacionih i nekih drugih faktora, koji učestvuju u realizaciji igre, pozitivno je uticao na razvoj i usavršavanje 

taktike i opšte strategije fudbalske igre. Vremenom, sistem petorica u navali, popularni „WW” sistem, počeo je da 

pokazuje nedostatke koji su usporavali dalji razvoj i osavremenjavanje igre. Kratki pasovi i prenaglašena 

individualna igra, atraktivna, ali često i neracionalna tehnika i sputanost akcija koje joj je nametala zonska odbrana, 

ograničavale su akcionu efikasnost i veću dinamičnost. Zbog toga, a delimično i zbog promene pravila ofsajda 

(1925. godine), menadžer engleskog Arsenala Herbert Čempen vrši značajne  korekture „WW” sistema, a posebno 

u zoni odbrane. Srednji pomagač povučen je između dva beka sa zadatkom da kontroliše srednjeg napadača 

protivničke ekipe, dok se krilnim bekovima poverava čuvanje protivničkih krila. U celini, ceo sistem odbrane se 

menja. Između ostalog, prelazi se iz „zonske” na odbranu „čovek-čoveka”. Ceo ovaj sistem, koji su vrlo brzo 

prihvatile mnoge ekipe širom Evrope, poznat je kao „WM” ili sistem „tri beka”. Sistem je bio jednostavan, naročito 

u odbrani, i zasnivao se na igri „čovek-čoveka” što je naročito bilo pristupačno početnicima. Novi sistem je doneo 

pravilniji raspored snaga na terenu (igrači su bili ravnomernije opterećeni). Međutim, s obzirom na način igre koji 

je primenjivan kada se igralo dugim napadom sa mnogo kombinacija i sporih akcija, u ovom sistemu je naglašena 

težnja za ovladavanjem sredinom terena. Umesto tri igrača, koji su kontrolisali sredinu terena u „WW” sistemu 

(centarhalf i dve polutke), u „WM” sistemu sredinu terena kortrolišu četiri igrača (dva halfa i dve polutke) što je 

donelo značajnu prednost ovom sistemu nad „WW” sistemom i u odbrambenom, i u smislu organizacije napada. 

Daljim razvojem i usavršavanjem „WM” sistema, pri čemu je odbrana, striktnim pokrivanjem, sve efikasnije 

zaustavljala napad sa tri isturena igrača, sve teţe se mogao postići pogodak. Iz tih razloga, pojedine ekipe 

pokušavale su, uvođenjem „lutajućeg napadača”, koji je nastojao da izvuče srednjeg beka iz zone odbrane, da 

razbiju odbranu, stvarajući slobodan prostor ispred protivničkog gola. U istom cilju Mađari su primenjivali napad 

sa brzim izmenama dva ili više igrača, što je, takođe, trebalo da dekoncentriše protivničku odbranu. Nešto kasnije, 

u periodu od 1950. do 1954.godine, Mađari su uveli i jednu korenitiju promenu u formaciji napada – igrali su sa 

povučenim centarforom i isturenim polutkama. Bio je to prvi pokušaj u Evropi da se napad  sprovodi sa četiri 

isturena napadača, što je mađarskoj nacionalnoj ekipi obezbedilo niz vrlo značajnih uspeha. Novi raspored igrača 

sa četiri isturena napadača, što u suštini znači odstupanje od „WM” sistema, doprinelo je boljoj formaciji, 

zahvaljujući drugačijem odnosu snaga u svim linijama. U toj formaciji, naime, srednji red deluje sa tri igrača, tj. 

sa povučenim centarforom i dva halfa, čija je uloga ne samo da pripremaju završnicu već da se u nju i sami 

uključuju (ukoliko im to okolnosti dozvoljavaju). Isturene polutke, pak, predstavljale su veliku opasnost za 

srednjeg beka protivnika jer on često „pliva” između njih, dok je povučeni centarfor delovao znatno slobodnije. 

Kako su u užoj odbrani delovala i dalje tri beka, ceo ovaj sistem dobio je sasvim nove konture i označen je kao 

sistem 1:3:3:4. U takvim okolnostima, ekipe koje su i dalje igrale sa tri beka, zbog brojčane neravnoteže, nisu se 

mogle suprotstaviti ekipama sa četiri napadača. Zbog toga je bilo neminovno povlačenje jednog halfa u zadnju 

liniju, jer je to bio jedini način da se parira napadu sa četiri isturena igrača. U tom slučaju, ponovo dolazi do nove 

formacije 1:4:3:3, što takođe odstupa od klasičnog „WM” sistema. U oba slučaja, ekipe deluju sa tri linije, s tim 

što je to u jednom slučaju igra više ofanzivna (1:3:3:4), a u drugom više defanzivna (1:4:3:3). Poslednji korak u 

transformaciji „WM” sistema je pojava sistema 1:4:2:4, koji se primenjuje u slučajevima kada obe ekipe deluju sa 

četiri napadača. Pojava ovog sistema, kao i njegovih prelaznih oblika 1:3:3:4, 1:4:3:3, istorijska je nužnost, 

odnosno odraz novih potreba i novih stremljenja u fudbalskom sportu, što je nesumnjivo i novi podsticaj za razvoj 

i osavremenjavanje svih komponenata ove igre, posebno onih koje karakterišu univerzalnost igrača kao osnovnu 

karakteristiku modernog fudbala. Ovaj sistem „4-2-4” usavršila je reprezentacija Brazila i primenjujući ga osvojila 

Svetsko prvenstvo 1958. godine u Švedskoj i 1962. godine u Čileu gde je bio primenjen adaptirani sistem „4-3-3”. 

Na Svetskom prvenstvu 1966. godine u Engleskoj, reprezentacija Engleske je primenila novi sistem koji je preteča 

varijante sistema „4-4-2”. Svetsko prvenstvo u Nemačkoj 1974. godine donelo je dosta novina u igri, jer su igrači 

imali obavezu da deluju na svakom delu terena u oba pravca pa je zbog toga ovaj sistem dobio naziv „totalni 

fudbal”. U savremenom fudbalu koriste se sistemi „1-3-6-1” i „1-3-5-2”, gde je potrebno da svi igrači poseduju 
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univerzalne sposobnosti, da igraju na svim delovima terena, u svim ulogama, a da igra u sredini terena bude osnova 

fudbalske igre. Svetsko prvenstvo u Nemačkoj 2006. donelo je dosta novina, u pogledu modernizacije sistema igre 

i fudbalske igre. Nisu ovo bili jedini pomaci u razvoju. Psihičke i fizičke karakteristike, kao i pripreme dobijaju 

sve više na značaju i u skladu sa tim razvijajaju se programi i koncepti koji će obuhvatiti sve elemente fudbalske 

igre. 

FUDBAL KAO SAVREMENI SOCIOLOŠKI FENOMEN  

 

Danas je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu. Pogotovo u zadnjih pedeset godina fudbal dobija 

najrazličitije uloge (Luxbacher, 2016): kao kulturna razonoda; kao oblik rekreacije; kao posao; kao sportska igra; 

kao hobi; kao zabava; kao izvor prihoda i sl. 

Fudbal je postao svetska strast, čiji jezik svi razumeju i u njega je umešan veliki broj svetske populacije. Igra 

se na svim kontinentima i njegov razvoj je stalno u uzlaznoj putanji, kako po kvalitetu, atrakciji, finansijama tako 

i po dostupnosti. Svetska i Evropska prvenstva u fudbalu, po pravilu, više ne donose velike inovacije. Selektori 

koriste proverena dostignuća u igri i retko se opredeljuju za eksperimente. Stalni problem na velikim takmičenjima 

nacionalnih selekcija u fudbalu jeste kako uklopiti pojedinca (fudbalera) iz različitih klubova sa raznim stilovima 

igre u jednu celinu. Dodatni problem predstavlja vreme za formiranje ekipe i uigravanje. To vreme je veoma 

kratko, obične ne duţe od dvadeset dana. Na pojedinim fudbalskim takmičenjima nacionalnih selekcija otežavajuća 

okolnost je i premorenost igrača. Mnogi od njih odigraju do 55 utakmica u sezoni. Svetsko prvenstvo se održava 

posle završetka napornih nacionalnih i međunarodnih klupskih takmičenja, zbog čega igrači na pripreme 

nacionalnih selekcija dolaze potpuno izmoreni i prezasićeni. Poslednjih godina, maksimalna pažnja je posvećena 

rešavanju ovih problema, zbog čega su, osim fudbalskih stručnjaka, sve više angažovani i eksperti iz 

komplementarnih naučnih discilina – medicine i psihologije. 

Sve navedene činjenice nedvosmisleno pokazuju da je fudbal odavno prevazišao svoje izvorno značenje. On 

je sve manje igra i zabava, a sve više ozbiljan posao, čak i aktivnost u kojem nauka ima sve važniju ulogu. Zbog 

orgomnih finansijskih elemenata koji prate kompletnu fudbalsku priču, ništa se ne prepušta slučaju. Potreba za 

vrhunskom organizacijom, planiranjem i kontrolom dovele su do izražene potrebe savremenog fudbala za 

teorijskim i praktičnim znanjima iz menadžmenta. Ova studija upravo se bavi nekim aspektima menadžmenta 

elitnih evropskih klubova. 

 

MAKSIMALIZACIJA PROFITA I SPORTSKIH REZULTATA U PROFESIONALNOM FUDBALU 

 

Razvojem profesionalnog sporta u SAD-u došlo je do značajnog uticaja i prenošenja američkog modela i na 

evropsku sportsku scenu, a posebno na fudbal, kao najatraktivnijom i najpopularnijom vrstom sporta. Sve veća 

popularnost fudbala, pojava i razvoj globalizacije, komercijalizacije, medijske izloženosti i uticaju korporativnog 

organizovanja i upravljanja na fudbalske klubove, postavlja se pitanje da li se fudbalski klubovi (koji sve više 

postaju kompanije) ponašaju kao moderni i aktivni biznis subjekti (Pelević, 2012). 

Prvi koji je to pitanje postavio je prof. Kesene sa Univerziteta u Antverpenu (Kesenne, 2017). Kesene navodi 

da američki model sporta je model maksimalizacije profita i kao takav identičan je ciljevima bilo koje kompanije 

koja nije u sportu. I drugi autori (Rotenberg, 1956; Sloane, 1971) imaju sličan stav o postavljenom pitanju. Glavna 

odluka svakog vlasnika i njegovog menadžmenta je angažovanje najtalentovanijih sportista. Više talenata stvara i 

veće troškove, kao i broj pobeda odnosno ukupan prihod. Klubovi angažuju najtalentovanije sportiste da bi 

povećali razliku između prihoda i troškova po sezoni. Evropski fudbal se ipak razlikuje jer, za razliku od američkih, 

klubovi nisu orijentisani ka maksimalizaciji profita. Oni su “utility maximisers”, po Sloaneu – ekonomski pojam 

ukupnog zadovoljstva dobijenog kroz konzumaciju usluga ili dobara, (Sloane, 1971) što znači da će vlasnici 

klubova i menadžment biti zadovoljan brojem pobeda, povećanoj poseti na stadionu, podršci zajednice ili nacije, 

povećanom broju sponzora i partnera, većoj medijskoj izloženosti, globalno prepoznatljivom brendu itd. Kesene 

smatra da je idealna situacija onda kada klubovi mogu da angažuju najbolje igrače, sa određenim ograničenjima 

(najvažnije da budu u okviru budžeta) jer su fudbalski klubovi najzainteresovaniji za sportske pobede. Po njemu, 

klub može biti profitabilan i da nije orijentisan ka maksimalizaciji profita. 

Rezultati istraživanja, do kojih se došlo, pokazuju da su klubovi i dugoročno i kratkoročno mnogo bliži i više 

orijentisani strategiji maksimalizacije rezultata (pobeda) nego maksimalizacije profita. Kao osnovu ovog 

istraživanja, autori su naveli (Sloane, 1971. & Rotenberg, 1956) činjenicu da je godinama prisutna teorijska debata 

između profesionalnih ekonomista (hipoteza) koji zastupaju stav, da je cilj svakog uspešnog menadžera 

maksimalizacija profita. Oni koji zastupaju ovaj stav, odnosno teoriju po kojoj je cilj uvećanje profita, ukazuju na 

dugoročnost, odnosno da takve kompanije lakše i duže opstaju. Drugi, (Radner & Dutta 1999) koji ukazuju da 

maksimalizacija profita često vodi u bankrot, i da je potrebno imati i druge, alternativne strategije, jer jedino tako 

dugoročno obezbeđuju opstanak. 

Szymanski (2017) navodi mišljenja Sloana (1971) i Kesenea (2017), što je ujedno i osnovno polazište njihovog 

istraživanja, da su u evropskom fudbalu klubovi mnogo više usmereni ka maksimalizaciji sportskog uspeha nego 

ka maksimalizaciji profita. 
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Posmatrajući špansku ligu, može se uvideti da tri kluba imaju jaku političku osnovu i snažnu vezu sa državom, 

a to su Real Madrid, Barcelona i Atletik Bilbao. Po organzacionoj strukturi klubovi su uglavnom koncipirani kao 

vlasništvo članova. Na početku 90-tih godina i nakon velikih finansijskih problema klubova, koji su nastali kao 

posledica kupovine i angažmana skupih igrača, država je naterala klubove da promene svoj status i postanu društvo 

sa ograničenom odgovornošću. Osnovni cilj ovakve transformacije je bio da se klubovi reformišu u entitete koji 

će se ponašati kao svaki poslovni, pravni subjekt. To sa sobom nosi i druge promene, kao što je usklađivanje i 

vođenje njihovih knjigovodstvenih stanja sa važećim zakonskim i drugim pravilima. Četiri najveća kluba plus 

Osasuna su uspeli da ubede državu da ostanu u okviru “soft” budžeta i da ostanu u obliku tradicionalne pravne 

forme kluba, što znači da izabrani predsednik može uvek da se bavi razvojem kluba. Tokom izborne kampanje 

kandidati mogu uvek da daju izjave o budućim akvizicijama igrača (često koristeći sopstvena sredstva). Engleski 

klubovi su od početka nastanka lige ustrojeni kao kompanije sa ograničenom odgovornošću. To znači da moraju 

imati osnivački kapital, imenovati upravni odbor i baviti se dnevnim poslovanjem kluba, kao i svi ostali pravni 

subjekti. 

Pojavom i razvojem komercijalizacije i globalizacije uopšte, koja je sa sobom donela povećanje prihoda od 

prodaje TV prava, omogućila je da klubovi postanu konkurentniji kroz ponudu TV prenosa, upotrebom novih 

tehnologija (Mašić & Nešić, 2014). Klubovi na taj način, u proseku prihoduju stabilan deo od ukupnog prihoda: u 

Španiji 62%, a u Engleskoj 53% . U suštini navijači i fanovi generišu prihode, a oni su posvećeni uspehu tima jer 

tim koji je visoko plasiran donosi više prihoda. Dalje, najuspešniji tim ima i najbolje igrače, jer timovi koje ţele da 

budu pobednici, moraju da imaju i najbolje  igrače koji svoje usluge nude na tržištu. Bosmanovo pravilo iz 1995. 

godine je ubrzalo razvoj i širenje tržišta fudbalera, a samim tim povećalo ukupan promet igrača, odnosno tražnju i 

ponudu, što je sa sobom donelo i rast pojedinačnih cena najboljih igrača na tržištu. S druge strane, najbolji igrači 

žele da imaju i naviše plate. 

Kratkoročno gledano, klubovi u obe lige, su usmereni na maksimalizaciju rezultata. Dugoročno postoji 

dinamična veza između trenutne pozicije na tabeli i budućih uspeha. Dugoročno posmatrano, dobra pozicija na 

tabeli obezbeđuje maksimalizaciju profita. 

Da bi klub ostvario određenu poziciju mora se voditi računa o sledećem (Tomić, 2014) : 

- Istorijskom statusu kluba i očekivanju navijača; 

- Pravnom statusu tima (da li je registrovano kao udruženje - klub ili društvo sa ograničenom odgovornošću); 

- Motivaciji menadžmenta koji upravlja klubom (bekgraund odnosno kojim poslom i zanimanjem se bavi); 

- Koncentraciji kontrole u donošenju odluka kluba; 

- Opasnosti zamene (smene). 

Posmatrano unazad, status kluba oscilira od negativnog do pozitivnog trenda, navodeći na zaključak da su 

prethodni uspesi kluba najčešća zamena za trenutnu poziciju. To se dešava i kod timova koji se bore za “opstanak” 

(ispadanje iz lige) kao i kod timova koji se bore za najviši plasman. Gotovo intuitivno postoji želja da se ostvari 

što bolji rezultat. Analizirajući pravni status tima i organizacionu strukturu, nema realne osnove koja ukazuje da 

pravni status utiče na uspeh ili neuspeh, odnosno nema značajnog uticaja na uspeh. Kao primer koji to potvrđuje 

(Szymanski, 2017) je Atletiko Bilbao koji isključivo angažuje domaće igrače, a ne odustaje od borbe za najviši  

plasman. 

U praksi je prisutan evropski model upravljanja fudbalskim klubovima koji se razlikuje od američkog modela, 

kome je na prvom mestu komercijalni uspeh. U fudbalu evropskih klubova postoji spremnost vlasnika ili akcionara 

da tolerišu gubitke, pogotovo ako to mogu kompenzovati u drugačijim sferama biznisa. 

Posmatrano dugoročno, klubovi su mnogo više zainteresovani za maksimalizaciju pobeda nego za 

maksimalizaciju profita, ali naglašavaju da će rast prihoda od pet puta u posmatranom periodu, pre svega zbog 

povećanih prihoda od TV prava i medijske izloženosti, sigurno doneti i promene u izboru strategije upravljanja 

klubovima. U američkom modelu postoje faktori koji koriguju strategiju maksimalizacije profita, kao što su 

“salary caps” (ograničenje plata), “share revenue” (podela prihoda). Ekonomska snaga klubova nastaje kroz 

zajednički nastup prema potencijalnim partnerima stvarajući dodatne prihode. Buduća istraživanja o ovom pitanju 

moraju dati odgovore na nova pitanja: da li će strategija maksimalizacije profita ugroziti stabilnost liga i da li će 

maksimalizacija profita uticati na navijače itd. 

Doprinos postavljenom pitanju su dali i profesori Kasa, Gomez, Urutija i Marti (2000-2006) prilikom 

proučavanja modela Real Madrida i Barcelone. Njihov zaključak je da: 

- Kratkoročno sportski uspeh ne zavisi od balansiranih finansija; 

- Dugoročno zdrave finansije su suštinski važne za održavanje sportskog uspeha; 

- Kontinuitet i dobra organizaciona struktura, kao i distribucija uloga i odgovornosti u upravljanju klubom 

podižu šanse za sportski uspeh; 

- Klupska politika regrutacije igrača, njihov balans u timu, prosečne godine starosti značajno utiču na sportske 

performanse. 

Ne postoji univerzalan model uspešnosti fudbalskog kluba. Sigurno je da postoje različiti pristupci i strategije 

uspešnog poslovanja klubova, odnosno čemu dati prioritet i koju strategiju upravljanja klubom koristiti – da li ići 

ka strategiji maksimalizacije profita ili maksimalizacije sportskih performansi kluba. 
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ZAKLJUČAK 

  

Fudbalski klubovi se sve više profilišu kao moderne poslovne kompanije koje u svojim planovima i 

aktivnostima sprovode savremene modele strategijskog upravljanja. Ulazak velikih svetskih kompanija kroz 

sponzorstva, strateške alijanse i aranžmane, izlistavanje na vodećim berzama, medijska prisutnost kroz TV prava, 

izgradnja moderne infrastrukture, nove forme komunikacije kroz društvene mreže samosu neki od segmenata u 

različitim modelima upravljanja fudbalskim klubovima. Sveopšta globalizacija sporta, a posebno fudbala na svim 

meridijanima, snažno utiče ne samo na evropske, već i druge klubove koji učestvuju u najpopularnijoj igri na svetu. 

Najveći evropski fudbalski klubovi su toliko dobri da skautiranje, klupske omladinske akademije, ili dobri treneri 

ostatku sveta više nisu dovoljni da bi se s njima nadmetali. Analizom modela upravljanja, odnosno strategije koje 

su determinisale sportsku i poslovnu uspešnost najboljih evropskih klubova, sa akcentom na njihove poslovne 

performanse, nastojalo se izdvojiti dominantni model upravljanja profesionalnim fudbalskim klubom, koji može 

biti reper za buduću transformaciju najboljih srpskih  fudbalskih  klubova.  
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ABSTRAKT 

 
Varfëria në Shqipëri nuk lidhet vetëm me individin, por dhe me sistemin që ky vënd ka trashëguar. Për fatin e keq në 

vëndin tonë një pjesë e madhe e  familjeve vazhdojnë që të jetojnë në kufijtë e varfërisë absolute. Politikanët shqiptarë 

në fillim të viteve 1990 argumentuan se rishpërndarja e të ardhurave vlerësohet në dobi të të gjithë anëtarëve të një 

shoqërie, jo vetëm në dobi të më të varfërve.  

Strukturat e para përgjegjëse në ato vite për shërbimet e kujdesit shoqëror për secilën Bashki ishin Ligji nr 7710, 

dt18.05.1993 dhe Ligji Nr. 9355, datë 10.03.05 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore” të cilat u pasuan me Vendime, 

Udhëzime të Ministrisë përgjegjëse. 

Nisur nga mangësitë që sollën ligjet e mëparshme, në vitin 2016 miratohet Ligji me nr. 121 “Për shërbimet e kujdesit 

shoqëror në Republikën e Shqipërisë” dhe në zbatim të këtij ligji Shqipëria u bë pjesë e Axhendës dixhitale për Europën 

( DAE), duke ndërmarrë hapa konkret nëpërmjet ndërtimit të portalit E Albania. 

Qëllimi i këtij studimi ka të bëjë me  impaktin që ka sjell sistemi i ri i pikëzimit tek personat e përjashtuar nga përfitimi 

i ndihmës ekonomike si dhe pasojat psiko-sociale për këtë kategori. 

Metoda e përdorur në këtë studim është metoda cilësore. Instrumenti i përdorur është intervista gjysëm e strukturuar. 

Target grupi i intervistuar janë kryefamiljarët e përjashtuar nga Ndihma Ekonomike. Janë intervistuar 15 kryefamiljarë 

me qëllim marjen e informacioneve mbi motivin e mospërfitimit të ndihmës ekonomike, si ka ndikuar përjashtimi nga 

përfitimi i NE në mardhënien familjare dhe si e shikojnë zgjidhjen e situatës së krijuar.   

Nga informacioni i marë nga intervistat rezultoi se pjesa më e madhe e të intervistuarve nuk ishin të njohur me skemën 

e re dixhitale. Ata nuk e njihnin motivin e përjashtimin nga përfitimi i skemës së ndihmës ekonomike. Ndihma 

ekonomike ishte një burim i të ardhurave që merej nga shteti dhe përdorej sërisht për të shlyer detyrimet ndaj shtetit 

(pagesë të ujit dhe dritave), në mungesë të këtij burimi rrjedhimisht ata mbeteshin debitor ndaj shtetit. Mungesa e të 

vetmit burim të ardhurash sillte konflikte në familje, dhunë dhe jo rrallë herë rënie në vese si alkoli, bixhozi etj. 

 

 

Fjalët kyçe; ndihmë ekonomike, skema e re dixhitale, pasojat psiko-sociale. 

 
HYRJE 

Shtetit shqipëtar  në fillimet e viteve 1990 i kërkohej që të siguronte për shtetasit e tij që gjithsecili të marrë nga 

programet shoqërore apo private ndihma të mjaftueshme për parandalimin, mënjanimin apo zbutjen e problemeve 

sociale personale/familjare.  Në fakt, vështirësitë ishin të mëdha, sepse në vëndin tonë nuk bëhej fjalë për varfëri 

realtive, por shumica dërrmuese e të varfërve ishin në kufijtë e varfërisë absolute, pra nuk kishin mundësi të 

siguronin kushtet minimale të ekzistencës si ushqim, veshje, etj. për shkak të pamjaftueshmërisë apo mungesës së 

të ardhurave. Nisur nga gjëndja në të cilën ndodhej Shqipëria politikanët  shqipëtarë u përpoqën të përshtasin 

programet bashkëkohore të ndihmës shoqërore me kushtet specifike shqiptare.115 

Edhe pse kanë kaluar më shumë se dy dekada dhe vëndi ka pësuar rritje ekonomike akoma vazhdojmë të kemi 

familje që jetojnë në kufirin e varfërisë absolute. Politika sociale ndaj grupeve në nevojë ka marrë përmasa 

 
115 Projekti “Social Safety Net Development” i Bankës Botërore, 1992-1998 



50 
 

ndërkombëtare, e sanksionuar në mjaft dokumenete që u garantojnë shtetasve të drejtën për një jetesë normale, 

duke përcaktuar kërkesa ligjore të detyrueshme për shtetet anëtare. Me kalimin e viteve një maxhorancë qeverisëse 

e një koalicioni tjetër kishte një ligj të posaçëm për ndihmën ekonomike (Ligji nr 7710, dt18.05.1993; Ligji Nr. 

9355, datë 10.03.05 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”) dhe akte të tjera nënligjore (kryesisht Vendime të 

Këshillit të Ministrave dhe udhëzime nga dikasteri përkatës), maxhoranca aktuale e ka amenduar këtë ligj si dhe 

aktet e tjera nënligjore116.  

Në Vendim të Këshillit të Ministrave, që mban datën 7 dhjetor 2016, thuhet: “Ndihma ekonomike, për familjet pa 

të ardhura ose me të ardhura të pamjaftueshme, është një pagesë që jepet në formën e një shpërblimi mujor në 

lekë, e cila kufizohet në kohë, për një periudhë jo më shumë se 5 vjet”. 

Sektori i ndihmës ekonomike dhe shërbimeve shoqërore, në përputhje me ligjin 121/2016 “Për shërbimet e 

kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë” është struktura përgjegjëse për shërbimet e kujdesit shoqëror për 

secilën Bashki. Saktësisht në Skemën e re të Ndihmës Ekonomike (SNE)117 përfitojnë gjashtë kategori, mes të 

cilave: 

a. familjet në nevojë, që nuk kanë të ardhura ose kanë të ardhura të pamjaftueshme; 

b. jetimët, të cilët nuk janë në institucionet e përkujdesjes shoqërore 

c. prindërit me më shumë se 2 fëmijë të lindur njëherësh, që u përkasin familjeve në nevojë 

d. viktimat e trafikimit, pas daljes nga institucionet e përkujdesjes shoqërore deri në çastin e punësimit të 

tyre; 

e. viktimat e dhunës në marrëdhënie familjare, për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes ose të 

urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, që nuk trajtohen në institucionet e përkujdesjes shoqërore. 

f. Fëmijë të cilët mund të kenë një zhvillim normal ose fëmijë me aftësi të kufizuar të vendosur në familje 

kujdestare. 

Statistikisht nga ndërprerja e ndihmës ekonomike janë prekur të gjitha rrethet e vendit, por përtej kësaj dukurie 

ajo është shoqëruar edhe me drama të shumta psiko-sociale. Mediat e shkruara, por sidomos moria e portaleve të 

ligjshme dhe të paligjshme kanë dhënë mjaft raste të traumave familjare, madje disa prej tyre, që kanë qenë pa 

kurrfarë mbështetje, u janë drejtuar disa emisioneve si “Fundjavë ndryshe”118, emisioni “Fiks Fare”119, emisioni 

“Stop”120 dhe kanë siguruar mbështetje të ndryshme. Një fondacion i quajtur “Alsar”121 që financohet nga donatorë 

turq ka mundur të evidentojë mijëra të varfër ose jetimë dhe u është gjendur pranë nëpërmjet lidhjes së një pensioni 

të përkohshëm apo duke u dhënë ndihma ushqimore dhe veshmbathje. 

 
116 Konventa për të drejtat e fëmijës. 

Ligji Nr.9669, datë 18.12.2006 ” Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”. 

Ligji Nr.10 329, datë 30.9.2010 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj 

dhunës në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar. 

Ligji Nr.10 347, datë 4.11.2010 “Për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës“. 

Udhëzim Nr. 6, datë 21.5.2014 “Për procedurat e sistemimit të fëmijëve në institucionet rezidenciale të përkujdesit 

shoqëror, publike dhe jopublike“. 

Udhëzim Nr. 10, datë 25.2.2015 “Për mënyrat, format e bashkëpunimit dhe procedurat e ndërhyrjes. Në ndihmë 

të fëmijëve në rrezik për institucionet dhe strukturat kryesore përgjegjëse për mbrojtjen e fëmijës“. 

Udhëzim Nr. 14, datë 10.5.2016 “Për ofrimin e shërbimit të emergjencës në institucionet e përkujdesit shoqëror 

të financuara nga fondet e buxhetit të shtetit publik që ofrojnë shërbime të përkujdesit rezidencial për fëmijët në 

nevojë“. 

Udhëzim  Nr.830, datë 14.4.2008  ”Për zbatimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesit  shoqëror, për fëmijët 

në institucionet rezidenciale publike dhe  jopublike.   

Ligji Nr. 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”.  

Ligji Nr.8153, datë 31.10.1996 “Për statusin e jetimit”. 

VKM Nr.233, datë 10. 4.1998 për zbatimin e ligjit “Për statusin e jetimit“. 
117 Kushtetuta e Shqipërisë 78 dhe 83, pika 1 

Ligji Nr. 57/2019 për Asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë 

Vendimi Nr. 518, date 04,09,2018 ’ Për shërbimet e kujdesit shoqëror komunitar e rezidencial, kriteret, procedurat 

për përfitimin e tyre dhe masën e shumës për shpenzime personale për përfituesit e shërbimit të organizuar” 
118 https://ffn.al/ 
119 http://top-channel.tv/programe/fiksfare/ 
120 https://tvklan.al/stop/ 
121 http://alsar.al/ 
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Kështu, statistikat më të fundit në Shqipëri tregojnë se rreth 80,964 familje përfitojnë ndihmë ekonomike në 

Shqipëri.  Fondi mesatar mujor që i jepet një familjeje është 4.211 lekë, një vlerë kjo thuajse e papërfillshme për 

një familje që ndodhet në kushte të rënda ekonomike. Përjashtimi nga skema e ndihmës ekonomike numëron mbi 

20 mijë familje në gjithë Shqipërinë. 

 

• Teoricienët dhe varfëria 

Ndihma shoqërore si institucion ka në objektiv ata individë apo grupe sociale që nuk kanë mundësinë të sigurojnë 

një standart të pranueshëm jetese me punën apo me mjetet e veta si pronën, tokën, biznesin, etj.   

Të varfërit apo të quajtur me një term të përgjithshëm individët në nevojë, përbëjnë një objektiv të rëndësishëm 

të politikës sociale. Një analist politike kur trajton varfërinë duhet të zgjedhë dy alternativa të ndryshme 

ndërhyrjeje, ndonëse të lidhura ngushtë midis tyre:  

1) T’u kushtojë vëmendje politikave që lejojnë të varfërit të sigurojnë burime të mjaftueshme ekonomike, 

domethënë që të122 kenë minimumin e ushqimit, strehimit, shërbimit shëndetësor dhe shërbimeve të tjera të 

domosdoshme, për t’i ngritur ata në varfëri absolute; 

2) Të synojë ngritjen e nivelit ekonomik të komunitetit në përgjithësi, me qëllim që të zvogëlohen pabarazitë 

ekstreme në nivelin e të ardhurave, pra të zbutet varfëria relative. (Prigmore. Ch.S. and Atherton, Ch.R., 1979:106) 

Këtu dalin në pah dy kategori të ndryshme. Së pari, varfëria absolute, ku politikat sociale që ndërhyjnë për tajtimin 

e saj synojnë arritjen e një standarti minimal jetese për të gjithë personat në kufijtë e varfërisë absolute. Së dyti, 

kategoria e varfërisë relative, ku politikat sociale synojnë ndryshime në strukturën sociale në një komunitet të 

caktuar. Kjo realizohet nëpërmjet rishpërndarjes së të ardhurave për rritjen e nivelit të mirëqënies së të gjithë 

anëtarëve të shoqërisë.123 

Një grup tjetër teoricienësh kundërpërgjigjen me argumente që dalin përtej planit individual dhe e trajtojnë 

individin si një qënie sociale , të kushtëzuar nga një situatë e caktuar ekonomike, sociale, kulturore , etj. Sipas 

tyre as varfëria as pasuria nuk janë pasoja vetëm të jetës personale, por pasoja të fatit të mirë, të pasurisë së 

trashëguar, të kontakteve  dhe aftësive për të kërkuar punë , të kushteve të përgjithshme të vendit dhe të kohës.  

Disa pabarazi janë të paevitueshme, por problemi qëndron në pabarazitë ekstreme , të cilat krijohen në periudha 

të caktuara të zhvillimit të shoqërisë dhe kanë pasoja negative për të gjithë anëtarët e saj.  

Prandaj rishpërndarja e të ardhurave vlerësohet në dobi të të gjithë anëtarëve të një shoqërie, jo vetëm në dobi të 

më të varfërve. 124 

Edhe politikanët shqiptarë qëndruan në këto pozita për të argumentuar se varfëria në Shqipëri nuk lidhet vetëm 

me individin , por dhe me sistemin e trashëguar.    

 

• Përkrahja sociale në Bashkinë e Shijakut, Prefektura Durrës 

Duke u fokusuar vetëm në bashkinë e Shijakut vihet re se 4,3% e kësaj popullsie përfiton nga pagesat cash të 

skemës së mbrojtjes sociale (individë të familjeve përfituese të ndihmës ekonomike dhe individë në nevojë, 

persona me aftësi të kufizuar dhe kujdestarët e tyre, invalidë pune). Në këtë bashki 92 familje përfituan ndihmë 

ekonomike në vitin 2018 ose 0,7% e familjeve jetojnë përmes ndihmës ekonomike. Nëse e krahasojmë me vitin 

2017 ku numri i familjeve përfituese ishte 82, në vitin 2018 shohim një rënie në numrin e familjeve përfituese të 

ndihmës ekonomike me 50,5%. Arsyet kryesore të kësaj rënie shpjegohen nga stafi i sektorit të jenë: 

 refuzimi i punësimit pasi nuk kanë kushtet për të shkuar në punë, 

 deklarime të pasakta nga ana e aplikantëve, 

 ndryshimi i formulës së pikëzuar, 

 individë madhorë që punojnë disa ditë gjatë muajit por nuk e deklarojnë e për rrjedhojë rezultojnë deklarime të 

rreme. 

Në vitin 2017 niveli i pranueshmërisë në skemën e ndihmës ekonomike (raporti mes numrit të aplikimeve dhe 

numrit të përfituesve të ndihmës ekonomike) ishte 94%, ndërsa në 2018 ky nivel pranueshmërie ka shkuar në 59 

% (nga 157 familje aplikuese vetëm 92 përfituan ndihmën ekonomike). Vihet re një tendencë që familjet që nuk 

kanë përfituar ndihmën disa muaj rresht 

 
122 Merita (Vaso) Xhumari, Procesi dhe institucionet e politikës sociale, (fq 245) 2006 
123 Merita (Vaso) Xhumari, Procesi dhe institucionet e politikës sociale, (fq 246) 2006 
124 Merita (Vaso) Xhumari, Procesi dhe institucionet e politikës sociale, (fq 247) 2006 
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të mos rikthehen për aplikim, pjesa dërmuese pasi kanë kuptuar që mospranimi i ofertës së punës tashmë është 

gjithnjë e zbatueshme për mosdhëniën e ndihmës ekonomike. Në vitin 2017, 33% e familjeve përfituese të 

ndihmës ekonomike banonin në zonën rurale. Në vitin 2018, 54% e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike 

banonin në zonën rurale (pra rritje me 21% e familjeve përfituese të NE në zonën rurale në 2018 krahasuar me 

2017). Skema rezulton të përfshijë tashmë më shumë familje që jetojnë në fshat. 

 

KARAKTERISTIKAT 

NDIHMA EKONOMIKE 
SHIJAK MAMINAS XHAFZOTAJ GJEPALE TOTALI 

Familje me kryefamiljare femër 7 3 0 15 25 

Familje me deri në 2 fëmije të mitur 0 0 0 0 0 

Familje me mbi 2 fëmijë të mitur 15 3 0 18 36 

Familje rome 0 0 0 0 0 

Familje me të paktën një anëtar PAK 10 1 0 8 18 

Familje me të paktën një anëtar në moshe 

pensioni. 1 0 0 1 2 

METODOLOGJIA 

Metoda e përdorur në këtë studim është metoda cilësore. Instrumenti i përdorur është i intervista gjysëm e 

strukturuar. Target grupi i intervistuar janë kryefamiljarët e përjashtuar nga Ndihma Ekonomike. Qëllimi i këtij 

studimi ka të bëjë me  impaktin që ka sjell sistemi i ri i pikëzimit tek personat e përjashtuar nga përfitimi i ndihmës 

ekonomike si dhe pasojat psiko-sociale për këtë kategori. Janë intervistuar 15 kryefamiljarë nga të cilët kemi marë 

në seksionin nr 1 informacion të përgjithshëm (gjinia, mosha, statusi, nr i pjestarëve në familje, jeni kryefamiljar/ë, 

të ardhurat në total në familjen tuaj), ndërsa në seksionin nr 2 ka të bëjë me marjen e informacioneve mbi motivin 

e mospërfitimit të ndihmës ekonomike si dhe si ka ndikuar përjashtimi nga përfitimi i NE në mardhënien familjare 

dhe si e e shikon zgjidhjen e situatës së krijuar.  Informacioni për personat e përjashtuar nga NE u mor nga Bashkia 

Shijak dhe intervistat u kryen ballë për ballë. 

 

SKEMA E RE DIXHITALE E PËRKRAHJES SOCIALE 

Shqipëria si shumica e vendeve europiane u bë pjesë e Axhendës dixhitale për Europën ( DAE), duke ndërmarrë 

hapa konkret nëpërmjet ndërtimit të portalit E Albania. Platforma e qeverisjes online është një hap pozitiv me 

rezultate të dobishme për qytetarët, por ndërkaq janë vërejtur edhe shumë probleme në këtë proces, ku më të 

ndjeshme janë verejtur me komunitetin që trajtohet me Ndihmë Ekonomike (NE). 

Platforma e qeverisjes online ne Shqiperi, perjashtoi nga skema e ndihmes ekonomike rreth 70% e familjeve të 

varfëra dhe pa asnjë mbështetje. 

Këtë fakt e vërteton dhe raporti i Bankës Botërore125 ku thuhet se 70% e familjeve më të varfra në Shqipëri janë 

të përjashtuara nga ndihma ekonomike ose e shprehur ndryshe në dy muajt e parë të këtij viti, përmes këtij sistemi, 

qeveria ka hequr ndihmën ekonomike për mbi 20 mijë familje.  

 Raporti analizon familjet që përbëjnë 10 përqindëshin më të varfër të popullsisë, ose 75 mijë familjet më të varfra 

të vendit, ku vetëm një e treta e tyre janë të mbuluara nga ndihma ekonomike, ndërsa pjesa tjetër jo.  

Kjo do të thotë se, nga 75 mijë familjet më të varfra të vendit, vetëm 22 mijë prej tyre marrin ndihmë ekonomike, 

ndërkohë që 53 mijë familje të tjera nuk përfitojnë. 

 

PROBLEMATIKAT E SAJ NË TERREN 

Për realizimin e këtij artikulli janë intervistuar 15 kryefamiljarë nga të cilët 2 familje me kryefamiljare femër, 11 

familje me kryefamiljar meshkuj (nga këto 8 familje ishin me të paktën një anëtar në moshe pensioni) si dhe 2 

familje me të paktën një anëtar PAK. Mosha e të intevistuarve ishte nga 36 -64 vjeç, numri i pjestarëve në familje 

varionte nga 2-6 persona.  Lidhur me të ardhurat në total nëse do të bëjmë një mesatare pët të gjithë familjet e 

intervistuara rezultonte se secili prej anëtarëve jeton me 2.5 dollar në ditë. 

Nëpërmjet  seksionit të dytë u morën informacione mbi motivin e përjashtimit nga përfitimi i ndihmës ekonomike. 

Rezultoi se 4 familje ishin përjashtuar nga përfitimi i ndihmës ekonomike pasi nuk kishin deklaruar punësimin. 

 
125 http://top-channel.tv/2018/03/04/ndihma-ekonomike-bb-70-e-familjeve-ne-shqiperi-jane-te-perjashtuara/ 
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Një i intervistuar u përgjigj “ me thënë të drejtën djali kishte filluar punë dhe ne nuk kishim treguar, jeta është 

shumë e shtrenjtë bashkë me rrogën prej 200 mij lekëve që merrte djali duke punuar kamarjer mezi ia dilnim, jo 

më pa ato”.  Ndërsa 8 familje nuk kishin marrë pikë të mjaftueshme nga sistemi, pjesa më e madhe e të 

intervistuarve kur pyeteshin se përse jeni përjashtuar ngrinin supet, njëra  prej të intervistuarve përgjigjet “ me 

thënë të drejtën as vetë nuk e di pse na e hoqën, na thanë që ju nuk përfitoni më, ne kishim 9 muaj që nuk 

përfitonim, tani kemi dy muaj që na kanë filluar të na e japin prap” , një tjetër e intervistuar përgjigjet “ ku e di 

nona pse na e hoqën, unë e kam dhe burrin të paralizum, më thanë që nuk e përfiton  edhe kaq, ku kam fuqi ti 

ndjek këto gjëra vetë”.  Për motivet refuzuar automatikisht nga sistemi pasi nuk jeni paraqitur për të berë 

deklarimin tre mujor; mosdeklarimi i ndonjë artikulli (TV, Frigorifer, Makinë larëse, Pjatalarëse, Sobë me 

gay/energji elektrike, Sobë me vajguri, sobë me dru zjarri, Mikrovalë, Kalorifer, Makinë qepëse, Boiler, Aparat 

Satelitor/kabllor, Biçikletë, Motorçikletë apo Autoveturë) ; mosdeklarimi i ndonjë aseti të gjallë (lopë, derra, 

dele/dhi, shpezë, kuaj, gomar, mushkë, dem, zgjua bletësh, lepuj, peshk); ka përfunduar perjudha e vlefshmërisë 

nuk ishin përjashtuar asnjë prej të intervistuarve.  Për motivin  jeni në kërkim të një pune janë përjashtuar 3 familje, 

njëra prej kryefamiljereve femra e cila kishte dy fëmijë të mitur përgjigjet “ shteti thotë se jam në moshë punë e 

duhet të kërkoj punë po harron që kam edhe dy fëmijë të vegjël që ska kush mi mban, njrin e kam çuar në kopësht 

po tjetrin sma pranon çerdhja se ska vënde thotë, ça të bëj të kërkoj punë e të lej fëmijën në mes të rrugës apo të 

rri me me të e mos të kem me ça ti ushqej’. 

Lidhur me pasojat psiko-sociale në familje u vu re se këto familje nisur nga minimumi i të ardhurave që kishin si 

dhe nisur nga fakti që kishin vite që përfitonin ndihmë ekonomike e konsideronin veten të pafat për situatën në të 

cilën gjëndeshin. Një e intervistuar shprehet “ kur ke lind pa fat ke lind, Zoti fëmijë sna dha, kush mundet me na 

fal ndonjë orendi për shtëpi, të paktën me ndihmën ekonomike laja ujë e drita po shtetit ia çoja ato lek po nuk 

isha debitore po tashi me ça do ti laj”, një tjetër kryefamiljare që i ishte rikthyer skemës shprehet “ si do shkojë 

halli jonë se di, ja do përfitoj deri në shkurt pastaj kalon afati, si do ia bëjmë se dim, moshë pensioni dalim e 

pension nuk kemi”. 

Gjithashtu problemet në familje shtoheshin kur kryefamljarët përdorinin alkolin, duhanin apo bixhozin, jo pak 

herë konfliktet sillnin dhe sjellje të dhunshme në familje. 

 

 

 

 

 

KONKLUZIONE 

Bazuar në skemën e re të ndihmës ekonomike si dhe të sistemit të dixhitalizimit u vu re se, familjet e intervistuara 

në zonën e Shijakut ishin të përjashtuar nga përfitimi i ndihmës ekonomike 

 

• Mos deklarimit të punësimit, 

• Refuzimi të punësimit pasi nuk kanë kushtet për të shkuar në punë (fëmijë të mitur ose persona me AK). 

Pra , sistemi nuk favorizon familjet njëprindërore me fëmije në ngarkim. Përgjithësisht sistemi ka 

penalizuar gratë kryefamiljare më në nevojë. Sistemi ka penalizuar një numër shumë të madh të familjeve 

që kanë në përbërjen e tyre persona me aftësi të kufizuar ose invalide pune. 

• Ndryshimi i formulës së pikëzuar, Sistemi është jo transparent. Askush nuk ka informacion lidhur me 

kriteret e llogaritjes së pikëve. Sistemi i pikëzimit nuk sqaron pamjaftueshmerine e pikëve për familjet 

me një ose me më shume anetarë. 

Të përjashtuarit ishin: personat që janë të vetëm në familje dhe moshat e reja që janë të aftë për punë. 

Gjithashtu e rëndësishm është të theksohet se, pagesa e NE duhet të jetë më e lartë nisur nga minimumi jetik pasi 

pjesa më e madhe e kanë të vështirë të përballojnë jetesën. 
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Shtojca nr. 1 

INTERVISTË 

______________________________________________________________________________ 

Qëllimi i kësaj interviste është që të identifikojmë se cilat janë motivet të cilat kanë ndikuar në përjashtimin 

tuaj nga përfitimi i ndihmës ekonomike dhe pasojat psiko-sociale tek ju dhe familja juaj. 

______________________________________________________________________________ 

Seksioni nr. 1  

Të dhëna personale 

Gjinia        F M 

Mosha        ______ 

Statusi       Beqar/e, I/e martuar, I/e divorcuar, I/e ve 

Nr i pjestarëve në familje    _______ 

Jeni kryefamiljar/e     Po        Jo 

Të ardhurat në total në familjen tuaj      __________________ (lekë) 

_____________________________________________________________________________ 

Seksioni nr. 2 

Informacione mbi motivin e mospërfitimit të ndihmës ekonomike 

1. Ju lutem specifikoni arsyen e mospërfshirjes në skemën e ndihmës ekonomike dhe rrjedhimisht në 

mospërfitimin e ndihmës ekonomike : 

(rrethoni më poshtë) 

1.1 nuk keni deklaruar punësimin 

1.2 nuk keni marrë pikë të mjaftueshme  

1.3 refuzuar automatikisht nga sistemi pasi nuk jeni paraqitur për të berë deklarimin tre mujor 

http://top-channel.tv/programe/fiksfare/
http://top-channel.tv/2018/03/04/ndihma-ekonomike-bb-70-e-familjeve-ne-shqiperi-jane-te-perjashtuara/
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1.4 mosdeklarimi i ndonjë artikulli (TV, Frigorifer, Makinë larëse, Pjatalarëse, Sobë me gay/energji 

elektrike, Sobë me vajguri, sobë me dru zjarri, Mikrovalë, Kalorifer, Makinë qepëse, Boiler, Aparat 

Satelitor/kabllor, Biçikletë, Motorçikletë apo Autoveturë) 

1.5 mosdeklarimi i ndonjë aseti të gjallë (lopë, derra, dele/dhi, shpezë, kuaj, gomar, mushkë, dem, zgjua 

bletësh, lepuj, peshk) 

1.6 ka përfunduar perjudha e vlefshmërisë  

1.7 jeni në kërkim të një pune 

1.8 mosdeklarimi i të ardhurave 

2. Nëse keni zgjedhur opsionin e parë mund të më specifikoni se cili ka qënë motivi i mosdeklarimit të 

punësimit: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Nëse keni zgjedhur opsionin e dytë mund të më specifikoni se cilat kanë qënë arsyet që ju kanë 

penalizuar në mosmarrjen e pikëve të mjaftueshme: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.1 Këto arsye ju janë komunikuar nga administratori social?   PO        JO 

4. Nëse keni zgjedhur opsionin e tretë mund të më specifikoni se cilat kanë qënë arsyet që nuk jeni 

paraqitur për të berë deklarimin tre mujor: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4.1 Si e gjykoni do të riaplikoni në ndonjë fazë të ardhshme? PO        JO 

 4.2 Specifiko për secilën nga përgjigjet përse do të riaplikoje ose përse nuk do të  

                  riaplikoje?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

5. Nëse keni zgjedhur opsionin e katërt mund të më specifikoni se cilin nga artikujt nuk keni 

deklaruar:  _________________________ 

6. Nëse keni zgjedhur opsionin e pestë mund të më specifikoni se cilin nga asetet e gjallla nuk keni 

deklaruar:  _________________________ 

7. Nëse keni zgjedhur opsionin e shtatë mund të më saktësoni sa kohë keni që jeni në kërkim të një 

pune 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7.1 Keni marë pjesë në ndonjë trajnim professional PO        JO 

7.2 Nëse keni marë ku keni aplikuar për punë ___________________ 

7.3  Nëse nuk keni marë ku mendoni se do të punësoheni _________________ 

 

8. Nëse keni zgjedhur opsionin e tetë ju lutem specifikoni arsyet e  mosdeklarimit të të ardhurave? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

9. Ju lutem më specifikoni arsyen se përse nuk punësoheni? 

a. nuk ju është ofruar punë nga Zyra e Punës 

b. keni fëmijë të vegjël 
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c. keni të moshuar nën përkujdesjë 

d. keni persona më AK nën përkujdesje 

e. nuk keni formim profesional 

f. mosha 

g. tjetër (specifiko)  ________________ 

10. Më përshkruani si ka ndikuar në familjen tuaj përjashtimi nga skema e ndihmës ekonomike. 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

11. Si ka ndikuar në mardhënien tuaj në çift? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Si ka ndikuar në mardhënien tuaj me familjarët e tjerë fëmijët dhe/ ose të moshuarit? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. Mendoni se rikthimi në skemën e ndihmës ekonomike do të zbuste sadopak problematikat e familjes 

suaj? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

14. Cila është zgjidhja që keni menduar për të dalë nga kjo situate? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

15. Çfarë do të dëshironit të kishit që të kishit një jetë normale? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________JU 

FALEMINDERIT 
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GJEOPOLITIKA POSTMODERNE: SERBIA DHE SHQIPTARËT SOT 

 

Dr Sadri Ramabaja 

Abstrakt 

Në rrugëtimin e gjeopolitikës serbe ndikim pati, krahas gjeopolitikës gjermane, edhe ajo ruse, sidomos kur bëhet fjalë për 

intencat permanente të Beogradit për zgjerim të hapësirës jetësore në dëm të shqiptarëve. Kjo do të vihet re që në etapat e 

para të gjeopolitikës si mendim dhe akt politiko-ushtarak. Këtë periudhë Serbia do ta shfrytëzoj në maksimum për zgjerim 

të hapësirës jetësore në jug, fillimisht (1877–1912), ndërkaq pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore, edhe në perendim 

(Bosnjë).  

Qershori i vitit 1999 i jep fund pozitës dominuese të Serbisë në EJ, por jo edhe gjeopolitikës postmoderne serbe për rikthim 

të këtij pozicioni që i kishte garantuar fundi i Luftës së Parë Botërore dhe sidomos epoka e Luftës së Ftohtë.  

 

 

Hyrje 

 

Në rrugëtimin e gjeopolitikës serbe ndikim pati, krahas gjeopolitikës gjermane, edhe  ajo ruse, sidomos kur bëhet 

fjalë për intencat permanente të Beogradit për zgjerim të hapësirës jetësore në dëm të shqiptarëve.  

Kjo do të vihet re që në etapat e para të gjeopolitikës si mendim dhe akt politiko-ushtarak. Këtë periudhë Serbia 

do ta shfrytëzoj në maksimum për zgjerim të hapësirës jetësore në jug, fillimisht (1877–1912), ndërkaq pas 

përfundimit të Luftës së Parë Botërore, edhe në perendim (Bosnjë). 

Në epokën e dytë, rspektivisht erën e dytë gjeopolitike (1945 –1990)”, ku diskursi gjeopolitik u zhvillua si në 

teori edhe në praktikë, Serbia do ta aplikojë për aq sa i lejonin rrethanat, duke u kufizuar brenda hapësirës 

Jugosllave.  

Me afrimin e fundit të Luftës së Ftohtë (1990) Serbia do t’i rikthehet epokës së dytë të gjeopolitikës, duke 

projektuar zgjerimin faktik e real të gjeografisë serbe fillimisht në dëm të kroatëve e boshnjakëve, e më pas, 

përmes projekteve si ai PATKOI edh enë riciklimin e Toplicës në Kosovë, eedhe me çmimin e gjenocidit. 

Idetë mbi të ashtuquajturin “Mini Shengen”, që në fakt do të duhej të kishte emrin real “Projekti i Novisadit” në 

bazamentitn e të cilit është intenca për rikrijimin e Jugosllavisë së re pa Sllovenin dhe Kroacin, por me Shqipërin 

dhe Kosovën brenda, duke i dhënë BeograditHyrje sërish rolin drejtues e dominues, duket se janë produkt i 

gjeopolitikës post-moderne. 

Projekti i Novisadit — produkt i gjeopolitikës postmoderne serbe 

Ashtu siç konsiderohet testamenti politik i Rishëljësë, që bazohet në teoritë e realizmit  politik, duke hy në histori 

si gurthemeli i gjeopolitikës franceze, edhe Naçertania e Garashaninit mund të cilësohet si gurthemeli i 

gjeopolitikës serbe. 

 

Shkolla franceze e gjeopolitikës gjatë gjithë procesit të ngjitjes së saj në shkollë më vete, ishte dhe mbetet si 

“përgjigje ndaj konceptit gjerman të gjeopolitkës.” [1] 

Në rrugëtimin e gjeopolitikës serbe ndikim pati para së gjithash, krahas gjeopolitikës gjermane, edhe ajo ruse, 

sidomos kur bëhet fjalë për intencat permanente të Beogradit për zgjerim të hapësirës jetësore në dëm të fqinjëve, 

para së gjithash në dëm të shqiptarëve.  
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Kjo do të vihet re që në etapat e para të gjeopolitikës si mendim dhe akt politiko-ushtarak, që do të shprehej përmes 

rivalitetit të ashpër të fuqive imperialiste (1875–1945). Këtë periudhë Serbia do ta shfrytëzoj në maksimum për 

zgjerim të hapësirës jetësore në jug, fillimisht (1877–1912), ndërkaq pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore, 

që do të shpërthejë pikërisht duke u provokuar drejtpërdrejt nga Serbia (atentati ndaj princit Feranc Ferdinand, në 

Sarajevë, 1914), edhe në perendim (Bosnjë), me ç’rast ajo projektet që kishte prodhuar mendimi gjeopolitik e 

gjeostrategjik serb, po i aplikonte në praktikë. 

Edhe epokën e dytë, rspektivisht erën e dytë gjeopolitike, që përfshin periudhën që  karakterizohet si “Rendi 

botëror i Luftës së Ftohtë (1945 –1990)”, [2] ku diskursi gjeopolitik u zhvillua si në teori edhe në praktikë, Serbia 

do ta aplikojë për aq sa i lejonin rrethanat, duke u kufizuar brenda hapësirës Jugosllave. Ajo zotronte komplet 

tregun e Jugosllavisë, ndërkaq drejtonte edhe politikën e jashtme duke marrë në konsideratë mbi të gjitha interesat 

jetike serbe brenda federatës. 

Me afrimin e fundit të Luftës së Ftohtë (1990) Serbia do t’i rikthehet epokës së dytë të gjeopolitikës, duke 

projektuar zgjerimin faktik e real të gjeografisë serbe fillimisht në dëm të kroatëve e boshnjakëve, e më pas, 

përmes projekteve si ai PATKOI edh enë riciklimin e Toplicës në Kosovë, eedhe me çmimin e gjenocidit. 

Idetë mbi të ashtuquajturin “Mini Shengen”, që në fakt do të duhej ëa kishte emrin real „Projekti i Novisadit” në 

bazamentitn e të cilit është intenca për rikrijimin e Jugosllavisë së re pa Sllovenin dhe Kroacin, por me Shqipërin 

dhe Kosovën brenda, duke i dhënë Beogradit sërish rolin drejtues e dominues, duket se janë produkt i gjeopolitikës 

post-moderne. Ky projekt serb dëshmon se gjeopolitika serbe nuk ka hequr dorë nga objektivat e saj themelore — 

zgjerimi dhe dominimi në Beogradit në Evroën Juglindore, por në pamundësi për qasje klasike, ai ka adoptuar 

elemente të reja të gjeopolitikës post-moderne, duke ju përshtatur qasjes së Brukselit dhe Moskës përgjithësisht 

për Evropën Juglindore dhe në veçanti për Shqipërinë dhe shqiptarët. 

Shqipëria gjendet në një pjesë nevralgjike të kontinentit të vjetër që dikur njihej me emrin Gadishulli Ilirik. Emri 

“Ballkan” vjen nga fjala turke qe do të thotë “një zinxhir i maleve i pyllëzuar.” Emri i lashtë grekë për Gadishullin 

Ballkanik ishte “gadishulli i Haemus (Χερσόνησος τοῦ Αἵμου, Chersónēsos tou Haímou)”. [3] 

Në Mesjetën e vonshme ai u quajt Gadishulli Balkanik, sipas maleve të Ballkanit, që shtrihen përmes qendrës së 

Bullgarisë në Serbinë lindore. Rajoni ka një zonë të përbashkët prej 550.000 km² dhe një popullsi prej diku 55 

milion banorësh me dendësi 110.7b/km2. 

Gadishulli Ballkanik shtrihet në Evropën Jugore dhe ka formën e një trekëndëshi, që futet thellë në Detin 

Mesdhe, midis Detit Adriatik, Detit Jon në perëndim, dhe Detit Marmara e Detit Egje në lindje. Konsiderohet se 

kufiri verior shkon deri në Triestë, Lubljanë, rrjedha e lumenjve Sava dhe Danub në gjatësi 1.200 km. Kufiri verior 

më tepër është kufi konvencional se natyrorë. 

Ky gadishull, është një rajon gjeopolitik dhe kulturor i Evropës juglindore. Ai krijon raporte të veçanta si me 

kontinentin mëmë — sidomos Evropën e Mesme, po ashtu edhe me Azinë, saktësisht me Gadishullin e Azisë së 

Vogël, respektivisht Gadishullin e Anadollit. 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Evropa_jugore
https://sq.wikipedia.org/wiki/Trekëndëshi
https://sq.wikipedia.org/wiki/Deti_Mesdhe
https://sq.wikipedia.org/wiki/Deti_Mesdhe
https://sq.wikipedia.org/wiki/Deti_Adriatik
https://sq.wikipedia.org/wiki/Deti_Jon
https://sq.wikipedia.org/wiki/Deti_Marmara
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Harta e Ballkanit 

 

I tërë Ballkani ka pasë qenë “sinonim me perandoritë e vjetra Turke e Bizantine, me  vargmale të paqeverisura që 

kishin penguar zhvillimin dhe me një standard zakonisht më të ulët të jetuari, që shkojnë pas dhjetëvjeçarë e shekuj 

krahasuar me tokat e perandorive të mëparshme Habsburgase dhe Prusiane në zemër të Europës.” [4] 

 

Me shpërbërjen e Perandorisë Otomane dhe asaj të Austrohungarisë gjeopolitika ekspansionsioniste e Serbisë e 

mbështetur nga Fuqitë e Mëdha si Rusia, Franca dhe Anglia, në përputhje me interesat e tyre, u shtri tutje në jug 

e perendim, kryesisht në dëm të shqiptarëve, ndërkaq gjatë epokës së Luftës së ftohtë, nën petkun e Jugosllavisë 

ajo do të shndërrohej në fuqi rajonale dominuese. Nëdrkaq në epokën e gjeopolitikës postmoderne, Serbia 

pretendon ta zëvendësojë Jugosllavinë e Titos përmes krijimit të të ashtuquajturës zonë “Mini Shengen”. Këtë hap 

Serbia po e bën nën ombrellën e Procesit të Berlinit, e kundër tij, duke marrë në konsideratë edhe interesat 

strategjike për ruajtjen e balancit mes shteteve të Ballkanit. Le të kujtojmë faktin se Procesi i Berlinit ishte dhe 

mbetet një iniciativë e përbashkët e BE-së me 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor, ku rol qendror kishte edhe 

Komisioni Evropian. Ky rol i Komisionit Europian ndërlidhet me faktin se, ky proces mbështet qasjen e vendeve 

të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian dhe pranimin e tyre në BE, si dhe intensifikimin e bashkëpunimit 

rajonal, që përjashton çfardo rikrijimi të mundshëm të Jugosllavisë së re dhe dominimi të mundshëm të Serbisë. 

 Shih për këtë, ky proces duhet të shoqorohet shpejt me një „Plan Marrshal“ për tejkalimin e pozicioneve që 

pretendon t‘ i ndërtojë Serbia në dëm të kombeve tjera të rajonit dhe shqiptarëve në veçanti. 
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Fundi i Luftës së ftohtë ishte e pritshme të ishte edhe fundi i Federatës Jugosllave. 

Jugosllavia e re, respektivisht RSFJ-ja, ishte pasuese e Mbretrisë Serbo-kroato-sllove, e krijuar nën patronatin e 

drejtpërdrejtë të Konferencës së Versajes. Nëse ajo ishte de fakto produkt politik i përplasjeve të interesave 

gjeoplitike mes dy blloqeve tadicionale — atij gjerman në njërën anë (Gjermani-Austri) dhe anglo-francez e rus , 

në anën tjetër, dhe si e tillë mori fund me fillimin e LDB dhe pushtimin gjerman, shkërmoçja e RFJS-së i krijonte 

mundësi objektive gjeopolitikës postmoderne serbe për ripozicionim në dobi të zgjerimit të hapësirës jetike në 

perendim përmes krijimit të Republikës Srbska në Bosnjë dhe kështu edhe të rikonfigurimit të fuqisë gjeopolitike 

serbe, ndërkohë me Beogradin si qendër drejtuese e zonës së ashtuquajtur “Mini Shengen”, hë për hë vetëm si 

ide. 

Draftmarrëveshja Thaçi-Vuçiq kurthi i radhës 

Gjeopolitika postmoderne serbe pas qershorit 1999 kishte projektuar në detaje  projektin për rikthimin në Kosovë 

ose ndarjen dhe defunksionalizimin e saj si Republikë. 

Draftmarrëveshja që qarkulloi në qarqet diplomatike dhe meidiale përgjatë gjithë vitit 2018 dhe 2019 ishte kurthi 

më specifik që o i përgaditej Kosovës. Rreth kësaj draftmarrëveshje sërish ishin tok: Franca dhe Rusia në anën e 

Serbisë, si gjithnjë, ndërkaq Donald Trump-in që ishte instaluar në krye të Shtëpisë së Bardhë neoliberalët po e 

shfrytëzonin për obstruksione të njëpasnjëshme si në raportet transatlantike edhe në rastin konkret të revizionimit 

të gjeopolitikës në raport me Kosovën. 

Në hyrje të tekstit të draftmarrëveshjes fjala bëhet për “palë” që janë akorduar për këtë draftmarrëveshje që 

formalisht do të duhej të nënshkruhej në Kopshtin e Trëndafilave, Uashington D.C., nën patronatin e Donald 

Trump-it, pikërisht më 28 qershor 2020, ditën e Vidovdanit serb! Kush ishte palë që do të nënshkruante këtë 

marrëveshje? Tashmë dihet. 

Po ashtu dihet tashmë edhe cilat na paskan qenë arsyet reale të mocionit kundër qeverisë Kurti më 25 mars 2020. 

Pengesa reale që po luftonte me të gjitha mjetet e mundshme për shmangien e kësaj marrëveshje, logarisnin 

strategët e kësaj marrëveshjeje duhej larguar. 

Ato qaste dramatike të kujtojnë dhjetorin e vitit 1924, kur 5000 trupat serbe të komanduar nga oficerët bjellorus 

po marrëshonin drejt Tiranës për rrëzimin e qeverisë së Fan Stilian Nolit dhe katapultimin e Ahmet Zogut në krye 

të Shqipërisë politike. Historia do të dëshmoi se edhe për këtë “ndihmë” konkrete që kishte kërkuar Zogu, Serbia 

kishte përfituar përveç perlës së Shën Naumit dhe maleve të Vermoshit, edhe premtimin për likuidimin e Hasan 

Prishtinës dhe prerjen e çfardo mbështetjeje për Lëvizjen e reyistencës në Kosovë që atbotë drejtohej nga Komiteti 

për Mbrojtjen e Kosovës me seli në Shkodër, që drejtohej nga Kadri Prishtina. 

Në tekstin e marrëveshjes në pikat vijuese precizohet: 

3. Kufiri perendimor mes dy shteteve është e gjithë vija e gjatë e liqenit të Ujmanit  (Gazivodë), nga ana kosovare 

në linjën Vitkoviq-Brrnjak-Rrezallë-Kovaçë-Zubin Potok, nga ana serbe: pjesa mbi Zubin Potok deri në kufirin 

aktual; 

4. Serbisë i kalon territori në linjën Zubin Potok-Zupçe-Zveçan-Zheronicë-Banjë-Vuqe-Leposaviq-Zemanicë; 

5. Mitrovicë bashkohet; merrë statusin e Free Citit me afat kohor prej 35 vjetësh — jo më shumë se 99 vjet dhe 

përfshin rrethin me kufijtë: Zemanicë-Dren-Therraj-Maxherë-Stari Tërg- Bajgorë-Kçik i Madhë-Koshutovë-

Zupçe. Administratori, kryetari i qytetit është me Presidium: një serb, një shqiptar dhe një i caktuar nga Këshilli i 

Sigurimit i OKB-së me mandat 5 vjeçar. Qyteti ka edhe kuvendin e tij me 50 asamblistë të ndarë përgjysmë dhe 

5 të huaj të caktuar nga administratori i huaj. Qyteti ka buxhetin, policinë, letërnjoftimet dhe pasaportat e veta, 
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kurse ushtria e NATO-s ruan sigurinë. Monedha që përdoret është euro;6. Bujanoci merr statusin special Distrikt 

për 35 vjet, jo më shumë se 99 vjet me këtë linjë rrethore: Bozhjevc-Zhuzhelicë-Srpska Kuqa-Davidovac-Ristovc-

Karadnik-Rahovicë-Tërrnoc i Madh- Konqul-Lluçan-Nesalcë-Boroc-Somolicë. Qyteti ka presidium prej 3 

antarësh, Kuvendi me 30 anëtarë — përgjysmë 3 të huaj. Policia është e përzier prej tre antarësh. Buxheti 

financohet nga Serbia, Kosova dhe Bashkimi Europian proporcionalisht. 

Monedhat e lejuara janë euro dhe dinari. Letrnjoftimet dhe pasaportat anë me simbolet e Bashkimit Europian, por 

qytetarët zgjedhin edhe një tjeëtr në mes Serisë dhe Kosovës si dokumente të dyta. Qyteti merr edhe statutin e 

Free-Tax Zonë. 

7. Presheva hyn tërësisht në Kosovë me këtë linjë kufitare: Sllavujek-Janjikë-Zvinishtë - Kusticë-

Trejak-Bogdanovac-Soomolicë-Letovicë. (…)11. Medvegja si qytet mbetet nën Serbi me ca fshatra. 

Në Kosovë kalojnë Vrapca, Sfirca, Sijarina, Starabaja, Maroca, Tupalla dhe Kapiti. Janë në negocim 

me Banjën e Sjarinës dhe Retkocerin; 

Vijat e ndarjes për shek. 21 janë të qarta. Kosova tërësisht shndërrohet në shtet xhuxh, i kontrolluar 

pothuajse tërësisht nga Serbia. 

Tri pikat pasuese të kësaj draftmarrëveshje do të përkujdesen për ndarjen e pasurisë jetike të Kosovës: 

13. Trepça merrë status special me krijimin e konsorciumit të përbashkët nga kapitali amerikan, francez, rus dhe 

kinez për 99 vite në shfrytëzim. Nga kontributet 15% i ndahen Mitrovicës, 35% për Serbinë dhe 50% për buxhetin 

e Kosovës; 

14. Ujmani (Gazivoda) bëhet pronë e përbashkët serbo-shqiptare me administrim sipas konventave 

ndërkombëtare. Investimet dhe administrimi teknik i jepet një kopanie angleze dhe gjermane për 99 vite; 

15. Elektroenergjetike ndahet në proporcion: 75% për Kosovën dhe 25% për Serbinë për shkak të 

interkonjeksioneve; administrimi: amerikan, austriak dhe gjerman. Modalitetet tjera janë akoma të pazgjidhura; 

 

Por duket se Beogradi as me kaq nuk ka qenë i kënaqur, prandaj ka vazhduar tutje me defunksionalizimin e plotë 

të Republikës, duke imponuar edhe pikën pasuese: 

16. Patriarkana e Pejës dhe Kisha e Deçanit marrin statur Ekstra territor; Kisha e Prizrenit dhe Manastiri i 

Graçanicës marrin status Extra territor në territorin e Kosovës. Kishat tjera mbesin pa status. Formohet 

Asociacioni i Komunave Serbe në Kosovë pa fuqi egzekutive, por vetëm si Këshill nacional për të adresuar 

problemet në qeveri. 

 

Me këtë pikë të marrëveshjes, duke imponuar minishtetet serbe brenda trungut të Republikës, de fakto, e bënte 

Republikën të paqenë. 

Urëtsia e popullit thotë: oreksi vie duke ngrënë. Hartuesve të kësaj draftmarrëveshjeje, duke vënë re nënshtrimin 

e plotë të ekipit “shqipfolës”, në fund të saj imponojnë edhe këtë klauzulë me tri pika shtesë:  

 

“Në negocim janë edhe tri çështje të tjera: 

1. Serbia kërkon që të njohë Kosovën nën emrin e saj kishtar — si Kosova dhe  Metohija për nevojat e saj 

lokale, kurse në OKB do ta njohë si Kosovo, pra don ta regjistrojë me dy emra. 
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2.  

2. Asnjë shtet nuk ka të drejtë të bashkohet me shtet tjetër apo territor tjetër për 99 vite. 

3. Palët obligohen që të kenë votë unanime në OKB për çështje të caktuara etnikisht ende të hapura. 

 

Të gjitha pikat e marrëveshjes duhet të mbarojnë deri më 15 maj 2020. Marrëveshja finale firmoset nga 

data 28 qershor deri më 13 korrik 2020. Deri në fund të tetorit 2020 parlamentet e të dyja shteteve bëjnë 

ratifikimin dhe i ndryshojnë kushtetutat e tyre. Zbatimi i plotë i kësaj marrëveshjeje fillon më 1 nëntor 

2020.” [5] 

 

Çuditërisht në këtë klauzolë nuk qenka futur edhe qyteti hebre në Dibrën e sotme, për të cilin 

propagandonin shërbëtorët e rrethit të ngushtë të Thaçit, duke e cilësuar jo vetëm si pjesë integrale të 

marrëveshjes, por edhe si një garancë shtesë të miqësisë tradicionale afatgjatë me SHBA-të! 

 

Kjo marrëveshje në realitet rikthen idenë për një shkëmbim territoresh e popullsish, që qarkullonte në 

relacionet Beograd-Prishtinë edhe më heret, ndërkaq de fakto ajo është heqje dorë nga ana e politikanëve 

shqiptarë prej veriut të Kosovës — zonës më strategjike dhe më të pasur të gjithë Atdheut! 

Shkëmbimi me ca territore në Luginën e Preshevës dhe ca katunde të Bujanocit e Medokës, është thjeshtë mbullesë 

e shpikur për tradhëtinë që një grusht politikanësh po pretendonin ta shisnin në emër të “shkëmbimit të territoreve” 

duke angazhuar për këtë burbujë propagandistike një armatë marionetash të fuqishme e imponuese në rrafshin 

propagandistik në Prishtinë e Tiranë. Përkundrazi, përmes këti akti, i jipej fund egzistencës së Repubikës së 

Kosovës dhe poqëse do të bëhej fakt i kryer, do ta shndërronte këtë krah të Atdheut në një lloj gangrene për gjithë 

Kombin përgjatë gjithë shek. 21. 

Le të kujtojmë se ky farë “korrigjimi i kufijve” mes Kosovës dhe Serbisë ishte një propozim i hedhur nga 

presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi që prej muajit korrik 2018, ndërkaq si ide burimin kishe tek një studim i 

Akadamisë Ruse të Shkencave. Publikimi këtij drafti ishte pritur me bujë të jashtëzakonshme në Prishtinë, por 

askush nuk pranoi të merrte përsipër autorësinë e tij.[6] Sidoqoftë konferencat ditore të ish presidentit Thaçi, 

përmes të cilave ai do të mëtonte ta vinte në lajthitje opinionin, duke ia mveshur autorësinë Uashingtonit, duke 

potencuar me forcë angazhimin e tij të përkushtuar për “bashkimin e Preshevës” me Republikën e Kosovës si e 

drejtë legjitime dhe përfitimet historike që do të sillte ajo për palën shqiptare. Por e vërteta ishte se autorësia e 

kësaj ideje ishte serbe dhe ruse. [7] Gjatë kësaj fushate ai megjithatë do të përkujdeset ta lë në heshtje të plotë 

aneksimin e veriut Serbisë, ashtu si edhe implikimet tjera që ka kjo draftmarrëveshje, që i garantonte penetrim e 

kontroll të plotë Serbisë në brendi të Kosovës, jo vetëm përmes katër zonave eksterritoriale, por edhe prmes 

pjesëmarrjes në ndarjen e pasurive natyrore të Kosovës (Ujmanin, Trepçën dhe energjinë) dhe tri kushteve që 

Serbia parashtronte përmes klauzoles me tri pikat shtesë secila më specifike se tjetra! 

 

Armata e servilëve rreth ish presidentit Thaçi, që po rezulton të ketë qenë marionetë e shërbimeve serbo-frënge, 

për realizimin e kësaj marrëveshjeje ishte angazhuar me urgjencë, duke bërë çmos që të pregaditej opinioni për 

afatet që parashihte draftmarrëveshja. 
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Momentumi i marrëveshjes Kosovë-Serbi është tani, trumpetonin gjithandej, në të gjitha takimet e fshehta me 

diplomatë andej e këtej Atlantikut, por edh enë Kuvndin e Republikës dhe studiot televizive. “Po nuk e 

shfrytëzuam tani këtë momentum, ai na ikën nga dora përjetësisht”, i binin trumpetave kjo lukuni servilësh. 

Në kurthin e Moskës, që gjithë kohën në propagandën e saj e kishte prezantuar Kosovën e pavarur si projekt 

amerikan, kishte rënë jo pa paramendim, apo krejt gon, si thonë në Kosovë, ish presidenti Thaçi, duke e tërhequr 

pas gjithë shpurën e servilëve të tij jo të paktë. Moska ka vite që trumpeton Kosovën si krijesë të SHBA-ve, të 

NATO-s, si një “NATO-shtet”, “narko-shtet” [8], të cilën Uashingtoni e krijoj duke coptuar Serbnë, me qëllim që 

të kontrollojë korridoret e trafikimit të armëve, të drogave, ndërsa bazën Bonstill për të stërvitur terroristët islamik. 

[9] Duke i kryer këtë shërbim Moskës dhe Beogradit, qoftë edhe me çmimin e prishjes së sistemit kushtetues të 

Republikës dhe defunksionalizimin e plotë të saj (!), duket se Thaçi logariste se do të arrijë t’ i shmanget gjyqit të 

turpit në Hagë. 

 

Adam Miçnik këtë veprim do ta cilësonte jo rastësisht, të denjë vetëm për koalicionet politike të mafias. [10] 

 

Përfundimi tragjik i Thaçit dhe dëshmitë që do të publikohen gjatë procesit të ngritur kundër tij dhe 

bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë nga Dhomat e Specializuara në Hagë, do ta shpërfqin atë edhe më qartë si 

marionetë e shërbimeve antishqiptare. Madje ai do të stivohet tutje në histori si bartësi kryesor i Ndërmarrjes 

Kriminale brenda UÇK-së gjatë luftës dhe bosi i mafias politike për gadi njëzetë vjet rresht të pushtetit të tij 

politik! 

Pozicioni i shqiptarëve në raportet e reja transatlantike 

Evropa Juglindore, ngjashëm si SHBA-të, Kina etj. në dekadën e fundit janë shndërruar në tregje për eksportuesit 

gjerman. Invstitorët gjermanë, pavarësisht garës nga ana e Rusisë, Kinës dhe Turqisë, mbesin partnerët kryesor 

në gjithë Evropën Juglindore. Ata tashmë janë faktori më i ndjehsëm për rritën e numrit të vendeve të lira të puns, 

por edhe për „dislokimin“ e një pjese të mirë të fuqisë së specializuar të punmarrësve brnda tregut gjerman. 

Shtrirje të ndeshme të kapitalit investues german gjatë kësaj dekade kishte edhe në tregun amerikan. Këto 

marrëdhënie mes fuqisë investuese gjermane dhe asaj amerikane kanë prodhuar edhe efekte të ndjeshme të sigurisë 

së mirëqenies dhe stabilitetit të tregut të punës si në Gjermani ashtu edhe në SHBA. 

Në këtë garë investimesh të kapitalit të huaj, për shkak edhe të përplasjeve të brendshme mes partnerëve evropian, 

sidomos investitorëve gjerman dhe tregut në nivel të BE-së, ka përfituar tregu amerikan. Këtë fakt e dëshmonë 

edhe të dhënat mbi ekonominë transatlantike: 

● Në vitin 2019 vlera e eksporteve gjermane në SHBA arriti shifrën prej 118,7miliardë euro, duke kap 

kuotën prej 8,9 % të të gjithë eksportit të Gjermanisë (Sipas të dhënave statistikore të Enteit Federal 

Gjerman — Statistisches Bundesamt). 

● Gjermania gjatë vitit 2019 importonte mallra nga SHBA-a në vlerë prej 71,4 miliardë euro. Në lëmin 

e importimit të mallrave SHBA-të ishin partneri më i mirë fill pas Kinës dhe Holandës. (Sipas të 

dhënave statistikore të Enteit Federal Gjerman — Statistisches Bundesamt). 

● Gjermania tashmë për mallrat dhe shërbimet amerikane paraqet tregun e gjashtë më me peshë për 

SHBA-të. 

● Investitorët gjerman në anë investuar brenda tregut amerikan shuma që kapin diku 522 miliardë 

dollarë amerikan (Të dhëna për vitin 2019, Bureau of Economic Analysis). Në ndërmarrjet e ngritura 

me kapitalin gjerman punojnë në SHBA plot 861.000 punëtorë (Të dhënat për vitin 2018, Bureau of 

Economic Analysis). 



64 
 

● Tok BE-a dhe SHBA për vitin 2019 mbarështronin 42% të brutoprodhimit botëror (GDP; World 

Bank), ndërkaq merrnin pjesë në mbi 60% në Stoqet e investimeve direkte në rrafshin global. 

(Outward Stock; UNCTAD). 

● Me politikat tregtare të Presidentit të SHBA, Donald Trump, marrëdhëniet transatlantike u futën në 

ujëra të turbullta. Trump kritikoi vazhdimisht Gjermaninë për suficitin e saj të eksportit. Që nga 

qershori 2018, prodhuesit e çelikut dhe aluminit nga BE u është dashur të paguajnë tarifa të larta për 

eksportet e tyre në SHBA. Që nga tetori 2019, SHBA-të gjithashtu kanë vënë tarifa mbrojtëse për 

shumë mallra nga BE. Baza për këtë është një vendim për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve nga OBT 

mbi subvencionet evropiane për kompaninë Airbus. [11] 

Fitorja e Joe Biden-it krijon mundësi reale për riorganizim të marrëdhënieve transatlantike bazuar në interesa 

reciproke. Ai vlerëson shumë më tepër zgjidhjet shumëpalëshe sesa paraardhësi i tij. Në këtë kuadër ai vlerëson 

BE-në si një partner të rëndësishëm, ndërkaq Gjermania pritet të thellojë marrëdhëniet më tej në raportet me 

SHBA-të. Ringjallja e këtyre marrëdhënieve bëhet detyrë reciproe për të rindërtuar besimin e dëmtuar gjatë 

administratës së Trump-it. 

 

Njohësit e mirët ë këtyre raporteve, kur i shtojnë analizës sfidat kryesore që prekin sferën e sigurisë 

ndërkombëtare, atë të mbrojtjes së klimës dhe të dixhitalizimit, shto edhe krizën që ka shkaktuar Virusi Korona, 

nxjerrin konkluzionin logjik se BE dhe SHBA duhet t‘i bashkojnë fuqitë dhe ringjallin marrëdhëniet transatlantike 

tradicionale. 

 

Në këtë rshikim, respektivisht ringjallje të marrëdhënieve transatlantike, Evropa Juglindore në përgjithëse dhe dy 

republikat tona në veçanti, duhet të kenë pozicion të qartë. 

 

Marrëdhëniet gjermano-shqiptare janë thelluar gjatë gjithë epokës së pas Luftës së ftohtë, duke u bazuar në parimet 

e partneritetit. 

Gjermania renditet e njëmbëdhjeta për sa i përket investimeve direkte. Vëllimi dypalësh i tregtisë nga janari në 

tetor 2019 arriti në rreth 404 milion euro. Eksportet në Gjermani llogariten për 98 milion euro dhe importet nga 

Gjermania për 306 milion euro. [12] Këto raporte janë thelluar edhe mes Gjermanisë dhe Republikës së Kosovës 

nga viti në vit. Gjermania është një nga vendet e para që njohu Republikën e Kosovës sipas ligjit ndërkombëtar, 

pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008 dhe vendosi marrëdhënie diplomatike. Kosovarët i janë përjetësisht 

mirënjohës Gjermanisë për pozicionimin e saj para luftës, sidomos në raport me aktivizmin politik të mërgatës 

sonë atje, tolerimin dhe mbështetjen që i dha aktivistëve atdhetarë që do ët krijonin LPRK (LPK), që do ët jetë 

themeluese e UÇK-së, por edhe për pranimin qindra mijëra refugjatëve nga Kosova para dhe gjatë luftës 

1998/1999. Ndërkaq Gjermania ka marrë pesë aktive në ndërtimin e rindërtimin e shteti të Kosovës, fillimisht me 

ndihma emergjente dhe më pas edhe në procesin e bashkëpunimit për zhvillim. Shih për këtë, Gjermania 

konsiderohet të jetë një nga partnerët më të afërt të Kosovës; ajo e mbështet aktivisht Kosovën në përpjekjet e saj 

për t’u integruar në strukturat Euro-Atlantike. 

Tashmë është fakt notar se në këtë stad të marrëdhënieve të mira gjermano-shqiptare rol të ndjeshëm ka edhe 

pozicionimi gjeopolitik e gjeostrategjik i dy republikave tona. 

Pas qershorit 1999, kur Kosova fitoi lirinë e munguar për gadi një shekull dhe pushoi së qeni tutje koloni e Serbisë, 

duke u përafruar tok me Shqipërinë politike me SHBA, politikanët francez, por edhe një pjesë e ndjeshme e 

publikut në të ashtuquajturën “Evropë e vjetër”, tek të cilët e majta evropiane kishte kultivuar ndjesi të fshehta 

antiamerikane, kishin një lloj qëndrimi ambivalent ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve, e sidomos ndaj Kosovës tani 

të lirë. 
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Jemi në epokën kur tashmë një pjesë e mirë e Evropës Juglindore është përfshirë në sistemin Euro-Atlantik, dhe 

gradualisht e gjithnjë e më shumë po ndikohet nga proceset e integrimit dhe globalizimit. Në një kornizë e tillë 

politike dhe ekonomike, gjeopolitika postmoderne po i afronte edhe shqiptarëve mundësi të reja për integrim të 

brendshëm dhe ecje më të sigurtë drejt procseve integruese euroatlantike. Aderimi i Shqipërisë politike në NATO 

(2007), i hapi rrugën rikthimit të plotë të kombit në familjen që i përket civilizimit perendimor, aty ku ishte në 

epokën e Gjergj Kastriotit. Ky qëndrim i Francës ka prapavijë edhe historike. 

 

Pozicioni i saj në të kaluarën si perandori dhe si njëra nga fuqitë politike e diplomatike që për gadi gjithë periudhën 

e pas LDB, duke qenë tok me Gjermaninë, motori kryesor i prosperimit të BE-së, ndërkaq violina e parë e 

diplomacisë evropiane, që u dëshmua pjesërisht e tillë edhe gajtë luftës në Kosovë (kontaktet e para të kreut të 

UÇK-së ishin me shërbimet frënge në Malet e Berishës), janë disa nga faktorët që do të ndikojnë edhe në 

gjeopolitikën rajonale në Evropën Juglindore. Shih përkëtë, çfardo hapi që do të shpiente drejt përshpejtimit të 

faktorizimit të kombit shqiptar, meqë do të reflektonte negativisht tek aleatja e saj historike — Serbia, nuk do të 

mirëpriten nga Franca. 

 

Në disertacionin e tij Blagoy Klimov, ka argumentuar qartë se si “planifikimi i ngushtë gjeopolitik në marrëdhëniet 

ndër-ballkanike, që është ngulitur në mendimin gjeopolitik të elitave të tanishme politike ballkanike, pengon 

demokratizimin dhe rimëkëmbjen ekonomike e këtyre shoqërive.”[13] 

Në këtë rrafsh, tashmë është e qartë, pengesa kryesore vazhdojnë të jenë objektivat që ka parashtruar gjeopolitika 

postmoderne serbe. 

Ngjashëm si Britania e Madhe, më konkretisht kryeministrja e Mbretërisë së Bashkuar, M.Theçer, që nuk do të 

pajtohej kurrë me bashkimin e Gjermanisë,[14] edhe Serbia, sidomos S.Milosheviqi, nuk mund ta mirrte me mend 

dekolonizimin e Kosovës, lirinë e saj, si hap drejt bashkimit me Shipërin politike. Por nëse Theçer (Thatcher) 

qartë kishte frikë se një Gjermani e bashkuar do të krijonte parakushtet që ajo të shndërrohet në një superfuqi 

evropiane që do ta dominonte kontinentin, përfshi edhe Britanin,[15] çfarë e rrezikonte Serbinë liria e Kosovës, 

qoftë edhe bashkimi i saj me Shqipërinë? Përgjegjia e saktë në këtë pyetje ndërlidhet pikërisht me gjeopolitikën 

postmoderne serbe dhe pretendimet për rimodelimin e Evropës Juglindore në trajtën e një ish Jugosllavie, kur 

pozita e Shqipërisë dhe Kosovës, e në këtë kuadër edhe e shqiptarëve në rajon, të jetë e kontrollueshme për dekadat 

e ardhshme të këtij shekulli. Vetëm kështu do të arrijmë të kuptojmë se përse psh statuti i qytetit të Mitrovicës në 

draftmarrveshjen në fjalë pretendohet të betonohet për 99 vjetët në vijim, duke e shkëputur atë nga rrjedha normale 

e trungut shqiptar! 

 

Dimensioni gjeopolitik i këtij qëndrimi serb në raport me Kosovën dhe shqiptarët në përgjithësi ka të bëjë edhe 

me këndvështrimin serb në raport me interesat e superfuqive tradicionale me Evropën Juglindore (EJ). Qershori i 

vitit 1999 i jep fund pozitës dominuese të Serbisë në EJ, por jo edhe gjeopolitikës postmoderne serbe për rikthim 

të këtij pozicioni që i kishte garantuar fundi i Luftës së Parë Botërore dhe sidomos epoka e Luftës së Ftohtë. Një 

nga arsyet pse ëndrrën serbe për ripozicionim si forcë dominuese në Ej e bën më “realiste” është pikërisht përplasja 

e interesave të superfuqive evropiane (bllokut gjerman në njërën anë dhe atij franko-rus në anën tjetër, disi 

ngjashëm me periudhën e para LPB edhe tash pas dy dekadash lirie që gëzon Kosova. Britania dhe Franca nuk 

arritën dot, pavarësisht se pati përpjekje për koordinim dhe tok ta ndalonin ribashkimin e Gjermanisë dhe shtrirjen 

e ndikimit të saj, jo vetëm drejt Adriatikut, por edhe në rrafshin europian e më gjerë, as Serbia dhe Rusia, me 

gjithë insistimin e koordinuar tok me Parisin e pjesirisht edhe me Ankaranë, por edhe me administratën e Donald 

Trump-it në anën tjetër, nuk do t’ ia dilnin dot t’i impononin Kosovës marrëveshjen në fjalë, aq shpejt dhe duke 

e shitur si “marrëveshje historike” aneksimin e veriut të saj Serbisë, ndërkaq edhe më pak do t’ ia arijnë ta ndalin 

bashkimin e natyrshëm të shqiptarëve në një shtet në të ardhmen e afërt. 

Ndërkohë zhvillimet e reja në SHBA dhe largimi i administratës së D.Trump-it, rikthen mundësitë e 

marrëveshjeve të aleatëve perendimor për t’koordinuar integrimin e plotë transatlantik të EJ si tërësi, pa cenuar 

interesat gjopolitike të asnjërës palë. 

Në këto rrethana të reja, përplasjet e Greqisë me Turqinë krijojnë mundësi shtesë për ripozicionim të Shqipërisë 

dhe shqiptarëve. SHBA-të po edhe BE-ja ngjashëm siç po kërcënojnë me sanksione Ankaranë, për 

mosmarrëveshjen e saj me Greqinë dhe Qipron për shpimet për gaz (natyror) dhe Turqinë për furnizim me armatim 

rus, në veçanti blerjes së sistemit të mbrojtjes kundër-raketë S-400 të prodhuar nga Rusia, mund dhe duhet ta 
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kërcnojnë edhe Serbinë.Blerja nga Ankaraja e sistemit S-400 gjithashtu është dënuar nga Kongresi Amerikan, 

pasi kjo mund të vërë në rrezik sekretet teknike të avionëve luftarakë amerikanë të fshehtë F-35. [16] 

Përfundim 

Armatimi i Serbisë me armë ruse bie ndesh edhe me Ligjin për Kundërvënie ndaj Kundërshtarëve të Amerikës, 

që parasheh sanksione ndaj çdo vendi që angazhohet në një “transaksion të rëndësishëm” për asetet e mbrojtjes 

me Rusinë, Iranin apo Korenë e Veriut. 

Le të kujtojmë vendimin e SHBA për ndalimin e liferimit të planifikuar të 100 avionëve luftarakë amerikanë F-

35 në Turqi. 

Por, nëse “Ideja e një aleance turko-ruse për shkak të blerjes së raketave S-400 është hapatazi e ekzagjeruar” [16] , 

aleanca ruso-serbe është faktike. Bazat ruse në Serbi e bëjnë këtë aleancë tepër të rrezikshme për EJ dhe interesat 

e perendimit në rajon. Rishikimi i kësaj aleance, që de fakto është produkt i gjeopolitikës postmoderne serbe, 

tashmë është bërë tepër urgjent. 

Aderimi i Maqedonisë së Veriut në Aleancën Verioatlantike dhe më pas me procedura më të përshpejtuara edhe i 

Republikës së Kosovës, do të ishte gjedhi më i mirë i kundërvënies faktike kësaj aleance dhe qëllimeve të saj. 

Rishikimi i politikave të administratës së Trump-it në raport me Kosovën duhet të jetë një prej përparësive të 

SHBA që në ditët e para të administratës së J. Biden-it, sepse çfardo rikthimi i Serbisë në Kosovë do t’ i hapte 

rrugë përshkallëzimit të konfliktit shqiptaro-serb dhe do të dëmtonte interesat e aleatëve tanë të natyrshëm dhe do 

t’ ju jipte zemër kundërshtarëve të Amerikës edhe brenda BE-së.  
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Abstrakt 

 Qartësia e paraqitjes së mësimit në klasë, e treguar përmes karakteristikave të mëposhtme 

të mësuesve të suksesshëm, është dhe një nga problemet kyç të ditëve të sotme. 

Mësimdhënia është ide, mendje,është shkaku dhe pasoja. Si forma e të kuptuarit, të mësuarit 

paraqet qartësinë, llojshmërinë në mësimdhënie,përfshirjen në procesin e të nxënit. 

Pyetje kërkimore:Çështë arti, çështë shkenca? Çquajmë metodologji të mësimdhënies? 

Metodat: Hulumtimi, mësimdhënia e drejtpërdrejtë, të menduarit kritik, taksonomia e 

Blumit. 

Rezultatet:Karakteristikat ndihmëse të mësimdhënies së suksesshme janë: shqyrtimi dhe 

ndikimi i mësuesit,strukturimi dhe arti i të pyeturit, përdorimi i ideve të nxënësve.Frymëzimi 

me përkushtim jep artin, profesioni kaq i suksesshëm jep shkencën, e parë kjo në terësinë e 

analizës(të analizuarit) dhe të zbatimit(të zbatuarit).Kur përmbushen objektivat, realizohen 

qëllimet. 

Gjetjet: Mësuesi vendos se çfarë sjellje të nxënësve do të matë dhe në fund përdor mënyrën 

më të përshtatshme për ta matur atë. Kreativiteti, ndërveprimi,bën që mësuesi të ndërthuri 

dy koncepte, duke dalë në përfundimin se posedon një shumëllojshmëri profesionesh, të cilat 

e bëjnë atë një qenie me aftësi të madhe profesionale. 

Rekomandim: Rekomandoj librin e fundit që na mbush me modele 

të suksesshme, që titullohet “Arti dhe shkenca” për të përgatitur 

nxënës të suksesshëm ( Bardhyl Musai). 

Sugjerim: Sugjeroj që si studiuese e letërsisë të lexohet edhe libri 

“Mësimdhënia për zhvillimin e të menduarit të nivelit të lartë”( 

Bardhyl Musai, botim i CDE). 
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Fjalë kyçe: mësimdhënia,art, shkencë,metodat, mësues i suksesshëm. 

Mendimet për mësimdhënien janë të ndryshme. Se kjo mësimdhënie 

është kreative, apo konkrete, apo e vazhdueshme, kjo duhet parë.Ka 

të bëjë me përmbajtjen, me të shkuarën, me idetë, ku mësimdhënia 

dhe mësimnxënia janë të lidhura të dyja së bashku. Shprehja se: “Nuk 

mund të jem mësuese pa e njohur vetveten, është shprehja më me 

vend që ekziston”.Si një proces i përgjithshëm është më komplekse 

dhe më e ndërlikuar sesa mendohet.Si parakusht për arritjet e 

suksesshme të nxënies nga nxënësit,mësimdhënia është sa art dhe 

shkencë, sepse krahas dijes shkencore profesionale që mësimdhënësi 

duhet ta zotër 

Të nderuar koleg! 

Kënaqësi që sot marr pjesë në këtë konferencë shkencore ndërkufitare, dhe pse jo, sot më 

jepet rasti të njihem me ju, të shkëmbejmë njohuri të reja ku aq më tepër në lëndën “Metodat 

e mësimdhënies së letërsisë”, unë jam lektore prej tetëmbëdhjetë viteve në universitetin e 

Gjirokastrës. 

Kur jam njohur me programin që kolegët e mi ma dërguan, vura re një formim professional të 

lidhura me temat përkatëse të programit. E theksoj këtë, sepse ne si lektorë  të kësaj lënde 

hasim risi të reja nga metodistët jo vetëm brenda Shqipërisë, por dhe jashtë saj. 

Le të futemi në temë: 

ojë, duhet dhe personalitet qëndror,ide dhe kreativitet, etj. 

Në fakt, prej kohësh vazhdon të mbetet i hapur debati se çfarë është mësimdhënia. 

Citoj mendimin  e profesor Bardhyl Musait: “Nëse është art, mësimdhënia kërkon frymëzim, 

intuit, talent dhe krijimtari. Nëse është shkencë kërkon njohuri dhe shprehi që 
me të vërtetë mund të mësohen. Po ti referohemi faktit që mësimdhënia është shkencë, 

atëhere ajo kërkon zgjedhjen dhe zbatimin e formulave të sakta për çdo situatë në klasë, të 

cilat duhen zbatuar në klasë.E nëse i referohemi argumentit tjetër se mësimdhënia është art, 

as që bëhet fjalë për përdorimin e shprehive.126 

Si lektore e metodave të mësimdhënies prej  vitesh, kuptoj se letërsia nuk është matematikë 

dhe se ne nuk kemi formula të sakta. E thënë kjo në formën më të thjeshtë të mundshme:- 

 
126 Bardhyl Musai. Psikologjia e edukimit, Mësimdhënia dhe të nxënët, fq.32 
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unë i pranoj të dyja. Mënyra sesi e zotëroj auditorin, më bën të kuptoj se mësimdhënia është 

art që  kërkon ushtrimin e talentit dhe të krijimtarisë. 

Por, ajo është dhe shkencë, sepse na nevojitet gjykimi dhe argumentimi për atë çka 

themi.Këtu veçojmë dy faktorë të rëndësishëm: 1.Komunikimi, i cili shkon përtej të folurit apo 

të shkruarit, si gjestet, mimika, ndjekja me sy etj. 

2.Së dyti, perceptimi i cili shkon përtej vështrimit në klasë. 

Mendoj se si koncepti art dhe koncepti shkenc, duhet të kenë bashkëpunime. Nëse mësuesi 

nuk bashkëpunon me nxënësin, ajo klasë nuk funksionon mirë. Një mësues i mirë i njeh të 

gjithë nxënësit me të mirat dhe të metat që kanë.Kjo mësimdhënie ka brenda elemente të 

punës.Shkenca na çon te psikologjia e edukimit e cila nuk është gjë tjetër, veçse procesi me 

të cilën një shoqëri transmeton te anëtarët e rinj, vlerat dijet, besimet dhe shprehjet simbolike 

për të realizuar komunikimin brenda shoqërisë. 

Themi se mësimdhënia është art, pasi pedagogjia e quan veprimtari edukative, proces 

edukativ.Dimë që nën ndikimin e veprimtarisë edukative, mënyra sesi ndryshon personaliteti 

njerëzor, është  e njohur nga njerëzit.Edukimi është proces dhe procesi shfaq edukatën. 

Pse themi art? 

Fakti që arti është specifik dhe nuk zëvendësohet nga format e tjera, e thekson edhe më 

rëndësinë e tij shoqërore, që do të thotë se origjina  e artit është një problem jo vetëm me 

rëndësi, por dhe një problem aktual, rreth të cilit zhvillohen diskutimet. 

Dimë që mësuesit në kohët e sotme përballen me një larmi fëmijësh me probleme të 

ndryshme, situata të ndryshme familjare apo aftësi vetjake. Problemet dhe shqetësimet e 

mësuesve fillestarë ndryshojnë nga njëra fazë në tjetrën. Marrëdhëniet me prindërit, 

komunikimi me mësuesit, vlerësimi i punës së tyre,janë disa prej çështjeve që shtrohen. Që 

mësimdhënia të jetë art, duhet që mësuesi të jetë i suksesshëm, sepse ai është njeriu 

që ka për detyrë të ndihmojë të tjerët të mësojnë dhe të sillen në një mënyrë të re dhe të 

ndryshme nga më parë.127 

 

Mësimdhënia ka për qëllim të rrisë horizontin teorik të studentit dhe t’a përgatisë atë si 
mësues për dhënien e kësaj lënde,e thënë kjo në vija të përgjithshme e të shpejta, zhvillimi i 
një sërë ligjëratave që sjell ndihmesë të rëndësishme në letërsinë tonë dhe aq më tepër në 
aspektin praktik. Sigurisht, në objekt zënë vend metodat, strategjitë, teknikat, të cilat 
mundësojnë një mësimdhënie cilësore gjatë procesit mësimor. Synimet, objektivat, linjat, 

 

127 Bardhyl Musai. Metodologji e mësimdhënies, botimi i dytë CDE, fq.3, 2003. 
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nënlinjat, struktura e programeve, raportet teorike-praktike, janë pjesë e rëndësishme e kësaj 
lënde, përmes të cilave shtjellohet e tërë përmbajtja e kërkesave të kurrikulës shkollore. 

1. Kreativiteti, ndërveprimi,bën që mësuesi të ndërthuri dy koncepte, duke dalë në 
përfundimin se posedon një shumëllojshmëri profesionesh, të cilat e bëjnë atë një 
qenie me aftësi të madhe profesionale. 
 

2. Hulumtimi, mësimdhënia e drejtpërdrejtë, të menduarit kritik dhe  taksonomia e 
Blumit, janë metodat kryesore që realizohen në një orë mësimi në lidhje me temën e 
mësipërme. Për shembull: Kur studentëve ua paraqet me skemë në dërrasë temën, 
ata në mendjen e tyre kanë sistemin e klasifikimit hierarkik të objektivave mësimore. 
Kjo përfshin tre sfera: njohëse, emocionale dhe psikomotore. Përfundimi i studentëve 
është: Mësimdhënia është art, sepse roli i artit në mësimdhënie shfaq dhe tiparet 
themelore të zhvillimit të letërsisë. Këtu nuk zbulojmë se çështë arti si koncept, por 
një mësues i mirë të nxjerrë në dritë si një guzhinier i mirë. Kjo do të thotë se ka ikur 
koha e mësuesit autoritar. Pra, qëllimi i mësimdhënies,përmbajtja(sistemi i dijenive 
për letërsinë dhe shprehitë),format e organizimit, metodat dhe rrugët, janë cilësi të 
mësimdhënies si art. 
 

3. Themi se librat nga librat kanë dalë, që do të thotë se nëse merresh me hulumtimin 
serioz të një dukurie, çështjeje, etj, ke bërë shkencë. Kjo nuk është punë as e një jave, 
as e një muaji, por e viteve plot.Për shembull: Përvoja e mësuesve të mirë tregon se 
ndërtimi metodik i orës së zhvillimit të të folurit, mund të jetë kontrolli i detyrës 
shtëpiake, biseda me nxënësit rreth temës për përgatitjen e një eseje. Nëse mësuesi 
nuk krijon afërsi me studentin, ai ka dështuar.Më së miri këtë e shpjegon Majkëll 
Fullani në librin “Kuptimi i ndryshimit në arsim”,i cili thotë: 

 
1. Zgjidh një zonë ku ka mundësi ndryshimi. Ti je një mësues i veçantë, je artist në 
vetvete. 

 
2. Kur e ke zgjedhur zonën, zhvillo aftësitë menaxhuese dhe drejtuese me auditorin. 
Ti ke bërë shkencë, -shprehet ai. 
Krijo identitet të përbashkët me zonën, nevoja për mbikëqyrje nuk mbaron kurrë. 
 

4. Investo në zhvillimin e mësuesve.128 
 
 
 
Në lidhje me mësuesin e suksesshëm kujdo i lindin këto pyetje:Cili quhet mësues i 

suksesshëm? Çfarë cilësish mishëron ai? Nëse keni dëshirë, si mund të bëheni i tillë? Sa kohë 

do t'ju duhet të bëheni i tillë? Këto pyetje, dhe të tjera, bëhen vazhdimisht nga mësues të rinj, 

por edhe me përvojë. Këto janë në dukje të thjeshta, por përgjigjet mund të jenë të ndryshme. 

Mësimdhënia është një detyrë e vështirë dhe komplekse dhe kërkon dije, aftësi e shprehi të 

shumta. Pavarësisht nga hulumtimet e shumta për dhjetëvjeçarë të tërë, një nga detyrat më të 

 
128 Majkëll Fullani. Kuptimi i ndryshimit në arsim, CDE,Tiranë 2010.fq 271 
P.S Shih kapituj 14-15. 
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vështira në edukim sot, është përcaktimi dhe përshkrimi i karakteristikave të mësuesit të 

suksesshëm. 
 

Sot, nga shkolla nuk kërkohet më riprodhimi apo zotërimi i informacionit, por ajo ka për mision 

të përgatitë gjeneratat a breznitë e reja me shprehitë për ta kërkuar informacionin, për të operuar 

me të, në kushtet e mosnjohjes së tij, për ta analizuar atë në mënyrë kritike dhe për të aftësuar 

nxënësit ta ndërtojnë dhe ta krijojnë dijen, të jenë në gjendje të zgjidhin probleme.129 
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AGROTURIZMI NE SHQIPERI DHE VLERAT NE RRITJEN E 

EKONOMISE 
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Abstract 

Shqipëria është pjesë e një konteksti ndërkombëtar të udhëhequr, kryesisht, nga një paradigmë ekonomike, e cila, ende 

e gjen zgjidhjen vetëm nën “pushtetin” e tregut – pavarësisht dështimeve që ky model ka prodhuar në Evropë dhe në 

mbarë globin. Megjithë rritjen ekonomike të stabilizuar në Shqipëri në vitet e fundit, vihet re se ndjekja e kësaj 

paradigme nuk ka qënë e mjaftueshme për të shfrytëzuar efektivisht potencialin e madh që ofron ekonomia. 

Përkundrazi, sektorë premtues, janë ende të pazhvilluar edhe si disa shtete të tjerë evropianë, pabarazia afekton 

kohezionin social dhe lë pa përgjigje nevojën për një ndarje të drejtë të të mirave publike. Si rezultat, shkëputja e 

individit nga komuniteti i vet shfaqet në mënyrë dramatike kur një numër i konsiderueshëm i shqiptarëve e shohin 

emigracionin si opsionin e vetëm premtues për destinacionin e tyre personal. 

Procesi i kalimit nga Ekonomia e Centralizuar drejt Ekonomisë së Tregut, në fillim të viteve ‘90, nuk pritej të ishte i 

lehtë për vendin tonë. Por, pakkush mund të mendonte asokohe se, edhe pas tre dekadash, do të diskutohej për 

domosdoshmërinë e aplikimit të një Modeli Ekonomik për nxitjen e një zhvillimi të qëndrueshëm. 

“E shprehur si përqindje në raport me PBB, rritja ekonomike paraqitet nga ekonomistët dhe politikanët si “rruga e 

vetme që të con drejt progresit social dhe mirëqënies”, si “çelësi i vetëm për krijimin e pasurisë së individëve dhe 

shteteve”, si “pasuri që, pastaj, mund të përdoret për shërbime të ndryshme publike apo të rrishpërndahet për ata që 

kanë nevojë në kuadrin e politikave sociale.” PBB është barometri i pasurisë kombëtare dhe i kapaciteteve tona për 

progres social dhe mirëqënie. 

Ekonomisti Ch.Comeliau shkruan: “Jeni politikan i një vendi të varfër? Atëherë, bëni përpjekje për rritjen e të 

ardhurave kombëtare. Vendi juaj ka shumë borxhe të brendshme e të jashtëme? Ju nuk mund t’i përmbushni obligimet 

tuaja dhe t’i zvogëloni ato pa shtimin e rritjes ekonomike. 

Garantimi i rritjes së qendrueshme nënkupton faktin se sa do të jemi në gjendje që të gjejmë e identifikojmë “burime 

të reja që ushqejnë rritjen ekonomike” apo dhe «zëvendësuesit» e disa prej burimeve aktuale të rritjes, që, në periudha 

afatshkurtra e afatmesme, pritet të kontribuojnë shumë më pak se deri tani. 

Rritja ekonomike për një vend si Shqipëria mund të nxitet në disa mënyra, ku ndër më kryesoret mund të përmendim: 

1.Nëpërmjet borxheve dhe kredive nga jashtë; 2. Nëpërmjet eksporteve të lëndëve të para e burimeve natyrore, disa 

produkteve të gatshme dhe një kategorie të caktuar shërbimesh; 3. Nëpërmjet ristrukturimit ekonomik dhe reformave 

të vërteta strukturore, rritjes me prioritet të prodhimit të brendshëm, diversifikimit të produkteve dhe shërbimeve, 

adoptimit të teknologjive të reja, rritjes së produktivitetit te agroturizmit. 

Fjalë kyç:  rritje ekonomike , agroturizëm, model i ri ekonomik, potencial ekonomik. 

 

1- Modeli i  zhvillimit të kombit të vogël që ia doli  

Të analizosh dhe të studiosh rrugët për tia dalë në fushën ekonomike si pjesë e një ekonomie rajonale 

duhet që së pari të analizohen resurset natyrore dhe njerëzore të një shteti. Në ekonominë shqiptare përparësi kanë 

dy degë të ekonomisë që janë bujqësia dhe turizmi si degët më funksionale që më pas të bashkëshoqërohen me 

industrinë e lehtë. Studimi i resurseve natyrore fillon nga llojet e tokave, klima dhe pasuritë e tjera mbitokësore 

që ndërlidhen me elementin human, përbëjnë një kombinim të përsosur në ekonominë shqiptare. 

Qëllimi primar për tia dalë duhet të jetë një rritje ekonomike dyshifrore e cila bazuar në sektorët e 

ekonomisë që përmendëm më lart të studiohet me plane afatmesme dhe afatgjata me qellim që elementi progres 

të jetë primar. Drejt vendit tonë vihen re edhe valë të tjera emigrantësh të cilët me qëllim përdorimi të Shqipërisë 

si trampolinë duhen parë si burim i mirë i krahut të punës me moshë të re dhe të kualifikuar. Modeli i Ben Gurion-

i që ishte sipërmarrësi i parë i Izraelit i cili analizoi pikërisht menaxhimin operacional dhe planifikimin logjistik 

të ndërlikuar se si do të absorboheshin valët e emigrantëve . 
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Në kushtet e largimeve të shumë të rinjve të cilët e shohin emigrimin si opsionin bazë të së ardhmes dhe 

në anën tjetër shkëputjen nga e mira publike e cila duhet të jetë bazë për investime dhe shfytëzim potencial për 

biznes. 

Kohët e fundit dhënia e përparësisë e Start Up -eve si elementët bazë të lidhjes së të rinjve me ekonominë 

vendase e cila duhet të gjenerojë të ardhura për familjet e tyre duhet parë si opsioni primar i nxitjes dhe 

mbështetjes. Këtë shembull të mbështetjes së të rinjve për të prezantuar Start Up-et e tyre e kemi pare edhe tek 

kombi i vogël që ia doli që ishte rasti  Izraelit. Rast studimi që duhet futur në disiplinat e ekonomisë për tu studiuar 

nga nxënësit dhe studentët me qëllim nxitjen e tyre dhe frymëzimin me optimizëm se ata mund tia dalin. 

Por vëmëndje intensive tek zhvillimi prodhoi gjithashtu trashëgiminë e ndërhyrjes informale qeveritare 

në ekonomi. Aktet e Phinchas Sapir-it ishin tipike në këtë drejtim. Gjatë viteve 60-të dhe 70-të të Sapirit në këtë 

drejtim shërbeu si ministër i financave dhe si ministër i tregëtisë dhe industrisë. Stili i tij i menaxhimit ishte aq i 

detajuar, sa që shkonte deri në përcaktimin e kurseve të ndryshme të shkëmbimit të valutave të huja për fabrika të 

ndryshmev të quajtur “metoda e 100 kurseve të këmbimit” – duke mbajtur madje shënim secilën në një bllok të 

vogël me ngjyrë të zezë. Sipas Moshe Sanbar-it guvernatorit të parë të bankës së Izraelit , Sapir-i ishte i famshëm 

për dy blloqe shënime që mbante me vete.   “Njëri prej tyre shërbente si byroja qëndrore e statistikave të tij 

personale: ai kishte njerëz në çdo fabrikë të madhe që i raportonin mbi nivelin e shitjeve klientët, elektriçistin e 

konsumuar, etj. Dhe kështu ai ishte në dijeni të ecurise së ekonomisë, përpara publikimit të statistikave zyrtare.” 

Sanbar-i beson gjithashtu , se ky sistem mund të funksiononte vetëm për një komb të vogël, nuk kishte 

transparencë qeveritare por të gjithë politikanët vdiqën të varfër. Ata ndërhynë në treg dhe përcaktuan gjithçka 

donin por në asnjë rast askush prej tyre nuk përfitoi asnjë cent të vetëm ” 

 

2. Kalimi në ekonominë e tregut të lirë dhe sipërmarrjet individuale në agroturizëm si risi e trendit të 

momentit 

Pas viteve 90-të ekonomia shqiptare u orientua drejt ekonomisë së tregut të lirë ku përparësi ju dha hapjes 

së bizneseve private të sektorëve të ndyshëm të ekonomisë. Në pesëvjeçarin e fundit duhet theksuar se një bum 

ekonomik po vihet re në ngritjen dhe organizimin e agroturizmit dhe të modeleve të bujtinave ku shumë individë 

të pozicionuar në zona turistike të vendit dhe jo vetëm e kanë parë si një biznes fitimprurës jo vetëm për periudhën 

e verës por gjatë gjithë vitit.  

Sipas Bertlin Ohlin politika e tregëtisë duhet të mbështetet në lidhjet (Tregëti dhe Mirëqenie) ku sipas 

rritjes së kësaj të fundit individët po shohin mundësinë e relaksimit në këto struktura akomoduese bujtina dhe 

agroturizëm si risi e plotësimin për relaks dhe pushime. Pranë shumicës së fermave ka një ndërmarrje tjetër që 

quhet ekonomi shtëpiake. Edhe gratë për sa kohë investojnë në prodhimin e ekonomisë shtëpiake gjatë përdorimit 

të produkteve të fermës dhe të mallrave të blera janë gjithashtu sipërmarrse.  

Në ekonominë shqiptare përparësi po i jepet me anë të fondeve të BERZH dhe të Fondit Shqiptar të 

Zhvillimit Mbështetjes dhe Nxitjes së investimeve në fushën e agroturizmit. Në kushtet e pandemisë të vetmit 

sektorë që i rezistuan linjës së shërbimeve ishin vetëm këto të agroturizmit sepse duke qenë në zona të hapura të 

ajrosura dhe me efekt antistres patën bum prenotimesh sidomos vitin e kaluar.  

3. Shpëtimtari i ekonomive rurale  

Në shqipëri operojnë shumë sipërmarrje të agroturizmit në Theth e Valbonë e deri në Llogara e 

Konispol. 

Në një kohë kur të gjithë po i largohen blegtorisë dhe fermat blegtorale dështuan, Gert Hajri ka ngritur 

një fermë me 85 krerë gjedhë për mish në Rreth, pranë fshatit Gjepalaj. Ai ka zgjedhur të mbarështojë gjedhë të 

racës së vendit dhe i ushqen me ushqim bio. Për të siguruar të gjithë ushqimin e nevojshëm, ai ka marrë me qira 

30 hektarë tokë. 
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Z. Hajri ka plane të zgjerojë investimin më tej. Pranë stallës ka ngritur një kapanon të dytë, ku planifikon të shtojë 

tufën. Në suksesin e tij e ka ndihmuar afërsia me pikën e autorizuar të thertores në Pezë Helmes dhe prej aty 

furnizon dyqanet, ndërsa ndihma nga Ministria e Bujqësisë mungon. Së fundmi, është një nga furnitorët kryesorë 

të Agroturizëm Gjepali. 

Të gjitha produktet e Mrizit të Zanave, një nga pikat e para agroturistike, merren nga fshatarët e zonës së Zadrimës. 

Altin Prenga, nga Mrizi i Zanave, e përjashton mundësinë e mbingopjes së tregut për sa i përket agroturizmit, për 

sa kohë ka ende toka djerrë dhe të papunuara. Ai shton se agroturizmi do të jetë shpëtimtari i ekonomive rurale. 

Në zonën ku ai ka ngritur Mrizin e Zanave, janë hapur edhe tri pika të tjera, të cilat po punojnë duke u mbështetur 

te fermerët përreth. Tashmë te Mrizi i Zanave nuk gjen pije industriale, një model që duhet përqafuar. Shumë 

fermerë gjendeshin para derës së Mrizit me fruta që nuk kishin ku t’i çonin, pasi nuk gjenin treg. 

Ai mendoi se prej tyre mund të bënte lëngje të freskëta frutash, duke shmangur gjithë pijet industriale në 

restorant, por njëkohësisht duke rregulluar edhe pengesën që kishin fermerët me prodhimin që nuk gjente treg. Në 

faqet zyrtare të Mrizit të Zanave në rrjetet sociale promovohen fermerët nga ku merr prodhimet. Zef Deda, nga 

Velipoja, furnizon me frutat e stinës Mrizin e Zanave. Altin Prenga është një nga promovuesit e produkteve “Made 

in Albania”. Ai shpreh shqetësimin se herë pas here, kundër prodhimit vendas ndërmerren fushata, për të ulur 

besueshmërinë dhe konsumin, duke u favorizuar indirekt prodhimet e importit. “Jo rastësisht ndodhin gjithnjë sa 

herë hapet sezoni” – thotë me shqetësim Prenga. Sipas tij, për fat mirë produktet në Shqipëri vijojnë të jenë 

natyrale, krahasuar me prodhimet jashtë, për të cilat mendon se kanë një shkallë më të lartë të përdorimit të 

pesticideve dhe të plehrave kimike. Kjo është një nga arsyet pse të huajt e shijojnë kaq shumë ushqimin në 

Shqipëri. 

  

 

  

4. Kushtet që duhet të plotësojë një agroturizëm për t’u pajisur me certifikatë 

 Lind pyetja: Çfarë është agroturizmi ? 

Agroturizëm është veprimtaria pritëse, që zhvillohet në një fermë ose njësi tjetër agrikulturore, me 

qëllimin për të tërhequr vizitorë, shpeshherë duke u mundësuar atyre pjesëmarrjen në veprimtaritë bujqësore ose 

veprimtari të tjera ndihmëse, që zhvillohen në atë mjedis bujqësor. Ai duhet të mbështetet në zhvillimin e turizmit 

të qëndrueshëm të zonave rurale nëpërmjet mbrojtjes së mjedisit, ruajtjes së traditave dhe promovimit të 
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produkteve tipike të zonës. Çdo subjekt që kërkon të ofrojë veprimtari pritëse të certifikuar, si “agroturizëm”, 

duhet të plotësojë disa kritere dhe vetëm ato që pajisen me certifikatë kanë të drejtë që të mbajnë emërtimin 

agroturizëm. 

Agroturizmi, si veprimtari, mund të zhvillohet në ferma që plotësojnë këto kritere: – Ferma bujqësore 

duhet të ketë, të paktën, 1 ha tokë të mbjellë me kultura bujqësore ose, minimalisht, 0,5 hektar serra  – Ferma 

blegtorale duhet të mbarështojë, minimalisht, 10 krerë gjedh ose 100 krerë dele/dhi apo 200 krerë shpendë. Te 

fermat blegtorale klasifikohen edhe stanet; – Ferma peshkimi/akuakulture. Agroturizmi mund të zhvillohet edhe 

në njësi agrikulturore, që kanë si aktivitet përpunimin e produkteve bujqësore, blegtorale, të peshkimit e 

akuakulturës të cilat janë të përshtatshme për zhvillimin e veprimtarive të agroturizmit. 

Subjektet, që zhvillojnë veprimtari pritëse të klasifikuar si “agroturizëm”, duhet të ofrojnë, minimalisht, 

njërin nga shërbimet e mëposhtme: a) Akomodim; b) Ushqim dhe pije; c) Veprimtari argëtuese/çlodhëse, të 

lidhura me fermën ose mjedisin përreth. Subjektet agroturistike, që ofrojnë akomodim, duhet të kenë një kapacitet 

nga 6 deri në 30, por jo më shumë, dhoma pritëse. 

Strukturat, në të cilat ofrohet shërbimi i akomodimit, sipas klasifikimit të ligjit për turizmin në fuqi, duhet 

të respektojnë kriteret urbanistike dhe kriteret e tjera në fuqi për ndërtimin, të përcaktuara në planet e përgjithshme 

vendore. Atje ku është e mundur, godinat duhet të respektojnë traditat lokale të ndërtimit. Akomodimi mund të 

ofrohet edhe në formën e fushimit, me ambiente për vendosjen e çadrave apo të makinave të fushimit. Në këto 

raste, subjekti agroturistik garanton kushtet minimale higjieno-sanitare (si, p.sh., tualet, ujë të pijshëm, pikë 

grumbullimi të mbeturinave, lidhje me energjinë elektrike) për një kapacitet maksimal prej 15 makinash fushimi. 

Ofrimi i ushqimit dhe i pijeve bëhet në ambiente të përshtatshme, që plotësojnë normat në fuqi për ushqimin dhe 

kushtet higjieno-sanitare. Struktura pritëse, ku ofrohet ushqim dhe pije, duhet të ketë, minimalisht, 6 deri në 60, 

por jo më shumë, tavolina. 

Ushqimi dhe pijet e ofruara në subjektet agroturistike duhet të jenë me origjinë nga ferma (të prodhuara 

ose të përpunuara në fermë/njësinë agrikulturore), minimalisht në 30% të sasisë së tyre. Nga 30% deri në 70% të 

produkteve ushqimore/pijeve lejohet të jenë me origjinë lokale, të prodhuara apo të përpunuara nga prodhues 

lokalë, që kryejnë aktivitet në bashkinë ku ka selinë agroturizmi. Subjektet agroturistike ofrojnë/mundësojnë për 

vizitorët e turistët veprimtari argëtuese/çlodhëse, që lidhen me fermën. 

Për certifikimin e subjekteve dhe dhënien e certifikatës “Subjekt i çertifikuar agroturizmi”, pranë 

Ministrisë përgjegjëse për Turizmin ngrihet një komision vlerësues, i përbërë nga 5 anëtarë, 3 prej të cilëve janë 

përfaqësues të caktuar nga ministri përgjegjës për Turizmin dhe 2 nga ministri përgjegjës për Bujqësinë dhe 

Zhvillimin Rural. Bazuar në vendimmarrjen e komisionit, ministri përgjegjës për Turizmin lëshon certifikatën 

“Subjekt i certifikuar agroturizmi”. Certifikata lëshohet për një periudhë 5-vjeçare. 

Në rast konstatimi të shkeljes së kritereve të këtij vendimi nga organet përkatëse të bashkive, Inspektorati 

i Turizmit ose organeve kompetente të inspektimit të Ushqimit dhe Kushteve Higjieno-sanitare, komisioni, bazuar 

në kërkesën e organeve konstatuese të shkeljes, mund të marrë vendim për pezullimin dhe/ose revokimin e 

certifikatës “Subjekt i certifikuar agroturizmi”. 
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5. Metamorfoza e botës rurale  

Kolektivizimi i tokës në Bullgari, 

Rumani dhe në Shqipëri tronditi në thelb jetën e 

fshatrave gjatë dy dhjetëvjeçarëve të parë të 

pasluftës. Fshati ballkanik organizohet 

historikisht si një mikrobotë e mbyllur. Bashkimi 

i tij i brendshëm ndodh sipas disa prej rregullave 

të tyre zakonore ritesh dhe shenjash identifikuese 

ku identiteti përcaktohet më së miri vetëm 

nëpërmjet agroturizmit të secilit shtet. Ku 

evidentohen ndërtime arredime dhe kulinari 

origjinale e secilës ekonomi fshatare e cila 

kontribuon dhe ndihmon përmes shenjave 

dalluese duke ruajtur të gjitha elementet e 

traditës. 

Garantimi i rritjes së qëndrueshme 

nënkupton faktin se sa do të jemi në gjendje që të 

gjejmë e identifikojmë “burime të reja që 

ushqejnë rritjen ekonomike” apo dhe 

«zëvendësuesit» e disa prej burimeve aktuale të 

rritjes, që, në periudha afatshkurtra e afatmesme, 

pritet të kontribuojnë shumë më pak se deri tani. 

Rritja ekonomike për një vend si 

Shqipëria mund të nxitet në disa mënyra, ku ndër më kryesoret mund të përmendim:  

1. Nëpërmjet borxheve dhe kredive nga jashtë;  

2. Nëpërmjet eksporteve të lëndëve të para e burimeve natyrore, disa produkteve të gatshme dhe një 

kategorie të caktuar shërbimesh;  

3. Nëpërmjet ristrukturimit ekonomik dhe reformave të vërteta strukturore, rritjes me prioritet të 

prodhimit të brendshëm, diversifikimit të produkteve dhe shërbimeve, adoptimit të teknologjive të reja, rritjes së 

produktivitetit te agroturizmit. 
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ABSTRACT 

Informality or the shadow economy, as many authors call it, is a global phenomenon, despite the differences in its levels from 

developed to developing countries. Measuring it is a challenge in itself, referring to its secret nature. Referring to Albania, as 

a developing country and to a certain extent a country of transition, it has a structure and organization of the developing 

administration, which from time to time show weaknesses in action, this referring to different causes, but one of the most the 

main political ones. From this point of view, the issue of pandemic takes on a special importance especially in relation to the 

informal economy which has a significant level in Albania. This paper considers precisely such a period of the economy under 

the effect of the pandemic, in the face of an inefficient state structure, a taxation system defined as unclear and, in terms of 

level of development, with very high taxes. It aims to identify and analyze the typology of the informal economy, the 

phenomena and the impact it has on the formal economy and at the same time on the development process of the country, and 

with a more specific focus on the pandemic period. The legal approaches it should have, for a recovery and for a tendency not 

only to maintain the level of informal economy, which tends to slip into informality, precisely because of the pandemic, but 

also the intention to increase this level in a period also politically disturbed by parliamentary elections. In this context, although 

the data are still not very complete or because we are still in a pandemic period, this paper refers mainly to the analysis of data 

from various reports on economic development and informal economy, in the pandemic period, this compared to the period 

before its onset. At the same time, works take into account the treatments made by various authors, on the instruments or 

methods of measuring the informal economy (shadow economy). 

Keywords: Pandemy; informality; shadow economy; tax; measuring instrument; legislation; Albania. 

 

ABSTRAKT 

Informaliteti apo ekonomia hije, siç e quajnë shumë autor, është një fenomen global, pavarësisht ndryshimeve të 

niveleve të tij nga vendet e zhvilluara, në vendet në zhvillim. Matja e tij është një sfidë më vete, referuar natyrës 

së tij të fshehtë. Referuar Shqipërisë, si një vend në zhvillim dhe në një shkallë të caktuar një vend të tranzicion, 

ajo ka një strukturë dhe organizim të administratës në zhvillim, të cilat shfaqin herë pas herë dobësi në veprim, 

kjo referuar shkaqeve të ndryshe, por një ndër më kryesoret ato politike. Në këtë këndvështrim, çështja e 

pandemisë merr një rëndësi të veçantë sidomos në raport me ekonominë informale e cila ka një nivel jo të vogël 

në Shqipëri. Ky punim merr pikërisht në konsideratë një periudhë të tillë të ekonomisë nën efektin e pandemisë, 

përballë një strukture shtetërore jo shumë eficente, një sistemi taksimi të definuar si jo i qartë dhe, për nga niveli 

i zhvillimit, me taksa shumë të larta. Ai ka si synim të evidentojë dhe analizojë tipologjinë e ekonomisë informale, 

dukuritë dhe impaktin që ka në ekonominë formale dhe njëkohësisht mbi procesin e zhvillimit të vendit, dhe me 

një fokus më të veçantë për periudhën e pandemisë. Qasjet ligjore që duhet të ketë, për një rimëkëmbje dhe për 

një tendencë jo vetëm për të ruajtur nivelin e ekonomisë informale, që ka tendencë të rrëshqasë në informalitet, 

pikërisht për shkak të pandemisë, por dhe synimin për të rritur këtë nivel në një periudhë edhe të trazuar politikisht 

nga zgjedhjet parlamentare. Në këtë kuadër, edhe pse akoma të dhënat nuk janë shumë të plota apo për shkak se 

jemi akoma në periudhë pandemie, ky punim referon kryesisht në analizimin e të dhënave të raporteve të ndryshme 

mbi zhvillimin ekonomik dhe të ekonomisë informale, në periudhën e pandemisë, kjo e krahasuar me periudhën 

para fillimit të saj. Njëkohësisht, punime merr në konsideratë edhe trajtimet e bëra nga autorë të ndryshme, mbi 

instrumentet apo metodat e matjes të ekonomisë informale (ekonomisë hije).  

Fjalëkyçe: Pandemi; informalitet; ekonomi hije; sistem tatimor; instrumentë matës; legjislacion; Shqipëri.  

 
 

HYRJE 

Fenomeni i informalitetit në ekonomi, fenomen tashmë i pranuar dhe trajtuar gjerësisht, ka marrë dhe po 

merr vëmendje në lidhje me natyrën dhe burimet e tij, me instrumentet e duhura për matjen dhe luftën ndaj tij. 
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Gjetja e instrumenteve të duhura për matjen e nivelit të ekonomisë informale dhe mekanizmat zbutës ose 

zvogëlimi i nivelit të kësaj ekonomie, është dhe do të jetë në të ardhmen një nga fushat e betejës së studiuesve. 

Lidhur me çështjen e matjes të nivelit të tij, kjo ndryshon në raport të zhdrejtë me zhvillimin e vendit, praktikat e 

ndryshme të ndjekura nga këto vende, politika tatimore, perceptimi i publikut në lidhje me të, faktorët politikë, 

etj.  

Çështja e formalizimit, në nivelin më të lartë të mundshëm të ekonomisë, është një nga qëllimet kryesore 

të çdo qeverie. Ky qëllim synon një përmirësim të gjendjes ekonomike si për sa i përket kushteve të punës, pagave 

më të larta të punonjësve, kontributeve të sigurimeve që vijnë nga këto paga, për të rritur nivelin e të ardhurave 

në buxhetin e saj duke ofruar një mundësi për të rritur shpenzimet për përmirësimin dhe rritjen e mirëqënies së 

përgjithshme. 

Në Shqipëri, pas largimit nga një ekonomi e centralizuar,130 ekonomia shqiptare humbi orientimin e saj 

zyrtar, ndikuar nga shumë faktorë si mbyllja masive e ndërmarrjeve shtetërore të industrisë së rëndë dhe asaj të 

lehtë, lëvizja e pakontrolluar e popullsisë që çoi në përshtatjen dhe gjetjen e të punësimit në sektorin privat por jo 

atë të zyrtarizuar. Faktorë të tjerë ishin ndryshimet rrënjësore politike dhe ato që ndodhnin në administratën 

shtetërore dhe mungesa e theksuar e përvojës së kësaj të fundit me qasje të reja në ekonominë tashmë të 

decentralizuar. Faktorë të tjerë kryesorë janë perceptimi dhe ndërgjegjësimi i popullatës dhe aktorëve ekonomikë 

në lidhje me përmbushjen e detyrimeve fiskale të tyre, ose siç njihet ndryshe përgjegjësia tatimore (apo morali i 

taksave), moskthimi i tyre në një mirëqenie të prekshme nga shtresat e gjëra të popullsisë, niveli i lartë korrupsionit 

etj. Sidoqoftë, çështja e zyrtarizimit të ekonomisë është shoqëruar me hapa konkretë drejt një përmirësimi të 

dukshëm, krahasuar me vitet ’90 ose ‘2000 ku niveli i informalitetit ka qenë shumë i lartë.  

Pavarësisht përpjekjeve të qëndrueshme, ka ende nivele të larta informaliteti në ekonominë shqiptare. 

Kjo kohët e fundit ka parë një rritje si një shkak i periudhës së pandemisë që po kalojnë të gjitha vendet e botës, 

me ndikim më të lartë sidomos në vendet në zhvillim, siç është Shqipëria. Kjo për faktin se masat "represive" janë 

marrë në kuadër të ruajtjes së shëndetit publik, por me ndikim në zhvillimin e aktiviteteve ekonomike të subjekteve 

pjesëmarrëse. Këto masa janë shoqëruar me një process mbylljeje të bizneseve që ushtronin aktivitetin e tyre para 

pandemisë.  Prandaj, çështja merr një rëndësi të veçantë sidomos në drejtim të gjetjes së mekanizmave të duhur 

që do të ndihmonin jo vetëm rimëkëmbjen e ekonomisë formale, me synimin që operatorët ekonomik të mbesin 

në treg dhe njëkohësisht konkurues, të cilët në realitet po rrëshqasin ngadalë drejt informalitetit, por edhe 

zvogëlimin e kësaj ekonimie informale.  

Këto masa do të ndikonte drejtpërdrejt në rritjen ekonomike, ku treguesit për Shqipërinë janë shumë 

pesimistë. Referuar shifrave të rritjes ekonomike të parashikuara nga BERZH dhe FMN të cilat, pas tërmetit 2019 

kanë ulur nivelin e rritjes ekonomike në Shqipëri për vitin 2020 në 2.17 ose më poshtë. 

Kjo situatë nënkupton një probabilitet të madh të rritjes së niveleve të ekonomisë informale apo hije në 

5 vitet e ardhshme. Një përfundim i tillë tregon marrjen në konsideratë të nivelit aktual të ekonomisë hije në 

Shqipëri si një vend në zhvillim dhe nevojën për të mbijetuar nga një situatë e tillë ekonomike. Në këtë punim, ne 

do të përpiqemi të përcaktojmë lidhjen e nivelit të ekonomisë informale (hije) të diktuar nga masat repressive të 

qeverisë të marra në periudhën pandemike, dhe qasjet e mundshme ligjore që duhet të ketë për një përmirësim të 

klimës ekonomike në përgjithësi.  

 

MBI TRAJTIMET E DERI TANISHME. (RISHIKIMI I LITERATURËS) 

Ideja e pranimit të ekzistencës së ekonomisë hije ose ekonomisë informale nuk ka një origjinë afatgjatë, 

edhe pse ishte një fenomen i njohur. Ajo merr origjinën nga Lufta e Dytë Botërore, për shkak të kufizimit të 

çmimeve dhe masave të tjera të kufizimit, për t'u përballur me situatën ekonomike në atë periudhë. Pavarësisht 

nga studimit të këtij fenomeni, për herë të parë ishte antropologu britanik Keith Hart, i cili përdori termin "ekonomi 

informale" në 1971. Puna e tij, në këtë periudhë u përqendrua në aktivitetet informale që rriten mes migrantëve 

rural në Akra, Ganë, pavarësisht kufizimeve. (Hart 1973). 

Gjatë këtyre viteve, një koncept i tillë ishte evoluar duke i dhënë këtij fenomeni shumë përkufizime, si 

ekonomia gri, ekonomia nëntokësore, ekonomia e zezë dhe hije, ekonomia informale etj. Ky fonomen mund të 

përcaktohet si një fenomen, i cili kalon në të gjithë procesin ekonomik që zhvillohet, por duke shmangur 

parashikimet ligjore apo rregullat e shtetit. Çështja, se çfarë përfaqëson ekonomia informale dhe sa e madhe është, 

do të thotë të gjesh të gjithë elementët në përbërjen e saj, për të pasur një pamje të plotë mbi atë që përfaqëson 

dhe cilat janë dimensionet e saj. 

Në dekadat e fundit, shumë studiues u përpoqën të gjenin dimensionin e ekonomisë hije, e cila përfshin 

të ardhura të pa raportuara, nga prodhimi i mallrave dhe shërbimeve të ligjshme, nga transaksionet monetare ose 

 
130 Duhet pranuar fakti se edhe para viteve ’90 në Shqipëri ka ekzistuar ekonomia informale, pavarësisht 

ekonomisë së centralizuar. Kuptohet shkalla apo niveli i saj gjendje më shumë i përhapur tek ekonomi të vogla 

familjare, duke ofruar tregëti të produkteve ushqimore apo shërbimi “fshetas” autoriteteve të kohës. Pavarësisht 

kësaj, ato nuk kanë pasur një impakt të madh mbi ekonominë falë centralizimit të saj. Qëllimi i tyre ishte plotësimi 

i atyre nevojave të përditshme që nuk mund ti plotësonin autoritetet e kohës.  
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këmbimi pra, të gjitha aktivitetet ekonomike të cilat zakonisht do të tatoheshin nëse raportoheshin tek organet 

tatimore. (Shneider F. & Enste D., 2000) Në këtë proces kërkimi, shumë prej kërkuesve në hapat e pare hasën 

vështirësi në definimin apo përcaktimin e saj.(Shneider F. & Klingmair R., 2004) Një përkufizim i zakonshëm në 

vitet '90 e përcakton atë si prodhim "i bazuar në treg" i mallrave dhe shërbimeve, i ligjshëm ose i paligjshëm që i 

“shpëton” zbulimit në vlerësimet zyrtare të PBB-së.( Shih Smith 1994,)131 Një përkufizim tjetër nga Dell’Anno 

(2003) përfshin "ato veprimtari ekonomike dhe të ardhurat që rrjedhin prej tyre dhe anashkalojnë ose rregullime 

të tjera ligjore qeveritare, taksime ose vëzhgime".132   

Në përgjithësi termi "informal" ka tendencë t'i referohet aktiviteteve artizanale dhe në bizneseve të vogla 

dhe shoqërohet kryesisht me të ashtuquajturin kontekst të vendit më pak të zhvilluar. (Eilat Y., Zinnes C., 2000) 

Ndërkohë termi "i fshehur" dhe "nëntokë" kanë tendencë të shoqërohen me evazion fiskal. Termi "paralel" dhe "i 

zi" duket se shoqërohet më së shumti me tregtinë e valutave. Aktivitetet "jozyrtare" dhe "të paregjistruara" duket 

se u referohen kryesisht aktiviteteve ekonomike që u shpëtojnë agjencive kombëtare të mbledhjes së statistikave. 

(Eilat Y., Zinnes C., 2000) 

Për shkak të mosvëzhgimit të tij (Chen H. & Schneider F., 2018) është e vështirë të përcaktohet dhe matet 

saktësisht ekonomia hije. Një natyrë e tillë e ekonomisë hije kërkon që instrumentet e duhura të maten dhe 

identifikohen. Shumë autorë japin një përkufizim se ekonomia hije përfshin të gjitha aktivitetet e paregjistruara 

ekonomike dhe të ardhurat që kontribuojnë në Prodhimin Kombëtar Bruto të vëzhguar zyrtarisht. (Chen H. & 

Schneider F., 2018)133 

Në përkufizimin e përdorur nga zyra e statistikave të Bashkimit Evropian,134 ekonomia e pa vëzhgueshme është e 

ndarë në tre sektorë, të cilët janë: 1) Ekonomi nëntokësore, e cila përfshin produkte dhe shërbime ligjore të cilat 

nuk janë të  

regjistruara nga qeveria, me qëllim të ikjes nga taksat dhe barrën e sigurimeve shoqërore, rregulloren e qeverisë 

ose rregulla të tjera administrative. 2) Ekonomi joformale, e cila përfshin të gjitha aktivitetet e ligjshme ekonomike 

të kryera nga individë, në shtëpi ose në ndërmarrje të vogla, të cilat nuk regjistrohen nga departamenti zyrtar i 

statistikave, edhe nëse nuk synojnë t'i shpëtojnë taksimit dhe parandalimit të qeverisë. 3) Ekonomia e paligjshme, 

e cila përfshin të gjitha veprimtaritë kriminale të cilat janë të ndaluara me ligj.  Kjo taksonomi (shih Tabelën 1) 

të ekonomisë hije nga ekonomia totale e pa vëzhguar tregon se sa i vështirë është një përkufizim më i saktë i 

ekonomisë nëntokësore. (Chen H. & Schneider F., 2018) 

Problemi i gjetjes së një përkufizimi gjithëpërfshirës, mbetet akoma dhe lë ende të hapur shumë pyetje. 

Referimi në tabelën 1 tregon se cili mund të jetë një përkufizim i arsyeshëm dhe i pranueshëm i ekonomisë formale 

dhe asaj informale (ose hije): 

Tabela 1. Një taksonomi e llojeve të aktiviteteve ekonomike nëntokësore 

Lloji i 

veprimtarisë  

Transaksionet monetare Transaksionet jo monetare 

 

Aktivitetet 

ilegale 

Tregtia me mallra të vjedhura; tregtimi dhe prodhimi i 

drogës; prostitucioni; bixhoz; kontrabandë; mashtrim; 

etj. 

Këmbimi i barnave, mallrave të vjedhura, 

kontrabanda etj. Prodhimi ose rritja e 

barnave për përdorim vetanak. Vjedhje për 

përdorim vetanak. 

 Shmangia e Taksave Shmangia e Taksave Evazion fiscal Evazion fisal 

Aktivitetet 

Ligjore 

Të ardhura të pa raportuara nga 

vetëpunësimi; Pagat, pagat dhe 

pasuritë nga puna e pa raportuar 

në lidhje me shërbimet juridike 

dhe mallrat 

Zbritjet e 

punonjësve, 

përfitimet e parave 

Shkëmbimi i 

shërbimeve ligjor 

dhe mallrave 

Të gjitha punët e 

bëra vetë dhe 

ndihma e fqinjëve 

 

                 1) Struktura e tabelës është marrë nga Scheider & Klinglmair, 2004, fq.5 

 

Lidhur me dimensionin studiues të ndryshëm përdorën instrumente të ndryshëm matës, duke shënuar 

lidhje midis ekonomisë hije dhe instrumenteve të tilla të përdorura. Një larmi e tillë e instrumenteve të matjes vjen 

nga natyra e tij e zhvillimeve si "parimi i ujit të rrjedhshëm". (Shneider F., 2004) 

Ekzistojnë dy metoda për matjen e nivelit të ekonomisë hije në një vend: 1) metoda direkte dhe 2) metoda 

indirekte. Metoda e drejtpërdrejtë është më komplekse dhe e vështirë për tu përdorur, për shkak të mosvëzhgimit 

të saj. Një vështirësi e tillë e orientoi pjesën më të madhe të studiuesit në metodën indirekte. Ajo përfaqësohet 

nga:1) sasia e elektricitetit e konsumuar në një vend; 2) Masa e parasë së përdorur në qarkullim, duke referuar 

parasë në formë “kesh-i” që përdoret në transaksionet e ndryshme; 3) Tregues të shumëfishtë-Shkaqe të 

shumëfishta (metoda MIMIC - Multiple Indicator-Multiple Cause), që nënkupton përfshirjen e shumë faktorëve 

 
131 Shih Smith 1994, pg. 18 
132 Ky definicion referon tek Dell’Anno (2003) and Feige (1989); shih gjithashtu Thomas (1999), Fleming, Roman 

and Farrell (2000).) – Shih dhe  Shneider F.& Klingmair R., 2004. 
133 Shih gjithashtu Feige (1989, 2005), Schneider (2005), Büehn and Schnedire (2011). 
134 Shih Dell’Anno (2016). 
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dhe shumë shkaqeve, të cilat tentojnë të nxjerrin në dritë se matja e ekonomisë hije mund të bëhet përmes një 

variable të fshehur. (Adair Ph., 2018) 

Ekonomia që buron nga aktiviteti kriminal, e cila është një fakt i jetës nëpër botë (Shneider F., 2004), 

duhet të merret në konsideratë gjithashtu kur llogaritet ekonomia informale. Ndikimi i madh i të ardhurave të tij 

duhet të merret në konsideratë. Por kjo është një çështje tjetër për t'u përballur, për shkak të natyrës së saj 

komplekse. Përkundër kësaj, në këtë punim do të marrim në konsideratë të ashtuquajturën ekonomi hije apo 

informale, e cila paraqitet nga aktiviteti ligjor që shmang taksat (Shneider F., Büehn A. Montenegro C., 2010), 

kjo për periudhën pandemike. Në këtë këndvështrim, shumë vende përpiqen të gjejnë masën më të mirë se si të 

përballen dhe të ulin nivelin e ekonomisë informale, edhe pse në disa raste autorë të caktuar e shohin ekonominë 

informale si “ndihmëse” të ekonomisë formale. Kjo është një çështje që ka hapur një debat të madh, pasi ekonomia 

informale në pamje të parë duket se e ndihmon ekonominë formale, duke plotësuar atë boshllëk me të mira 

material që nuk plotësohet nga ekonomia formale, por në fakt në opinionin tonë më shumë e dëmton atë. Prandaj 

shtetet, me qëllim uljen e nivelit të kësaj ekonomie hije apo informale, duhet të fokusohen në shkaqet që e 

shkaktojnë atë siç mund të jetë barra tatimore dhe gjithashtu shumë masa të tjera ligjore të cilat mund të 

shoqërohen me një reaksion të kundërt, me pritshmëritë. Aq me tepër situate aktuale e pandemisë, ka ndikuar në 

të gjitha shtetet pa përjashtim në rritjen e nivelit të ekonomisë informale, sidomos në ato vende ku masat 

ekonomike qeveritare kanë qenë jo të duhurat, në raport me nevojat e operatorëve ekonomike për të përballuar 

krizën, kjo me theks sidomos në vendet në zhvillim. Një rast i tillë,që do merret në shqyrtim është edhe rasti i 

Shqipërisë.  

 

MBI METODOLOGJINË. 

Përsa i përket metodologjisë së përdorur në realizimin e këtij punimi, është referuar në kombinimin e të 

dhënave të siguruara nëpërmjet shfryëtzimit të literaturës ekzsituese si punime online, punime akademike, 

informacione dhe raportet e organeve ndërkombëtare mbi ekonominë informale. Po kështu, janë përdorur edhe të 

dhëna nga institucione brenda vendit, si të dhëna nga Banka e Shqipërisë, Instituti i Statistikave (INSTAT) i 

Shqipërisë apo të dhëna të tjera mbi dokumente të strategjisë së zhvillimit të Shqipërisë (2015-2020), si dhe burime 

të tjera të rëndësishme, duke bërë një ndërthurje metode analitike.  

 

ZHVILLIMET NË SHQIPËRI NË VITET 2019-2021. 

 Referuar sektorëve që ndikojnë në rritjen ekonomike në Shqipëri, sektori më i rëndësishëm i Shqipërisë 

janë shërbimet (60 përqind e PBB) me bankat, komunikimet dhe turizmin që nxisin rritjen.135  Ndërsa industria 

prodhuese përbën 20 përqind të PBB-së. Pjesa e mbetur prej 20 përqind shkon për bujqësinë e cila mbizotërohet 

nga operacione të vogla familjare dhe punëson pothuajse gjysmën e fuqisë punëtore.136  

Një nga elementët akoma me ndikim të madh në ekonominë shqiptare, që ndihmonë shumë konsumin janë 

remitancat që përbëjnë rreth 8 përqind të PBB-së.  

Gjithashtu një element tjetër i rëndësishëm për PBB janë në aspektin e shpenzimeve është konsumi familjar, 

që përfaqëson 78 përqind të përdorimit të tij të përgjithshëm, pasuar nga formimi bruto i kapitalit fiks (26 përqind) 

dhe shpenzimet qeveritare (11 përqind, pasi shpenzimet kolektive zënë 6 përqind dhe shpenzimet individuale 

përbën 5 përqind). Në të kundërt, eksportet neto të mallrave dhe shërbimeve kontribuojnë negativisht duke zënë -

18 përqind të PBB-së totale, pasi eksportet zënë 35 përqind ndërsa importet zënë një shumë më të lartë 53 

përqind.137 

Aktualisht, pavarësisht situatës pandemike, ekonomia informale tek ne ruan akoma nivele të larta si vend në 

zhvillim që jemi, pavarësisht se nuk mund të bëhet krahasim me nivelin e para viteve 2000. Ky nivel i lartë138 

është i lidhur me një sërë faktorësh, siç janë faktori politik, nismat ekonomike dhe fiskale të qeverisë, përceptimi 

i nivelit të korrupsionit në popullatë, ngarkesa e lartë fiskale, pamundësia për të kontrolluar tregun, strukturat deri 

në një farë mase të dobëta të strukturave të kontrollit tatimor, çka bën rritjen e informalitetit me pasojë rritje dhe 

të konkurrencës së pandershme në treg ndërmjet operatorëve formal dhe atyre që veprojnë në informalitet. Pra, në 

tërësi referuar këtyre faktorëve të mundshme, mund ti grupojmë në: 1) Situatat politike që ka kaluar vendi, të 

pasqyruara këto me ndryshimin e nivelit të korrupsionit, i cili prezantoht si një problem në rritje, kjo sidomos e 

theksuar në periudhat para dhe pas zgjedhore, ku strukturat e adminstratës shtetërore ulin nivelin e monitorimit 

apo përfshihen vetë drejtpërdrejtë në të tilla situata; 2) Niveli i lartë dhe skema komplekse e taksimit; Aktualisht 

 
135 Burimi nga Tradingeconimics, https://tradingeconomics.com/albania/gdp-growth konsultuar në 09.03.2021 
136 Po aty konsultuar në 10.03.2021. 
137 Po aty konsultuar në 09.03.2021. 
138 Sipas të dhënavee të institucioneve ndërkombëtare niveli i informalitetit të Shqipëri, si vend në zhvillim, arrin 

shifrat e 30-35% të ekonomisë shqiptare në tërësi. INSTAT përcakton një nivel informaliteti në Shqipëri në nivel 

e 30%. Në fakt këtu nuk përfshihen edhe aktivitet kriminaliteti që lidhen me trafikimin që vitet e fundit është 

kthyer në një fenomen shqetësues edhe për vendet e europës. Pavarësisht kësaj, përsëri ky nivel është i lartë, 

krahasuar kjo me vendet e zhvilluara që diskutohen që ekonomia informale ka një nivel prej 15-20%. 

https://tradingeconomics.com/albania/gdp-growth
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Shqipëria prezantohet me një taks komplekse dhe jo të qartë të taksimit; 3) Legjislacioni rregullator që 

prezantohet si i paqëndrueshmëri (ka ndryshime të shpeshta) dhe njëkohësisht çështja e të qenurit i kuptueshëm 

dhe njëkohësisht rregullator në aspektin cilësor të ekonomisë, me synim krijimin e një klime të favorshme për 

bizneset të të gjitha kategorive;         

 4) Organizimi i administratës tatimore dhe asaj doganore dhe mos rakordimi në kohë reale i tyre i transaksioneve 

që kryhen; 5) Lejimi tej një niveli “të pranueshëm” të konkurrencës së pandershme ku përfshihen kryesisht 

bizneset  

informale në të gjithë sektorët e ekonomisë, që ndikon drejtpërdrejtë në aktivitetin e subjekteve të formalizuara 

tashmë; 6) Kontrolli i centralizuar apo mungesa e një decentralizimi real të pushtet, duke bërë një shpërndarje 

reale në nivelin bazë të pushtetit, në përshtatje me tipologjinë dhe nevojat e rajoneve të ndryshme.  

Në Shqipëri, siç është vënë re, lufta ndaj informalitetit bëhet me fushata dhe për periudha të shkurtra kohore. 

Fillimi i një fushate ndaj informalitetit ne vitin 2015-2016 solli rezultat por jo ato të pritshmet dhe aq më tepër që 

të sillnin një efekt afat gjatë të tyre. Kjo nënkupton që përgjegjshmëria e subjekteve tatimore është në nivel të ulët, 

kjo nga një sërë faktorësh që më sipër u përmendën. Po kështu edhe nismat e vitit 2019 për goditjen e informalitetit 

u zbehën për faktin e ngjarjeve që ndodhën në fund të vitit 2019 siç ishte tërmeti dhe që u pasua nga pandemia 

Covid-19, për periudhën e fillim vitit 2020.  Pavarësisht kësaj, situata nuk është paraqitur e mirë edhe para këtyre 

ngjarjeve e lidhur kjo një sërë faktorësh që më sipër përmendëm, duke përfshirë me përceptimet e taksa paguesve. 

Në pjesën më të madhe të tyre, përceptimi është se pjesa më e madhe pagesave shpërdorohen apo përvetsohen në 

mënyrë abuzive dhe korruptive. Kjo nënkupton se publiku i gjërë nuk ndjen që shlyerja e detyrimeve tatimore ti 

rikthehet si një e mirë publike. Pikërisht, këtu kemi të bëjmë me të atë që njihen ndryshe si “morali i taksave”.139  

Duke iu rikthyer ngjarjeve që ndodhen në fund të vitit 2019 siç ishte tërmeti, por sidomos situata që solli 

pandemia, pritet të ketë rritje të nivelit të ekonomisë informale. Kjo e fundit preku çdo sektor të ekonomisë, pasi 

ishte një situatë globale që u shoqërua me pasiguri dhe njëkohësisht me tkurrjen e operacioneve tregtare, si rezultat 

edhe i masave kufizuese që u vunë nga të gjitha vendet. Shqipëria nuk i shpëtoi një ndikimi të tillë. Mbyllja në 

periudhën e fillim vitit 2020, kufizimet e lëvizjes ndërkufitare, patën një ndikim jashtëzakonisht negative mbi 

ekonominë në pothuajse çdo sektor të saj. Kjo situate, në opinionin tonë, nuk u shoqërua me masat ekonomike 

qeveritare të cilat do ndihmonin ekonominë shqiptare në këtë periudhë krize, çka do e ndihmonte sadopak ruajtjen 

e nivelit të ekonomisë informale, para fillimit të pandemisë, duke i dhënë siguri biznesit. Kjo periudhë, u shoqërua 

me mbylljen e një numri të madh biznesesh, ndërsa një pjesë, për të mbijetuar, kaloi në informalitet ose me mos 

deklarim real të nivelit të xhiros apo me punësim në të zezë të punonjësve.  

Duke referuar parametrave ekonomik që prezantoi Shqipëria në periudhën e pandemisë për vitin 2020 dhe 

fillim viti 2021, ishin të gjithë me rënie. Situata në fjalë ndikoi në një sërë parametrash që ndikojnë në rritjen 

ekonomike (të cilët shërbejnë dhe si tregues të kësaj rritje), ku mund të përmendim uljen e nivelit të konsumit të 

popullatës për vitin 2020 dhe që vijon trendin negative edhe për vitin 2021. Duke pasur një nivel të lartë ndikimi 

në rritjen ekonomike, kjo do të thotë që ekonomitë familjare në përgjithësi kanë filluar ta ndiejnë mungesën e të 

ardhurave, kjo e shoqëruar edhe me uljen e nivelit të remitancave nga emigrantët për familjet e tyre, për shkak se 

kriza pandemike është globale. Kjo situatë jo e mire, shtron përpara qeverisë kërkesën e një rregullimi të 

mëtejshëm ligjor e shoqëruar me lehtësime fiskale, të cilat në një farë mënyrë do i jepnin frymarrje ekonomisë 

dhe njëkohësisht ekonomive familjare, për të nxitur konsumin. Kuptohet që kjo duhet të shoqërohet me masa 

legjislative në uljen e masës së tatimit mbi të ardhurat, duke i mundësuar të ardhura më shumë familjeve, çka 

mund të përkthehet në rritjen e konsumit. Themi mund të përkthehet pasi këto masa nuk mund të qëndrojnë më 

vete apo nuk mund të sjellin efektin e dëshiruar nëse nuk shoqërohen edhe me nisma të tjera ligjore të cilat japin 

siguri për një kthes pozitive të ekonomisë shqiptare. 

Ashtu si më sipër u evidentua (Tabela 1) ekonomia informale edhe në Shqipëri, referuar pjesës ligjore të 

aktiviteteve, ka pothuajse të njëjtat forma shfaqje, sidomos në drejtim të masës së qarkullimit dhe përdorimit të 

parasë “kesh” dhe shmangien e taksave (evazioni fiskal), punësimi në të zezë. Kështu, po të referojmë në masën 

e përdorimit të parasë “kesh”, sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë (Tabela 2), ky qarkullim ka arritur rekorde 

historike me një nivel të qarkullimit të parasë jashtë bankave prej 334 miliard lekë apo 2.8 miliard euro, duke 

pasur një rritje me 53 miliard lekë apo 0.5 miliard euro më shumë.140 Pikërisht një nga treguesit e rritjes së 

ekonomisë informale është pikërisht rritja e qarkullimit të parasë “cash” apo parasë jashtë sistemit bankar.  

 

 
139 Pikërisht, ashtu siç edhe do trajtohen në vijim të punimit, çështja e përceptimit të publikut në raport me nivelin 

e përgjegjshmërisë ndaj detyrimit për shlyerjen e taksave, lidhet shumë me përceptimin e tij që shlyerja e tyre 

rikthehet në një të mire sociale të prekshme. 
140 Apo me +18% që nga viti 2002 që ka filluar raportimi i këtij treguesi nga Banka e Shqipërisë. Kjo është një 

nga rritjet mër të forta që nga kriza financiare botërore e vitit 2008, ku një pjesë e mirë e depozituesve tërhoqën 

paratë nga bankat nga frika e falimentit të tyre.  
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Burimi, Banka e Shqipërisë. 

Ky nivel i lartë i parasë jashtë bankave evidenton nivelin e lartë të informalitetit në Shqipëri dhe sidomos rritjen 

e tij të theksuar për vitin 2020 fillim viti 2021.141 Edhe pse Banka e Shqipërisë e ka justifikuar këtë rritje edhe me 

faktin e daljes se Shqipërisë me Eurobond. Pikërisht, referuar edhe statistikave të Bankës Qëndrore Europiane që 

japin një masë prej 9% të parasë jashtë bankave, niveli prej afro 24% për vendin tonë është një nivel rekord, 

krahasuar madje edhe me vendet e rajonit. Ky nivel i lartë i parasë jashtë bankave, krahasur me totalin, tregon 

nivel të lartë të informalitetit. Sipas INSTAT transaksionet e pasurive të paluajtshme patën një rritje të 

konsiderueshme, duke u evidentuar se një pjesë e madhe e këtyre transaksioneve u kryen me para në dorë.  

Përsa i përket çështjes së evazionit fiskal si një fenomen i ekonomisë informale, duhet mbajtur në 

konsideratë një sërë faktorësh ku një vend të rëndësishëm zë legjislacioni rregullator i aplikuar dhe njëkohësisht 

zbatueshmëria e tij. Kuptohet që këtu ka vend për të diskutuar çështjen e moralit të taksave. Në një vend si 

Shqipëria, ku korrupsioni është një fenom shumë i përhapur, çështja e menxhimit të taksave është një çështje 

sensitive, pasi lidhet drejtpërdrejtë me përceptimin e publikut mbi administrimin e taksave që paguhen nga ky i 

fundit dhe rikthimin e tyre si një e mirë. Kjo si një reflektim i besimit të ulët të publikut tek administrata në 

përgjithësi, dhe tek ajo tatimore në veçanti. Një strukturë e dobët tatimore reflekton një situatë të tillë. Siç edhe u 

theksuar më sipër, masat e marra nuk duhet të jenë thjesht masa të përkohshme, por që duhet të ndiqen nga këto 

organe, paralelisht me një ndërgjegjësim të taksapaguesve, duke shmangur përdorimin e gjobave apo të veprimeve 

të tjera administrative mbi bizneset. Pavarësisht nismave ligjore të qeverësi, siç ishte rasti i heqjes së TVSH-së 

për bizneset e vogla me një xhiro deri në 14 milion lekë, evidenton se nuk ka akoma një tregues të qartë sa efikase 

ka qenë kjo masë në raport me uljen e nivelit të informalitetit nga këto subjekte. Heqja e TVSH-së për të tilla 

subjekte do shoqërohet me dy fenomene: 

- Synimi e subjekteve që e kalojnë këtë xhiro, duke fshehur të ardhurat e realizuara dhe duke kaluar në  

nivelin përkatës të subjekteve pa TVSH. 

- Copëzim të aktivitetit, duke krijuar subjekte të cilat deklarojnë apo kanë realisht një xhiro poshtë vlerës  

tavan, duke kaluar në subjekte pa TVSH. 

- Këto subjekte do shërbejnë si valvula shkarkimi për bizneset e tjera në skemën e TVSH-së, çka do i  

mundësojë rritjen e mundësisë për fshehjen e xhiros reale nga këto subjekte, pra rritje të nivelit të informalitetit.  

Edhe pse nismat qeveritare po shoqërohen me masa si futja e faturave elektronike, përsëri nuk është e qartë se si 

do funksionojë ky sistem dhe njëkohësisht sa cila është kostoja reale. Por gjithashtu, si do arrijnë organet tatimore 

të shmangin mundësinë e “përdorimit” të biznesit jashtë skemës së TVSH-së nga bizneset brenda skemës së 

TVSH-së. 

 Po kështu, në “disfavor” të gjendjes aktuale është dhe qënia para zgjedhjeve politike për në Kuvendin e 

Shqipërisë. Kjo ka ndikuar në rritjen e nivelit të informalitetit. “Pasiviteti” i organeve tatimore për periudhën 

parazgjedhore, e kombinuar kjo dhe me situatën ekonomike në këtë periudhë pandemie, ka evidentuar një ulje të 

nivelit të deklarimeve nga ana e operatorëve ekonomik. Këtu nuk mungon as ndikimi i një sistemi përllogaritje 

kompleks të taksave. Kështu, vendosja e taksës progresive mbi të ardhurat, e cila shfaqej komplekse dhe e paqartë 

për popullatën në përgjithësi, ka evidentuar një përkeqësim në nivelin e të ardhurave, pasi subjektet i “copëzonin” 

këto të ardhura për të shmangur barrën prej 23%. Po kështu, përfshirja fillimisht e të gjitha bizneseve apo dhe 

profesioneve të lira në skemën e TVSH-së nuk pati nivel pritshmërie të dëshiruar. Po kështu, edhe ndryshimi i 

mëpasshëm që filloi efektet në janar të vitit 2021 akoma nuk ka pasur rezultat, por pritshmëritë për një përmirësim 

të klimës së biznesit janë në nivel të ulët, për vetë faktin se pati rritje të zërave të tjerë që rëndojnë mbi biznesin, 

 
141 Në maj të vitit 2020, qeveria doli me një Eurobond prej 650 milionë eurosh, ku 200 milion euro u përdorën për 

eurobondin e mëparshëm, ndërsa një pjesë financoi deficitin buxhetor, dhe një pjesë ndodhet në llogaritë e Bankës 

së Shqipërisë, në pritje për t’u shpenzuar nga financat. Ndërsa rritja e parasë jashtë bankave, sipas BSH, pjesërisht 

shkon në linjë me rritjen e M3 dhe pjesërisht shpjegohet me shtimin e preferencës për cash. Një tjetër arsye lidhet 

me faktin që si pasojë e pandemisë janë kufizuar lëvizjet jashtë vendit, çka ka bërë që paraja të qarkullojë në vend. 
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siç është rasti i sigurimeve që paguhen nga të vetëpunësuarit apo dhe punëdhënësit. Kjo evidenton një barrrë të 

shtuar mbi këto biznese, pavarësisht madhësisë që kanë (të vetëpunësuar apo jo). Kjo në fakt i siguron të ardhura 

fikse më të larta buxhetit të shtetit. Pikërisht, të tilla nisma janë ato që ndikojnë drejpërdrejtë në klimën e të bërit 

biznes në Shqipëri dhe që në një masë të caktuar ndikojnë në rritjen e informalitetit, pasi lidhen me punësimin. 

Rritja e barrët fiskale mbi bizneset për sigurimet e punonjësve të tyre, ngarkohet mbi të ardhurat që vinë në këtë 

periudhë pandemia, duke detyruar këto biznese ti drejtohen punës në të zezë. Kjo vetëm rrit informalitetin dhe 

njëkohësisht rëndon drejtpërdrejtë punëmarrësit. Prandaj, të tilla masa, ku nga njëra anë “reklamon” lehtësim të 

barrës fiskale të subjekteve të vetëpunësuar si profesionistët, apo bizneset me xhiro nën 14 milion lekë duke hequr 

TVSH-në, nga ana tjetër rrit barrën fiskle të përmuajshme mbi sigurimet e tyre.  

Aktualisht në Shqipëri janë miratuar dhe janë në proces ndryshimet për procesin e fiskalizimit, që ka të 

bëjë me lëshimin e faturave elektronike. Kjo do i mundësojë organeve tatimore të informohen në kohë reale për 

transaksionet e ndryshme. Gjitashtu kjo do mundësonte krahasimin e të dhënave të qarkullimit të mallrave të 

përgjithësi, duke synuar në minimizimin e mundësive të fshehjes së xhirove apo të mallrave stok nga subjektet 

përkatëse. Ky proces i fundit ka pasur opinione pro dhe kundër. Pro pasi rrit shkallën e formalizimit të ekonomisë, 

por ndërkoh rrit barrën fiskale të subjekteve, për shkak të këtyre operacioneve që duhet të kryhen për të plotësuar 

kërkesat ligjore. Hap ky që duhet të kishte konsideruar edhe situatën ekonomike në periudhë pandemia që po 

kalon Shqipëria dhe vendet në të gjithë botën. Pikërisht çështja më e debatuar është skema e fiskale që aplikohet 

mbi operatorët ekonomik. 

  

CILËT JANË SKENARËT E MUNDSHËM TË NISMAVE LIGJORE? 

Duhet qartësohet se ka një pasiguri se cilët do jenë skenarët e mundshëm që do ndiqen, kjo në varësi dhe 

të rezultat pas zgjedhor të zgjedhjeve të 25 prillit 2021. Pikërisht një nga skenarët e mundshëm është ndërhyrja 

dhe modifikimi në politikën fiskale, me qëllim zvogëlimin e ekonomisë informale.(Zagoršek H., Jaklič M., 

Hribernik A., 2018) 

➢ Nga njëra anë është qeveria aktuale, e cila i qëndron mbajtjes të kësaj skeme taksimi, por që ka  

pasqyruar një rënie të realizimit të planit të të ardhurave nga ana e organeve tatimore. Por, që në rast vijimi të 

kësaj politike, duhet të bëhet kujdes për arsye që nëse insistohet në këtë drejtim, duhet të merret në konsideratë 

edhe vështirësitë në të cilat ndodhet aktualisht biznesi për shkak të pandemisë. Kjo për vetë faktin se qeveria 

aktuale nuk prezanton ndonjë plan konkret për ti dhënë një tjetër frymëmarrje biznesit me nisma konkrete ligjore. 

Duhet mbajtur në konsideratë, se pjesa më e madhe e biznesit në Shqipëri bazohet kryesisht në biznesin e vogël 

ku përfshihen edhe të vetëpunësuarit dhe të biznesit të mesëm. Pikërisht, këto dy kategori janë më të përhapurat 

në territorin shqiptar. Prandaj, ngarkesa fiskale apo dhe barrë të shtuara të procesit të fiskalizimit, siç është fatura 

elekotronike, janë një kosto shtesë për këtë biznes që ndodhet në vështirësi, por që akoma nuk ka një panorama të 

qartë të qëllimeve apo qëndrimeve të ardhshme të qeverisë aktuale. Në rastin se do vijonim me taksën progresive 

ajo paraqitet komplekse dhe njëkohësisht në disa raste e pakuptueshme për publikun. Pavarësisht nismave 

qeveritare në drejtim të disa përjashtimeve nga TVSH që u përmend më sipër, përsëri pritshmëritë nuk janë të atij 

niveli që priten. Kjo gjithmonë për faktin e situatës së zgjatur pandemike. Përjashtimi i një kategorie biznesesh 

me xhiro deri në 14 milion lekë nga skema e TVSH-së, në opinionin tonë mund të agravojë situatën, pasi do jetë 

një “rrugë” që bizneset në skemën e TVSH-së mund të ndajnë biznesin në ndërmarrje më të vogla që nuk e 

kalojnë tavanin e xhiros. Kjo do të sillte një pengesë për operatorët ekonomik që kërkojnë të rriten në aktivitetin 

e tyre, pasi një pjesë e mirë e subjekteve të tjera do shmangin detyrimet me të tilla skema duke rritur fiktivitetin 

dhe me një impakt të drejpërdrejtë në rritjen e nivelit të informalitetit në ekonomi.  

Mbyllja, deri në një farë niveli masive, e vendeve të punës, rritja e barrës fiskale për të punësuarit me 

rritjen e nivelit të sigurimeve, do orientojë fuqinë punëtore dhe njëkohësisht operatorët ekonomik drejt punës 

informale. Kjo do ulë bazën e tatueshme, çka do përkthehet me deficit buxhetor në realizimin e të ardhurave. 

Procesi i fiskalizimit nëpërmjet faturave tatimore elektronike, edhe pse një hap i mirë, përsëri nuk shihet 

si një instrument që do ndikojë në frenimin e rritjes së nivelit të ekonomisë informale, pasi situata aktuale për 

shumicën e bizneseve është një situatë mbijetese. Kjo do të thotë se këto biznese, do i drejtohen instrumenteve të 

tjerë të shmangies së deklarimit të plotë të xhiros.  

➢ Një skenar tjetër që mund të ndiqet, kjo nëse opozita arrin të fitojë zgjedhjet parlamentare, është  

dhe programi ekonomik i saj, që parashikon skenarin e taksës së sheshtë dhe lehtësimin e kostos së fiskalizimit.142 

Kuptohet, që kjo do ndikonte në përmirësimin e klimës së biznesit, pasi do e thjeshtëzonte skemën e tatimeve mbi 

të ardhurat. Kjo do ndihmonte që të rritej baza e tatueshme, që përkthehet në futjen në skemën e deklarimit të 

subjekteve që ushtrojnë aktivitet informal,(Obando P. & Wahner J., 2014) por dhe një stimul në nxitjen e 

subjekteve për të deklaruar të ardhurat e realizuara nga xhiroja. Një skenar i tillë u aplikua nga qeveria e të djathtës 

shqiptare dhe në të vërtetë pati një zgjerim të bazës së tatueshme. Kuptohet që taksa nuk duhet të shihet si një 

 
142 Duam të kujtojmë këtu procesin e fiskalizimit të vendosjes së kasave fiskale nga bizneset për deklarimet ditore 

të xhiros që realzonin, në vitin 2010-2011. Qeveria e atëhershme parashikonte lehtësimin e kostos, duke e njohur 

si shpenzim koston e vendosjes së kasave. Kjo ndikoi pozitivisht në këtë drejtim, pasi ky proces pati ecuri të mirë. 
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zgjidhje afat gjatë, por duhet të shihet si një mundësi që duhet ti jepet bizneseve për të rimarrë vehten në këtë 

periudhë pandemie. 

 

 Në përfundim, duke pasur një situatë jo të mirë financiare, rekomandohen nisma ligjore që synojnë në 

një ulje reale të barrës fiskale mbi biznesin pavarësisht kategorisë, por sidomos për biznesin e vogël dhe të mesëm, 

duke synuar jo vetëm në mbajtjen në kufinjtë e të ligjshmes bizneset aktuale dhe deklarime reale të xhiros që 

realizojnë, por të synohet në rritjen e këtyre subjekteve deklaruese. Kjo mund të ralizohet me nisma ligjore që 

duhet të parashikojnë një paketë të plotë të të gjithë zërave që lidhen me ngarkesën fiskale të biznesit. Po kështu, 

rikthimi tek taksa e sheshtë nuk duhet të shihet si dicka e pamundur, dhe kjo duhet të bëhet me qëllimin për ta 

thjeshtuar në mënyrë sa më reale, pa fragmentizime apo qasje përjashtuese. Pikërisht, një legjislacion në drejtim 

të vendosjes së lehtësirave fiskale, duke përfshirë edhe një qasje të taksës së sheshtë, në vendet në zhvillim si 

Shqipëria, ka shfaqur mundësi reale të mëdha në zvogëlimin e ekonomisë informale, kjo duke mbajtur në 

konsideratë nivelin e lartë të burokracisë që ekziston tek ne.  
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PARIMET DHE PËRGJEGJËSIT E NËPUNËSVE ADMINISTRATIV 

NË R.M 

Mr.sc. Ilir Mustafa 

e-mail: ilirmustafa1993@gmail.com 

Abstrakt 

 Çdo shoqëri demokratike rregullon veprimtarin e saj me anë të kushtetutës, ligjeve, konventave ndërkombëtare të 

ratifikuara, akteve nënligjore e kështu me radhë. Për zbatimin e tyre në praktik çdo shteti i duhet që të bëjë thurjen e 

organeve, me anë të së cilave do të vihen në zbatim këto akte, e këto organe përbëjnë administratën shtetërore dhe 

puna e tyre veprimtarin administrative. Për zbatimin e tyre duhet që të përcaktohen mënyrat e punës se si do zbatohen 

ato, dhe përveç përcaktimit të tyre duhet krijojë mekanizma me anë të së cilave punën e shkruar në letër ta vë në 

funksion dhe ta realizoj atë. 

 Në këtë punim ne do të trajtojmë aspektin ligjor dhe shkencorë të mënyrave se si duhet të kryhen veprimet 

administrative, dhe përgjegjësit qe u ngarkohen nëpunësve administrativ për realizimin e këtyre parimeve gjatë 

ushtrimit të detyrave të tyre. Do përpiqemi që të bëjmë lidhjen në mes dy shtyllave shumë të rëndësishme siç janë 

parimet dhe përgjegjësia. Do ti përmendim dhe analizojmë të gjitha parimet ligjore dhe shkencore, tek të cilat 

mbështetet administrata, do ti shohim lehtësimet dhe vështirësitë me të cilët mund të ballafaqohemi gjatë realizimit 

të të drejtave që na takojnë. Në të njëjtën kohë do të paraqesim detyrimet apo përgjegjësit e nëpunësve administrative, 

dhe masat që mund të ndërmerren kundër tyre në qoftë se ato nuk u referohen këtyre parimeve. 

 Fjalët kyçe: administrata, nëpunësit administrativ, veprimet administrative  

 

Hyrja 

Me anë të këtij punimi synohet që të preken temat mbi parimet në procedura administrative, si udhëheqës 

së veprimtarisë administrative, përgjegjësit me të cilat sanksionohen nëpunësit administrativ në qoftë se shkelin 

mbi këto parime, me cilat ligje rregullohen këto çështje, sa na lehtësojnë realizimin e të drejtave tona. Do të 

mundohemi që me anë të këtij punimi, tu përgjigjemi pyetjeve se si administrata  e kryen veprimtarin e saj, në 

ç’legjislacion bazohet ajo, çfarë pasojash mund të ndodhim me mosrespektimin e tyre, në kurriz të kujt dhe në 

çmasë etj. 

 Ky punim do të përgatitet,  duke shtjelluar e krahasuar aspektin ligjorë, literatura universitare e analiza 

të ndryshme, me qëllim që ne të mund të fitojmë njohuri shkencore adekuate, të formojmë dhe zhvillojmë 

pikëpamjet dhe përfundimet shkencore, dhe që të formojmë bazë për hulumtime më të thella 

Mbi konceptet kryesore të parimeve dhe përgjegjësisë. 

Çdo veprimtari qoftë ajo publike apo private, duhet që të bazohet mbi parimet e punës mbi të cilat do të 

udhëhiqet dhe të instaloj institutin e përgjegjësisë tek nëpunësit, në qoftë se duam që ajo veprimtari të ketë sukses 

dhe të jetë efektive. 

Në veprimtarit shtetërore, nga njëra anë shteti na paraqitet si punëdhënës i cili krijon një punë, udhëheqë me 

të, e mbikqyrë, si dhe vlerëson dhe dënon punën e kryer, kurse nga ana tjetër administratorët shtetërorë paraqiten 

si punëmarrës të cilët kryejnë punët e caktuara shtetërore mbi parimet ligjore dhe për të cilën bartin përgjegjësi. 

Termi apo nocioni parim nuk ka një definicion unik, prandaj mund të përmendim disa prej tyre: 

• me parim kuptojmë një rregull e përcaktuar sipas një botëkuptimi, që shërben si udhëheqje për 

veprimtarinë në një fushë të caktuar; 

• tezë themelore, bindje e thellë apo rregull, të cilës i përmbahen dhe në bazë të së cilave udhëhiqet një 

veprimtari; 

• parim do të thotë një mënyrë apo rruga mbi të cilat do të udhëhiqet një punë e caktuar.... 

Nëse do të kombinojmë definicionet e ndryshme, atëherë do të mund që të nxjerrim edhe definicionin e 

parimeve të punës së administratës shtetërore. Me parime të veprimtarisë administrative, e cila veprimtari 

mailto:ilirmustafa1993@gmail.com
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funksionon përmes procedurave administrative, me të cilat udhëheqin nëpunësit administrativ, nënkuptojmë 

rregullat mbi te cilat bazohet veprimtaria e administrative e nëpunësve administrativ. Me përgjegjësi në 

veprimtarin shtetërore, i referohemi përgjegjësisë personale që bart nëpunësi administrativ gjatë realizimit të 

detyrës së tij profesionale. 

Parimet mbi të cilat udhëhiqet veprimtaria shtetërore dhe përgjegjësia e nëpunësve administrativ mund 

të themi se janë pikat kyçe, në bazë të së cilave mund që të kemi ose jo një zbatueshmëri efikas të legjislacionit 

në praktik. Prandaj këto dy komponent kanë një rrëndësi të jashtëzakonshme ne zbatimin e shtetit ligjor, dhe 

reformat e kërkuara nga bashkimi evropian ishin edhe të kësaj natyre. Si parimet në bazë të së cilave udhëhiqen 

procedurat administrative, me anë të së cilave qytetarët realizojnë ndonjë të drejt që ju takon, ashtu edhe 

përgjegjësitë që bartin të punësuarit për zbatimin e ligjit dhe të cilët mundësojnë realizimin e të drejtave të 

qytetarëve janë kategori ligjore. Kjo do të thotë se R. Maqedonisë këto çështje i ka rregulluar me ligj, edhe atë me 

Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative, respektivisht Ligjin për nëpunësit administrativ. 

 

 

1. Parimet e themelore në veprimtarinë administrative 

 

1.1. Parimet e themelore sipas Ligjit për procedurë të përgjithshme administrativ 

Parimet janë të rregulluara me anë të ligjit, mirëpo kjo nuk do të thotë se kjo çështje është e rregulluar vetëm 

me ligj, por ajo njëkohësisht rregullohet edhe me anë të akteve të brendshme të secilit organe në veçanti. 

Ne do të fokusohemi kryesisht tek aspekti ligjor, për shkak se ai shërben si bazë dhe është më i përgjithësuar. 

Ligji për procedurë të përgjithshme administrative është një ligj relativisht i ri, të cilin Kuvendi i R. Maqedonisë 

e ka sjell më vitin 2015, duke u referuar në kërkesat e Bashkimit Europian dhe duke synuar në një administratë 

me standarde evropiane. Ligji precizon gjithsej 11 parime mbi të cilat duhet të udhëhiqe administrata në realizimin 

e lirive dhe të drejtave të qytetarëve . 

Ligjërisht janë precizuar këto parime: 

1) Parimi i ligjshmërisë; 

2) Parimi i proporcionalitetit; 

3) Parimi i ekonomizimit dhe efikasitetit të procedurës; 

4) Parimi i barazisë, paanshmërisë dhe objektivitetit; 

5) Parimi i orientimit servisor të organeve publike; 

6) Parimi i përcaktimit të së vërtetës materiale; 

7) Parimi i dëgjimit të palëve; 

8) Parimi i vlerësimit të lirë të provave; 

9) Parimi i delegimit të kompetencës për vendosja; 

10)  Parimi i mbrojtjes juridike; 

11) Parimi i ndihmës aktive të palës. 

1). Parimi i ligjshmërisë: Parimi i ligjshmërisë apo ligjshmëria, në një farë forme mund të themi se është 

qëllimi i administratës. Kusht thelbësor për ekzistencën e rendit juridik, për ekzistencën e një shteti juridik, 

përkatësisht shteti ligjor apo të një shteti demokratik, shtet, i cili vepron në bazë të normave juridike dhe të 

respektimit të tyre në mënyrë të përpiktë, është ligjshmëria.143  

Parimi i ligjshmërisë në veprimtarin e organeve të administratës do të thotë që e gjithë veprimtaria 

administrative, me patjetër të bazohet në normat juridik, të jetë në harmoni me ligjin dhe të jetë në funksion të 

zbatimit të ligjit. 

 
143 Berisha Fejzulla dhe Zejneli Jusuf, E Drejta Administrative, Pejë, ArberiaDesign, 2015, f. 47. 
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Me këtë parim kuptojmë detyrimin e administratës për të zbatuar kushtetutën dhe ligjet e shtetit, çdo veprim 

i tyre duhet që të jetë në suaza ligjore, dhe çdo akt që do e sjellin ato duhet që të jetë në harmoni me kushtetutën, 

ligjet apo edhe marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara. E gjitha kjo duhet të funksionoj sipas hierarkisë së 

fuqisë së akteve. Thelbi i këtij parimi është të përjashtohet çfarëdo qoftë animi ose arbitrariteti në procedurën 

administrative. Respektimi i përpiktë i këtij parimi paraqet karakteristike themelore ne çdo shtet demokratik dhe 

ligjor. Zbatimi jo i duhur i ligjeve dhe akteve tjera nënligjore çon ne ngadalësimin ose pengimin e zhvillimit te 

proceseve demokratike. Parimi i ligjshmërisë i cili buron nga e drejta procedurale pozitive, është nje nga parimet 

themelore kushtetuese ne te cilin udhëzon Kushtetuta e vitit 1991.144 

2).Parimi i proporcionalitetit: Gjatë mbajtjes së procedurës administrative organi publik duhet t'i 

mundësojë palës që t'i realizojë dhe mbrojë të drejtat e veta dhe interesat juridike, nëse këto nuk janë në dëm të të 

drejtave dhe interesave juridike të palëve tjera apo personave të tretë dhe nuk janë në dëm të interesit publik të 

përcaktuar me ligj. (2) Kur palëve në procedurë u imponohen obligime, 

organi publik detyrohet t'i zbatojë këto veprime administrative që janë më të volitshme për palët, nëse veprimet e 

këtilla janë të mjaftueshme që të arrihet qëllimi përcaktuar me ligj.145 

Parimi i proporcionalitetit, i cili e përmban besueshmërinë dhe parashikueshmërinë-intuitën e 

administratës publike, thelbësisht kupton se veprimet administrative duhet të jenë proporcionale me qëllimin që 

duhet të arrihet në pajtim me ligjin. Parimi i proporcionalitetit që është i lidhur me "arsyeshmërinë" (afat i 

arsyeshëm, mënyrë e arsyeshme), veçanërisht është i zhvilluar dhe i përmbajtur nga Gjykata Europiane e 

drejtësisë. 

Gjatë procedurës organi është i obliguar që palën ta informojë dhe për ato të drejta të cilat nuk ika 

përmendur në kërkesën vet, kurse sipas të drejtës ato i takojnë, si edhe për të drejtat të cilat nga panjohurit do ta 

kishin vendosur në pozitë të pavolitshme. Kur janë ne pyetje obligimet, duhet te tentohet te zbatohen ato mesa te 

cilat janë më të volitshme për atë, nëse me këtë arrihet qëllimi i ligjit. Personi zyrtar ne asnjë rast konkret nuk 

duhet te zbatoje masa jo te volitshme për palën, nëse ne rastin konkret, qëllimi mund te arrihet edhe me zbatimin 

e mesave te cilat janë me te volitshme për palën. Ky parim, posaçërisht vjen ne shprehje ne procedurën ekzekutive, 

respektivisht ne procedurën për realizimin e vendimeve të sjella në procedurë administrative. Kryerja në këtë 

mënyrë, duhet te demokratizohet dhe te humanizohet sa te jete e mundur qe qëllimi të mund të arrihet me zbatimin 

e mjeteve më të buta dhe më të volitshme të mundshme për palën për të cilën kryhet. 

 

3). Parimi i ekonomizimit dhe efikasitetit të procedurës: Procedura duhet të zbatohet në mënyrën më të 

thjeshtë të mundshme, pa prolongim dhe me sa më pak shpenzime për palët, e megjithatë të sigurohet respektim 

i plotë i të drejtave dhe interesave juridike të palëve dhe përcaktim I plotë i gjendjes faktike. Kjo nënkupton se 

personi i autorizuar zyrtar i cili udhëheq me të gjitha veprimet e procedurës administrative të lidhura me një çështje 

të caktuar administrative, gjithmonë duhet të tentohet sa më shumë të jetë e mundur, të eliminohet ajo çka ka sjell 

deri në humbjen e kohës (e cila është më rëndësi për palën dhe për pjesëmarrësit tjerë në procedurë) dhe që në 

mënyrë të panevojshme i rrit harxhimet ne procedure. Në këtë drejtim, ai është i autorizuar t’i vlerësoje veprimet 

e paraqitura, t’i refuzojë, ata te cilët e zvarrisin udhëheqjen e procedurës, respektivisht veprimet e veçanta të 

ekzekutohet në atë mënyre në të cilën nuk do te kushtoje shumë. 

4). Parimi i barazisë, paanshmërisë dhe objektivitetit: Organet në procedurën administrative detyrohen të 

sigurojnë zbatim të barabartë, të paanshëm dhe objektiv të ligjeve dhe rregullave tjera në zgjidhjen e punëve 

administrative. 

Administrata publike, në marrëdhëniet me personat privat, udhëhiqet nga parimi i barazisë, në kuptim që, 

askush nuk duhet të privilegjohet apo diskriminohet për shkak të gjinisë, fesë, etnisë, gjuhës, bindjeve politike, 

ngjyrës etj.146 

Ky parim apo këto të drejta janë të garantuara edhe me anë të kushtetutës së R.M dhe me anë të konventave 

ndërkombëtare. Ky parim duhet që zbatohet në çdo sferë të administratës. Rreth kësaj pika ka pasur plot diskutime, 

mosmarrëveshje, kritika e deri edhe në konflikt të armatosur, që ndodhi mes forcave të Ushtrisë Çlirimtare 

 
144 Makedon Sllavkoski, Bazat e së drejtës publike,Shkup, Grafiçki centar,2010,fq.15. 
145 Ligji për procedurë  të përgjithshme administrative, Gazeta zyrtare e R.M nr.124, 2015,fq.33 
146 Berisha Fejzulla dhe Zejneli Jusuf, E Drejta Administrative, Pejë, ArberiaDesign, 2015, f. 54. 
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Kombëtare dhe Forcave policore maqedonase e si rregulltat i së cilës u lidh Marrëveshja e Ohrit më 13.08.2001, 

me anë të së cilës synohet barazi, paanshmëri dhe parandalim të diskriminimit.  

Pra administrata duhet që të angazhohet që ligji të zbatohet mbi të gjithë, dhe po atë të mund ta shfrytëzojnë të 

gjithë në mënyrë të barabartë dhe objektive. P.sh. qoftë për dhënie të lejeve të ndërtimit; ushtrimit të veprimtarisë; 

punësimeve; tender..... 

5). Parimi i orientimit servisor të organeve publike: Kur organet publike vendosin në punët administrative, 

si servis janë të orientuara në realizimin e të drejtave dhe interesave të palëve. 

Sipas parimit të orientimit të shërbimit, organet e administratës shtetërore, në kuptimin modern, në raportet me 

qytetarët, gjithnjë e me tepër duhet te ngrihen ne zyrën e shërbimit, e cila do t’i përmbush nevojat e qytetareve 

kur do t’u drejtohen atyre, qofte si pale, ose si klient për realizimin ose për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave 

të tyre ose për lloj të shërbimeve tjera nga kompetenca e tyre. 

Administrata shtetërore e dimë se na paraqitet në forma: a) si shërbim dhe b) si pushet. Me anë të këtij parimi 

synohet që administrata shtetërore të shihet si organi përmes të cilit qytetaret shërbehen, dhe mund të realizoj të 

drejtat e tyre, e më pak të shihet si pushtet siç dukej në ish sistemin komunist. 

6). Parimi i përcaktimit të së vërtetës materiale: Parimi i të vërtetës materiale e obligon organin që procedura 

e provave në të cilën përcaktohet gjendja faktike, të realizohet në atë mënyrë siç është në thelbin e vet. 

Organi publik duhet t'i përcaktojë të gjitha faktet dhe rrethanat që janë me rëndësi të madhe për përcaktimin 

e drejtë të gjendjes faktike në procedurën administrative. Organi publik detyrohet me detyrë zyrtare t'i sigurojë, 

shqyrtojë dhe përpunojë informatat që ruhen në evidencën zyrtare dhe regjistrat, me kusht që qasja te këto 

informata të mos ndalohet me ligj të posaçëm. Pra në qoftë se është e nevojshme organet e administratës duhet që 

të dalin në teren të kërkojnë faktet, të dhënat dhe informatat e nevojshme, dhe të krijon pasqyrën reale të gjendjes 

faktike që në bazë të asaj të mund të marinë vendim të drejtë. Që të përcaktohet gjendja lëndore në ndonjë rast 

konkret është e domosdoshme te ekzistojnë kushte përkatëse lëndore juridike. Kjo nënkupton se e vërteta duhet 

te kërkohet edhe nga vet organi e jo të dhënat të kërkohen vetëm nga pala. 

7). Parimi i dëgjimit të palëve: Para lëshimit të aktit administrativ, palës doemos duhet t'i jepet mundësia të 

prononcohet për faktet dhe rrethanat që janë me rëndësi për vendimin. 

Personi zyrtar i cili udhëheq procedurën është i obliguar palës t’i mundësojë të deklarohet për të gjitha faktet 

dhe rrethanat të cilat janë paraqitur në procedurën, duke përfshirë edhe të gjitha propozimet dhe provat e ofruara, 

të marrë pjesë në paraqitjen e provave dhe t’u parashtrojë pyetje palëve tjera, dëshmitareve dhe eksperteve, si dhe 

të jetë e njoftuar me rezultatet nga provat e paraqitura dhe për këtë të deklarohet. Personi zyrtar i cili e udhëheq 

procedurën, sipas nevojës është i obliguar ta paralajmërojë palën për te drejtat e veta ne procedure dhe ta njoftoje 

për pasojat juridike për shkak të veprimeve dhe lëshimet e saj. Parimi i dëgjimit të palës, posaçërisht vjen në 

shprehje gjatë procedurës hetimore. 

8). Parimi i vlerësimit të lirë të provave: Për dallim nga procedurat e mëparshme ku vlerësimi i provave 

bëheshe më shumë nga aspekti formal se sa ai material, të gjitha llojet e sotme, janë të bazuara në vlerësimin e 

lirë të provave të përcaktuara në procedurë nga ana e personit zyrtar i cili sipas besimit të lirë të vet, e zbaton 

procedurën administrative.147 

Sipas Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative me parim të vlerësimit të lirë të provave 

nënkuptojmë “Cilat fakte do t'i marrë si të dëshmuara vendos personi i autorizuar zyrtar me bindjen e tij të pavarur 

në bazë të vlerësimit të ndërgjegjshëm dhe të kujdesshëm të secilës provë në veçanti dhe të gjitha provave së 

bashku, si dhe në bazë të fakteve të përcaktuara nga tërë procedura” 

9). Parimi i mbrojtjes juridike: Parimi i mbrojtjes juridike nënkupton të drejtën e mbrojtjes juridike gjyqësore 

dhe ankesës apo dyshkallshmërisë, e drejtë kjo e cila është e garantuar me Kushtetutën e R. Maqedonisë. Ky parim 

nënkupton se çdo qytetarë ka të drejtë që të ankohet në shkallë të dytë kundër çdo veprimi apo mosveprimi 

administrativ dhe kundër çdo akti administrativ me të cilin pretendohet se është bërë padrejtësi.  

10). Parimi i ndihmës aktive të palës: Me anë të këtij parimi organi publik detyrohet t'u mundësojë të gjitha 

palëve në procedurë t'i realizojnë dhe mbrojnë të drejtat e tyre dhe interesat juridike në mënyrën më efektive dhe 

më të lehtë të mundshme. Organi publik duhet që ta njofton palët për dispozitat ligjore që janë me rëndësi për 

zgjidhjen e punës administrative, për të drejtat dhe obligimet e tyre, përfshirë edhe për të gjitha informatat lidhur 

me procedurën dhe i paralajmëron për pasojat juridike nga veprimet apo lëshimet e tyre. Ai poashtu  i mundëson 

 
147 Makedon Sllavkoski, Bazat e së drejtës publike,Shkup, Grafiçki centar,2010,fq.17 



92 
 

palës qasje te organi publik edhe në formë elektronike. Ky parim ka për qëllim që mosnjohja apo mosdija e 

palës që merr pjesë në procedurë nuk duhet të jetë në dëm të të drejtave dhe interesave ligjore të saj. 

 

1.2 Parimet tjera të veprimtarisë administrative 

Përveç se me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative, veprimtaria administrative bazohet edhe 

mbi parime tjera të cilat nuk i parasheh ky ligj, mirëpo ata janë të parapara me kushtetutë, ligje, akte nënligjore 

etj. Kemi një sërë parimesh me anë të së cilave synohet realizim të të drejtave qytetare në mënyrë më efikase, 

ekonomike, transparente, digjitale,shërbim sa më cilësorë dhe gjithnjë sa më afër Bashkimit Evropian.

 Mund të përmendim disa nga parimet më të rëndësishme të cilat nuk janë të përfshira në ligjin e 

lartpërmendur, edhe atë: 

a) Parimi i përdorimit të gjuhëve 

b) Parimi i publicitetit dhe transparencës 

c) Parimi ndihmë palëve që nuk dinë shkrim-lexim 

d) Parimi i përgjegjësisë 

e) Parimi i pavarësisë gjatë vendim marrjes 

f) Parimi i bashkëpunimit ndërinstitucional 

g) Parimi i ruajtjes së sekretit zyrtar 

h) Parimi i sjelljes etike etj 

 

a). Parimi i përdorimit të gjuhëve: Ky është një ndër parimet më diskutabile dhe që has në kërkesa të 

kahmotçme për avancimin dhe respektim të denjë. Ky është parim kushtetues i cili rregullon aspektin e gjuhës 

dhe alfabetit me të cilin flet administrata. Edhe pse me anë të kushtetutës parashihet se “gjuhë zyrtare është gjuha 

maqedone dhe shkrimi i saj cirilik, dhe gjuhë tjetër të cilën e flasin së paku 20% e shtetasve”, me ligjin për 

përdorimin i gjuhëve kjo çështje është ulur në veprimtarin administrative të pushtetit lokal, dhe për momentin 

synohet që të sillet ligj i ri, i cili do tu mundësoj qytetarëve shqiptar që përbëjnë mbi 20% të popullsisë, të mund 

që me gjuhën e tyre ta përdorin gjatë komunikimit dhe zhvillimit të procedurave administrative. Edhe pse, deri 

me tani në procedurë administrative ishte e lejuar përdorimi i gjuhës së huaj, nëse pala nuk e njeh gjuhën në të 

cilën udhëhiqet procedura. Kjo vlen për shtetasit e huaj të cilët janë pjesëmarrës në procedurë. Ne këtë drejtim 

shtetasi  i huaji është barabartë me shtetasin tonë të marrë pjesë në procedurë. Shtetasit të huaj i cili nuk e njeh 

gjuhës në të cilën udhëhiqet procedura do t’i mundësohet deklaratat e veta t’i jap ne gjuhen e vet dhe të 

shfrytëzohet me përkthyes gjatë zhvillimit të procedurës. 

b). Parimi i publicitetit dhe transparencës :  Parimi i publicitetit dhe transparencës supozojnë se administrata 

është e kapshme për hulumtim "nga jashtë" dhe se çdo kush ka të drejtë t'i dijë arsyet që kanë sjell deri te një 

vendim i caktuar ose veprim i administratës, nëse është i dëmtuar nga ato. Publiciteti dhe transparenca të cilat 

përmbajnë realizimin e parimeve të sundimit të së drejtës, përgjegjësisë dhe barabarësisë para ligjit, duhet të jenë 

praktike dhe rregullat e administratës, përveç në rastet ekskluzive për mbrojtjen e sigurisë nacionale, mbrojtjen e 

të dhënave personale, etj .Parimet e publicitetit dhe transparencës kanë dy qëllime kryesore : të mbrojnë interesin 

publik, duke zvogëluar mundësitë për keqpërdorim dhe korupcionin, dhe mundësojnë mbrojtje efikase të të 

drejtave individuale, duke siguruar arsyetim për vendimet e marra të administratës. Ky është një ndër parimet ku 

qytetarët më së shumti shprehin pakënaqësi për mosrespektimin e drejt të këtij parimi, dhe parim paraqet edhe një 

ndër elementet kryesore nga të cilat varet besueshmëria e punës së administratës.Vlera e pushtetit publik zhvillohet 

në vitet e 60-ta të shekullit XX në vendet e Evropës Perëndimore, deri atëherë rregull i përdorur më së shumti, me 

përjashtim të Suedisë ka qenë administrata e mbyllur dhe sekrete. Prej atëherë pushteti publik konsiderohet si 

standard ekskluzivisht i rëndësishëm në funksionin e administratës.148 

c) Parimi ndihmë palëve që nuk dinë shkrim-lexim: Organi, respektivisht personi zyrtar i cili udhëheq 

me procedurën e palës qe nuk di shkrim-lexim ose te pjesëmarrësve tjerë në procedure të cilët nuk janë mjaft te 

udhëzuar, është i obliguar t’u ofroje ndihme, si: këshilla të nevojshme për të drejtat e tyre në procedurë, që të mos 

 
148 http://aa.mk/WBStorage/Files/poglavje09_AL.pdf 
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pësoje pasoja të dëmshme në rast se nuk u ofrohet ndihma. Ndihma e këtillë për palën që nuk di shkrim-lexim, 

organi është i obliguar të ofroje gjatë gjithë procedurës administrative, nga fillimi deri ne fund. 

d) Parimi i përgjegjësisë: Përgjegjësia nënkupton se çdo organ administrativ jep llogari dhe e arsyeton 

punën e vet para organit tjetër kompetent administrativ, ekzekutiv, ligjvënës ose gjyqësor. Përgjegjësia në 

administratën publike sigurohet nëpërmjet të shumë procedurave formale nëpërmjet të së cilave sigurohet 

respektimi i parimeve të sundimit të së drejtës, publicitetit, transparencës, barabarësisë, efikasitetit, efektivitetit, 

parashikushmërisë-intuitës dhe besueshmërisë së administratës publike. Me çështjen e përgjegjësisë së 

administratës, ngush është e lidhur çështja e mbikëqyrjes që ka qëllim të sigurojë punë ligjore të administratës. 

Mbikëqyrja mbi administratën paraqitet me forma të ndryshme ( Gjykata, Ombudsmani, Revizioni intern dhe 

shtetëror, Inspektorati, Prokurori publik, Organi më i lartë, Organi ligjvënës ose Komitetet e tij, etj), nëpërmjet të 

cilave kontrollohet ligjshmëria në punën e administratës dhe ka për qëllim të mbrojë si interesin publik ashtu edhe 

interesin individual. 

e). Parimi i pavarësisë gjatë vendimmarrjes: Parimi i pavarësisë gjate vendim marrjes se organit i cili 

udhëheq me procedurën për ndonjë çështje administrative, i mundëson atij të vendosë në mënyrë plotësisht të 

pavarur dhe në kuadër të ligjit. Ai është i obliguar të veprojë në atë mënyrë sa i përket fakteve dhe rrethanave në 

bazë të të cilave bazohet vendimi i tij, sepse ato personi i autorizuar zyrtar në pajtim me dispozitat dhe rregullat 

për kryerjen e shërbimit i përcakton në mënyrë të pavarur. Parimi i pavarësisë në vendimmarrje dhe zbatimit të tij 

ka shumë domethënie te rëndësishme edhe për parimet tjera te procedurës administrative. Parimi i së vërtetës 

materiale, ose vlerësimi i lire i provave, do te ishin te panevojshëm, në qoftë se rasti konkret (vlerësimi i provave, 

përcaktimi i fakteve e te ngjashme), nuk zgjidhet sipas vlerësimit te lire dhe ne pajtim me dispozitat, por me diktat 

te ndonjë organi tjetër. Kjo me fjale tjera, d.m.th. se organit kompetent asnjë organ, qofte ky edhe organi me i 

lare, nuk mund t’i urdhëroje dhe t’i jap instruksione si ta zgjidh nje çështje administrative, madje as edhe personit 

zyrtar i cili menaxhon me veprimet në procedurë të cilat i paraprijnë sjelljes së vendimit, sepse as atij nuk mund 

t’i jepet urdhër se si duhet të merret vendim. 

f. Parimi i bashkëpunimit ndërinstitucional: Ndodhë plot herë që gjatë një procedure ndonjë organit ti 

nevojiten informata nga ndonjë organ tjetër apo vendimi i tyre të varet nga vendimi paraprak që do merë ndonjë 

organ tjetër. Ky parim obligon organet shtetërore të bashkëpunojnë dhe të informohen reciprokisht për punën e 

tyre. 

g. Parimi i ruajtjes së sekretit zyrtar: Nëpunësi publik dhe çdo individ obligohen për rruajtjen e 

informatave te klasifikuara (te llogaritura si sekret shtetërorë) pa mare parasysh se si ka arritur ti fitoj ato 

informata, dhe kjo duhet të vlej edhe pas përfundimit te punësimit. 

h. Parimi i sjelljes etike: Nëpunësit administrativ obligohen që punët e tyre me interes publik ti kryejnë 

në pajtim me normat e etikës profesionale. 

2. Përgjegjësia e nëpunësve administrativ 

 

Me përgjegjësi nënkuptojmë detyrimin që ka dikush, për tu përgjigjur e për të dhënë llogari për punën e 

për veprimet e tija, për diçka që ka ndodhur apo detyrim që mba peshën e fajit mbi dikë për diçka.149  

Me përgjegjësin e nëpunësve administrativ nënkuptojmë, detyrimin ligjorë që mban mbi supet e tij 

nëpunësi shtetëror për të kryer punën e tij siç parashihet me ligj, në të kundërtën aj mba përgjegjësi për 

moskryerjen e detyrave të tij. 

Kemi disa lloje të përgjegjësisë, por ne do të flasim për përgjegjësin juridike të nëpunësve administrativ. 

Ky është institut ligjor i cili më parë është rregulluar me anë të Ligjit të Nëpunësve Publik, por me sjelljen 

e Ligjit për nëpunësit administrativ me vitin 2014 kjo fushë do të jetë pjesë përbërëse e këtij ligji. 

 

2.1. Llojet e përgjegjësive të nëpunësve administrativ 

 

 
149 Fjalori i gjuhës së sotme shqipe, Akademia e shkencave e RPS të Shqipërisë Instituti i gjuhës dhe letërsisë, 
Tiranë, 1980, f. 1434 
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Përgjegjësia e nëpunësve administrativ mundë të jetë dy llojesh edhe atë: 

a) Përgjegjësi disiplinore dhe  

b) Përgjegjësi materiale 

 

2.1.1 Përgjegjësia disiplinore  

 

Me përgjegjësi disiplinore nënkuptojmë atë lloj përgjegjësie personale të nëpunësit administrativ, për 

kryerjen apo moskryerjen e punëve dhe detyrave të punës në vendin e punës, për shkeljen e detyrës zyrtare dhe 

për veprat penale apo kundërvajtjet që nuk e përjashtojnë përgjegjësin disiplinore të nëpunësit administrativ. 

Edhe përgjegjësia disiplinore ndahet në dy grupe edhe atë: 

a). Parregullsi disiplinore:- e cila paraqet shkelje më të lehtë të disiplinës së punës dhe detyrave të punës, 

prestigjit të institucionit ose të nëpunësit administrativ. 

Të përmendim cilat veprime ligji i parasheh si parregullsi disiplinore: 

• Mosrespektimi i kohës së punës dhe orarit të punës; 

• Rruajtja e parregullt e shkresave zyrtare; 

• Moskryerja ose kryerja e pandërgjegjshme, jo në kohë dhe në mënyrë të pakujdesshme e detyrave në 

punë; 

• Shfrytëzimi dhe përdorimi joekonomik i mjeteve për punë; 

• Sjellja e pahijshme e nëpunësit gjatë punës; etj 

 

Me këto veprime bëhet shkelja më e lehtë e parimeve si parimi sjelljes etike, parimi i ekonomizimit, 

parimi i sjelljes profesionale etj, dhe ligji sanksionon shkelësit e këtyre parimeve me institutin përgjegjësi 

disiplinore. 

b). Kundërvajtje disiplinore:- e cila paraqet shkelje më të rëndë të detyrës zyrtare, disiplinës në punë ose 

prestigjin e institucionit. 

Disa nga veprat që ligji i parasheh si kundërvajtje disiplinore: 

• Shprehja dhe përfaqësimi i bindjeve politike në punë; 

• Refuzim i kryerjes së detyrave të punës; 

• Shkaktim i dëmit material me qëllim ose nga pakujdesia e skajshme; 

• Pranimi i dhuratave ose të ndonjë dobie tjetër; 

• Keqpërdorimi i të dhënave personale; 

• Dhënia e informatës së klasifikuar me shkallë të fshehtësisë zyrtare; 

• Sjellja ofenduese ose e dhunshme në vendin e punës; 

• Sjellja në kundërshtim me dispozitat e Kodeksit; etj. 

 

Mund të vërtetojmë se me kundërvajtje disiplinore shkelen parimet kryesore nëpunës në veprimtarin 

administrative, dhe për këtë arsye përgjegjësia është më e madhe masa disiplinore është më e ashpër. 

Masat disiplinore për parregullsi disiplinore janë: Vërejtje me shkrim; dënim në para në lartësinë e 20% të 

rrogës prej një deri në gjashtë muaj. Masat për kundërvajtje disiplinore janë: Dënim në para në lartësinë e 30% e 

rrogës prej 1 deri në gjashtë muaj; sistematizim të punës në nivel më të ulet; ndërprerje të marrëdhënies së punës. 

Masat disiplinore i cakton komisioni disiplinor në bazë të peshës së shkeljes, pasojat, rrethanat, veprimi i 

mëparshëm etj. 

 

 

2.1.2 Përgjegjësia Materiale 

Me përgjegjësi materiale nënkuptojmë atë lloj të përgjegjësisë të nëpunësit administrativ, i cili gjatë 

ushtrimit të punës së tij i shkakton dëm institucionit me qëllim ose nga pakujdesia e skajshme, i ai detyrohet që ta 

bëjë kompensimin  dëmit të shkaktuar. 

 

 

3 Përfundimi. 
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Gjatë punimit të këtij punimi u ndeshëm me parimet mbi të cilat udhëhiqet veprimtaria administrative dhe 

me përgjegjësit e nëpunësve administrativ. Pamë se cilat ishin ato parime mbi të cilat mund të ndërtohet një 

administratë e shëndosh evropiane dhe me mosprezencën e të cilave mund të rrënohet një administratë. Pamë se 

me cilin instrument dhe si mundohet që nëpunësit administrativ ti respektojnë këto parime.  

Edhe pse në një farë niveli mund të konstatojmë se këto parime janë të kënaqshme, dhe mundësojnë kryerjen 

sa më efikase te veprimeve administrative, kur zbresim në përditshmëri hasim një sërë problematikash të kësaj 

natyre dhe vërejmë zbrastirat ligjore, ndryshimet ligjore që duhet të bëhen dhe ajo më kryesorja ndeshemi me 

moszbatimin e këtyre parimeve dhe përgjegjësive në jetën reale nga administrata. 

Përfundojmë se parimet dhe përgjegjësit në aspektin ligjorë janë përfshira dhe evropiane, por mungojnë 

aktet e brendshme në institucione si kodi etik i sjelljes me anë të së cilës në mënyrë të detajuar rregullohet sjellja 

e nëpunësve administrativ. 

Shohim se kemi të bëjmë me parime evropiane të modernizuara dhe përgjegjësi që u mbartet nëpunësve për 

të zbatuar ato parime, por njëkohësisht jemi dëshmitar të mos dhënës së rezultateve të pritshme, për shkak të 

moszbatimit të tyre nga ana shtetërore, gjë që e vështirëson funksionimin e shtetit ligjor. Pra shteti duhet që përveç 

se të proklamoj parime, njëkohësisht duhet që të instaloj mekanizma për zbatimin e mirëfilltë të tyre. 
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1. Hyrje 

 

Për të arritur zhvillim të qëndrueshëm ekzistojnë qasje, këndvështrime, modele dhe mjete të ndryshme 

në dispozicion për çdo vend, në përputhje me rrethanat dhe prioritetet kombëtare. Në këtë kuptim, ekonomia e 

gjelbër në kontekstin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe zhdukjes së varfërisë konsiderohet si një nga mjetet e 

rëndësishme për të arritur zhvillim të qëndrueshëm, e cila mund të ofrojë mundësi praktike dhe reale sidomos nëse 

mbështetet nga politikat e duhura kombëtare. 

 Sfidat kryesore për zhvillimin e qëndrueshëm përfshijnë varfërinë dhe përjashtimin, papunësinë, 

ndryshimin e klimës, konfliktin dhe ndihmën humanitare, ndërtimin e shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse, 

ndërtimin e institucioneve të forta të qeverisjes dhe mbështetjen e sundimit të ligjit. 

Ekonomia e gjelbër është një rrugë që na ndihmon të shkojmë drejt zhvillimit të qëndrueshëm. Forcon 

aftësinë tonë për të menaxhuar burimet natyrore në mënyrë të qëndrueshme dhe me ndikime sa më të ulëta 

mjedisore, që të rrisim efikasitetin e burimeve dhe të zvogëlojë sasinë e mbetjeve pas çdo proces prodhimi apo 

konsumi. 

 Ekonomia e Gjelbër përcaktohet si një ekonomi me shkarkime të ulëta karboni, që përdor me efikasitet 

burimet dhe siguron një gjithëpërfshirje sociale. Ajo promovohet si një rrugë zhvillimi që e kupton kapitalin 

natyror si një pasuri kritike ekonomike dhe si një burim të përfitimeve publike, veçanërisht për njerëzit e varfër, 

jetesa e të cilëve varet shumë nga përdormi i burimeve natyrore.  

Një ekonomi e gjelbër është një ekonomi e pastër, miqësore me mjedisin, që promovon prosperitet 

shoqëror, shëndet dhe mirëqenie. Duhet theksuar se ekonomia e gjelbër kontribuon në zhdukjen e varfërisë, 

zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm, rritjen e përfshirjes sociale, përmirësimin e mirëqenies njerëzore dhe 

krijimin e mundësive për punësim për të gjithë, duke ruajtur ekuilibrat e natyrës dhe funksionimin e shëndetshëm 

të ekosistemeve të Tokës. Kalimi drejt një ekonomie të gjelbër përfshin zgjerimin e prodhimit dhe tregjeve të 

gjelbra zvogëlimi i degradimit dhe varfërimit të burimeve natyrore, shkatërrimi i ekosistemeve të shkaktuara nga 

aktiviteti ekonomik dhe rritja e përdorimit të energjive me karbon të ulët për të lehtësuar ndryshimin e klimës. 

 

2. Ekonomia e Gjelbër 

 

Termi ekonomi e gjelbër u shpik për herë të parë në një raport kërkimi të vitit 1989 për Qeverinë e 

Mbretërisë së Bashkuar nga një grup ekonomistësh kryesorë të mjedisit, të titulluar Propozim për një  Ekonomi 

të Gjelbër (Pearce, Markandya dhe Barbier, 1989). Raporti u porosit për të këshilluar Qeverinë e MB nëse kishte 

një përkufizim konsensual për termin "zhvillim i qëndrueshëm" dhe implikimet e zhvillimit të qëndrueshëm për 

matjen e progresit ekonomik dhe vlerësimin e projekteve dhe politikave. 

Përveç titullit të raportit, nuk ka më referencë për ekonominë e gjelbër dhe duket se termi është përdorur si një 

mendim i mëvonshëm nga autorët. Në 1991 dhe 1994 autorët lëshuan vazhdimet e raportit të parë të titulluar 

Projekti 2: Gjelbërimi i ekonomisë botërore dhe Projekti 3: Matja e Zhvillimit të Qëndrueshëm. Ndërsa tema e 

raportit të parë të propozimit ishte që ekonomia mund dhe duhet t'i vijë në ndihmë politikës mjedisore. Vazhdimet  

e shtrinë këtë mesazh në problemet globale - ndryshimi i klimës,shterimi i ozonit, shpyllëzimet tropikale dhe 
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humbja e burimeve në botën në zhvillim. Të gjitha raportet e ndërtuara mbi kërkimin dhe praktikën në ekonominë 

e mjedisit që shtrihen disa dekada më vonë.  

Në vitin 2008, termi u ringjall në kontekstin e diskutimeve mbi reagimin e politikave ndaj krizave të 

shumta globale. Në kontekstin e krizës financiare dhe shqetësimeve të një recesioni global, UNEP mbështeti idenë 

e "paketave të stimulimit të gjelbër" dhe identifikoi fusha specifike ku investimet publike në shkallë të gjerë mund 

të fillojnë për të filluar një "ekonomi të gjelbër" (Atkisson, 2012). Në tetor 2008, UNEP nisi iniciativën e 

ekonomisë së gjelbër për të siguruar analiza dhe mbështetje të politikave për investime në sektorë të gjelbër dhe 

për sektorë të intensifikuar të burimeve gjelbëruese dhe / ose të ndotjes. Si pjesë e kësaj iniciative, UNEP autorizoi 

një nga autorët e projektit për një ekonomi të gjelbër për të përgatitur një raport të titulluar një Marrëveshje të Re 

Globale të Gjelbër (GGND), i cili u botua në Prill 2009 dhe propozoi një përzierje të veprimeve të politikave që 

do të stimulonin ekonominë, rimëkëmbjen dhe në të njëjtën kohë të përmirësojë qëndrueshmërinë e ekonomisë 

botërore. GGND u bëri thirrje qeverive të caktojnë një pjesë të konsiderueshme të fondeve stimuluese për sektorët 

e gjelbër dhe përcaktoi tre objektiva: (i) rimëkëmbjen ekonomike; (ii) çrrënjosja e varfërisë; dhe (iii) emetimet e 

karbonit të reduktuar dhe degradimin e ekosistemit.  Gjithashtu propozoi një kornizë për programet e stimulimit 

të gjelbër si dhe politikat mbështetëse të brendshme dhe ndërkombëtare (UNEMG, 2011). 

  Në qershor 2009, në krye të Konferencës së KB për Ndryshimet Klimatike në Kopenhagë, KB lëshuan 

një deklaratë ndërinstitucionale që mbështeste ekonominë e gjelbër si një transformim për të adresuar krizat e 

shumta150. Deklarata përfshinte shpresën se rimëkëmbja ekonomike do të ishte pika kthese për një përgjigje 

ambicioze dhe efektive ndërkombëtare ndaj krizave të shumta me të cilat përballet njerëzimi bazuar në një 

ekonomi globale të gjelbër.  

Në Shkurt 2010, Ministrat dhe drejtuesit e delegacioneve të Forumit Global të Ministrave të UNEP pranuan në 

deklaratën e tyre se koncepti i ekonomisë së gjelbër mund të adresojë në mënyrë të konsiderueshme sfidat aktuale 

dhe të ofrojë mundësi të zhvillimit ekonomik dhe përfitime të shumta për të gjitha kombet. Ai gjithashtu pranoi 

rolin udhëheqës të UNEP në përcaktimin dhe promovimin e mëtejshëm të konceptit dhe inkurajoi UNEP për të 

kontribuar në këtë punë përmes procesit përgatitor për Konferencën e KB për Zhvillimin e Qëndrueshëm në 2012 

(Rio + 20). 

 Në Mars 2010, Asambleja e Përgjithshme ra dakord që ekonomia e gjelbër në kontekstin e zhvillimit të 

qëndrueshëm dhe çrrënjosjes së varfërisë do të formonte një nga dy temat specifike për Rio + 20 (rezoluta 64/236). 

Kjo çoi në një vëmendje të madhe ndërkombëtare mbi ekonominë e gjelbër dhe konceptet përkatëse dhe botimin 

e raporteve të shumta dhe literaturës tjetër që synon të përcaktojë dhe çmitizojë më tej konceptin. Një nga raportet 

kryesore ishte raporti kryesor i ekonomisë së gjelbër, i lëshuar nga UNEP në nëntor 2011 nën nismën e tij të 

ekonomisë së gjelbër. Një seri botimesh të tjera nga UNEP, UNCTAD, UNDESA dhe Sekretariati i UNCSD janë 

përpjekur të shtjellojnë konceptin dhe të përshkruajnë parimet udhëzuese, përfitimet, rreziqet dhe përvojën 

ndërkombëtare.  

Në dhjetor 2011, Grupi i KB për Menaxhimin e Mjedisit një organ i koordinimit të sistemit me mbi 40 

agjenci të specializuara  (programe dhe organe të Kombeve të Bashkuara) lëshoi gjithashtu perspektivën e saj të 

gjerë të sistemit për ekonominë e gjelbër.  Puna drejt një ekonomie të gjelbër të balancuar dhe gjithëpërfshirëse  e 

cila identifikon dhe sqaron përdorimin e ekonomisë së gjelbër dhe terma të tjerë të lidhur me të. Ky raport miraton 

përkufizimin e dhënë nga UNEP në raportin e tij të Ekonomisë së Gjelbër  të 2011.  

Një numër i organizatave joqeveritare dhe partneritetet janë zhvilluar gjithashtu në vitet e fundit që synojnë të 

promovojnë ekonominë e gjelbër si një koncept dhe të ndërmarrin kërkime, analiza dhe shtrirje të informacionit. 
151 

Nuk ka një përkufizim të rënë dakord ndërkombëtarisht të ekonomisë së gjelbër dhe të paktën tetë 

përkufizime të veçanta janë identifikuar në botimet e fundit për shembull, UNEP ka përcaktuar ekonominë e 

gjelbër si "një ekonomi që rezulton në përmirësimin e mirëqenies njerëzore dhe barazinë shoqërore, duke ulur 

ndjeshëm rreziqet mjedisore dhe mungesat ekologjike”. Një përkufizim tjetër për ekonominë e gjelbër i ofruar 

nga Koalicioni i Ekonomisë së Gjelbër (një grup i OJQ-ve, grupe sindikale dhe të tjerë që bëjnë punë bazë në një 

ekonomi të gjelbër) përcakton shkurtimisht ekonominë e gjelbër si "një ekonomi elastike që siguron një cilësi më 

të mirë të jetës për të gjithë brenda ekologjikëve kufijtë e planetit. ” 

 

 
150 http://www.unep.ch/etb/pdf/2009%20statement%20deliver%20as%20one/Interagency%20Joint%20Statement.%20E%20rev1.pdf 
151 http://www.greeneconomycoalition.org/ 
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Vizioni i ekonomisë së gjelbër ndjek të njëjtat mënyra për të arritur zhvillimin e qëndrueshëm në mënyrat 

vijuese: 

• Planifikimi hapësinor - Planet koherente të përdorimit të tokës janë përgatitur duke përfshirë krijimin e 

një kategorie për tokë të degraduar, zgjerimin e pyjeve të komunitetit dhe zbatimin e mbrojtjes së pellgut 

ujëmbledhës. 

• Mbrojtja e pyjeve – Regjistrimi i ndikimit të reduktuar, çertifikatat ndërkombëtare të menaxhimit të 

qëndrueshëm të pyjeve, plantacionet janë të kufizuara në zona shumë të degraduara ose të shpyllëzuara 

që nuk janë pyje me vlerë të lartë të ruajtjes (HCVF). Toka pyjore joaktive mbrohet për t'u zvogëluar 

degradimi. 

• Miniera – Minierat  ndjekin udhëzimet ndërkombëtare të praktikave të mira, me trajtim të përmirësuar të 

menaxhimit të mbetjeve duke ulur ndikimet në cilësinë e ajrit dhe ujit. 

• Bujqësia - Praktikat e qëndrueshme të bujqësisë ruajnë dhe rivendosin cilësinë e tokës, përdorimi i 

plehrave kimikë zvogëlohet dhe banka më e madhe e gjeneve të biodiversitetit siguron lloje të egra që 

mund të hibridizohen për të siguruar qëndrueshmëri më të madhe ndaj dëmtuesve dhe sëmundjeve. 

• Ruajtja e energjisë - Rritja e efikasitetit të energjisë zvogëlon konsumin e brendshëm (veçanërisht të 

lëndëve djegëse fosile), përdorimi i energjisë së rinovueshme zgjerohet dhe kostot dhe ndikimet e 

konsumit të karburantit fosil zvogëlohen. Investimet në termocentralet e energjisë jo hidro rinovuese janë 

zbatuar për të decentralizuar prodhimin e energjisë dhe për të zvogëluar konsumin e qymyrit për 

furnizimin me energji elektrike dhe emetimet më të ulëta të GHG. 

 

 

2.1 Promovimi i ekonomisë së gjelbër si një rrugë e re drejt zhvillimit të qëndrueshëm 

 

Ekonomia e Gjelbër është një proces transformimi dhe një progresion dinamik i vazhdueshëm. Ekonomia 

e gjelbër heq shtrembërimet sistematike dhe mosfunksionimet e ekonomisë aktuale kryesore dhe rezulton në 

mirëqenien njerëzore dhe qasje të barabartë në mundësi për të gjithë njerëzit, duke ruajtur integritetin mjedisor 

dhe ekonomik në mënyrë që të mbetet brenda kapacitetit të fundëm të bartjes së planetit. Ekonomia nuk mund të 

jetë e gjelbër pa qenë e drejtë. Ekonomia e gjelbër, konsumi dhe prodhimi i qëndrueshëm përfaqësojnë dy anët e 

së njëjtës medalje. Ata të dy ndajnë të njëjtin objektiv të nxitjes së zhvillimit të qëndrueshëm, duke mbuluar 

dimensionet makro në mikroekonomike të politikës dhe rregullimit publik, operacionet e biznesit dhe sjelljen 

shoqërore. Konsumi dhe prodhimi i qëndrueshëm përqendrohet kryesisht në rritjen e efikasitetit të burimeve në 

proceset e prodhimit dhe modelet e konsumit. 

 Në praktikë, puna drejt arritjes së një ekonomie të gjelbër dhe konsumi dhe prodhimi i qëndrueshëm 

janë reciprokisht mbështetëse, duke mbuluar ndërhyrje makro dhe mikro që kërkojnë ndryshim në politikën dhe 

instrumentet rregullatorë, investimet dhe operacionet e biznesit, si dhe ndryshimin e sjelljes në shoqëri.  

Një "ekonomi e gjelbër" jep përshtypjen e një ekonomie miqësore me mjedisin, e ndjeshme ndaj nevojës 

për të ruajtur burimet natyrore, minimizuar ndotjen dhe emetimet që dëmtojnë mjedisin në procesin e prodhimit 

dhe prodhon produkte dhe shërbime ekzistenca dhe konsumi i të cilave nuk e dëmtojnë mjedisin. 

 

 

2.2 Marrëdhënia midis mjedisit dhe rritjes ekonomike 

 

Rritja e qëndrueshme ekonomike kërkon një ekuilibër midis ndikimit mjedisor të rritjes ekonomike dhe 

kapacitetit asimilues të mjedisit. Fluksi i emisioneve ndotëse në mjedis duhet të mbetet brenda kapacitetit 

asimilues. Nëse cilësia e mjedisit duhet të përmirësohet, rrjedha e emetimeve ndotëse duhet të bjerë me kalimin e 

kohës. 

  Presioni i rritjes ekonomike në mjedis varet nga tre faktorë: 

1. Rritja e shkallës së sistemit ekonomik, 

2. Ndryshimet në strukturën prodhuese, 

3. Zhvillimi teknologjik ndikon në  aktivitetet ekonomike në mjedis. 

Shkurtimisht, shkalla e ekonomisë rritet për shkak të rritjes së popullsisë dhe rritjes së prodhimit për frymë. Ky 

quhet si efekt i shkallës.  
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Ndryshimet në strukturën prodhuese në thelb varen nga evolucioni i përbërjes përfundimtare të kërkesës dhe 

modelit të konsumit drejt mallrave, prodhimi dhe konsumi i të cilave sjell emetim më të ulët koeficient. Ky quhet 

si efekt përbërës. 

 Dinamika e koeficientit të përgjithshëm të emëtimeve për njësi të PBB-së varet nga 2 faktorë: 

1. Struktura ekonomike 

2. Dinamika e koeficientit të emetimeve për njësi të prodhimit në secilin sektor prodhues.  

Sa më e lartë të jetë pesha e sektorëve, emetimi i të cilave koeficient i emetimit për njësi të prodhimit është në 

rënie, aq më shpejt do të jetë koeficienti i emetimit të përgjithshëm për njësi të rënies së PBB-së dhe me sa duket 

efekti i përbërjes dhe teknikës mund të kapërcejë efektin e shkallës. Dinamika e koeficientëve të emisioneve në 

sektorët individual reflekton dinamikën e progresit teknologjik në secilin sektor. Sidoqoftë, përparimi teknologjik 

gjithashtu rrit produktivitetin e punës që mund të çojë në rritjen e prodhimit për frymë dhe kështu kontribuon në 

rritjen e qëndrueshme ekonomike. Një progres teknologjik është "i mirë" në lidhje me qëndrueshmërinë, pasi 

zvogëlon  emetimet e koeficientëve për njësi të prodhimit në sektorë individualë të një industrie. Një progres 

teknologjik është "i keq" në lidhje me qëndrueshmërinë që tregon në rritjen e produktivitetit të punës. Ky quhet si 

efekt i teknikës. Ndërveprimi midis faktorëve të ndryshëm që ndikojnë në dinamikën e flukseve të shkarkimeve 

rezulton të jetë shumë kompleks, me konfigurime të ndryshme në lidhje me mjedisin dhe rritjen ekonomike mund 

të dalin nga një ndërveprim i tillë.152 

 

3. Zvhillimi i Ekonomisë së Gjerbër bazuar ne prodhimin e energjisë së rinovueshme 

 

3.1 Biomasa 

Sektori bujqësor ka një rol kyç në ecurinë e sektorit të energjisë së rinovueshme. Ky sektor ofron zona 

të gjera ku mund të ngrihen projekte të energjisë së rinovueshme dhe gjithashtu është burimi i parë dominues i 

lëndës së parë për prodhimin e energjisë nga biomasa. Lënda e parë e biomases në zonat rurale përfshin: kulturat 

bujqësore dhe mbetjet e kafshëve; mbetjet e pyjeve; mbetjet nga përpunimi i biomasës dhe mbeturinat komunale. 

Nga burimet e biomasës bujqësore mund të prodhohen shumëllojshmëri karburantesh duke përfshirë lëndët 

djegëse të lëngshme si p.sh.etanol, metanol, naftë bio, naftë FischerTropsch,si dhe karburante në gjendje të gaztë 

si: hidrogjen dhe metan. Burimet bujqësore përfshijnë plehun organik të kafshëve dhe mbetjet të cilat dalin 

kryesisht prej varieteteve të misrit dhe drithërave. Burim i mbetjeve të kulturave mund të jenë edhe kultura të cilat 

kanë vlerë në rang lokal si pambuku, kallamsheqeri, orizi dhe pemët frutore.  

Potenciali i biomasës nga mbetjet e kafshëve përfshin kryesisht mbetjet nga fermat e mëdhaja; nga 

pularitë, fermat e derrave e lopëve dhe therrtoret. Në nivel global, biokarburët janë përdorur për t’i shtuar fuqinë 

makinave, për ngrohjen e shtëpive dhe për gatim. Biokarburet në përgjithësi ofrojnë shumë përparësi, duke 

përfshirë qëndrueshmërinë, uljen e emetimit të gazrave serë, zhvillimin rajonal, strukturën shoqërore dhe 

bujqësore dhe sigurinë e furnizimit. 

Biomasa pyjore mund të përdoret për të gjeneruar disa forma energjie, duke përfshirë elektricitetin, 

energjinë termale, të kombinojë ngrohjen me energjinë, ose biokarburantët e lëngshme. Elektriciteti mund të 

prodhohet nga djegia e biomasës pyjore për të ngrohur dhe të krijohet avull. Avulli më pas vë në lëvizje turbinën 

e cila prodhon elektricitet. Energjia termike apo ngrohja mund të prodhohet nga biomasa drusore. Djegia në masë 

e karburanteve, zvogëlimi i sipërfaqeve të pyjeve, apo përdorimi i ashklave në kaldaja me dru si lëndë e parë për 

ngrohje të hapësirave (përdorimi i energjisë termike për ngrohje të hapësirave të mbyllura ose të ndërtesave) ose 

si proçesi i ngrohjes (përdorimi i energjisë termike për të siguruar nxehtësi për një hallkë të proçesit industrial si 

p.sh. tharja e lëndës drusore). Nga përpunimi i biomasës pyjore nxirren produkte drusore si paleta, trungje etj., të 

cilat përdoren për kaldaja industriale ose në soba të projektuara për ngrohjen e ndërtesave rezidenciale. 

Biokarburantet e lëngshme përfshirë etanolin celuloz, vajin bio, ose nafta bio mund të prodhohen nga biomasa 

pyjore. Teknologjia më e fundit “nga druri te etanoli” shndërron biomasën drusore nëpërmjet proçeseve biokimike 

ose termokimike në sheqer, i cili fermentohet për të prodhuar etanolin. Etanoli celuloz mund të përdoret si 

zëvendësues ose i kombinuar me benzinën tradicionale.  

Tregu aktual i energjisë elektrike dhe mungesa e teknologjisë e cila aktualisht ekziston për krijimin e 

biokarburantëve të lëngshëm nga druri bëjnë që krijimi i energjisë termike nga biomasa pyjoretë jetë më 

 
152 (Sequeira, 2012) 
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ekonomike dhe efikase. Nisur nga përdorimi i karbonit, karburanti i prodhuar prej drurit mund të përdoret osë te 

zëvendësojë përdorimin e naftës, gazit nayral ose propanit për ngrohje të objekteve publike të komuniteteve rurale. 

Mbeturinat post konsumatore rezidenciale, tregëtare dhe institucionale përmbajnë një pjesë të konsiderueshme të 

materialeve organike të cilat përbëjnë një burim të energjisë së rinovueshme. Mbeturinat organike, vaj i përdorur 

në gatim, yndyrnat e kafshëve, mbeturinat nga prodhimi i niseshtesë, mbeturinat drusore nga proçeset industriale 

të përpunimit të drurit janë të gjithë shembuj të mbetjeve të cilat mund të gjenden në zonat rurale dhe mund të 

përdoren si burime të energjisë së rinovueshme.  

 

3.2 Dielli  

Energjia diellore, drita dhe ngrohja nga dielli, është shfrytëzuar duke përdorur një sërë teknologjish 

gjithnjë e në zhvillimi si p.sh. ngrohja diellore, energjia diellore fotovoltaike, energjia termike diellore, arkitektura 

diellore dhe fotosinteza artificiale. Teknologjitë diellore janë konsideruar aktive ose pasive në varësi të kapjes, 

shndërrimit dhe shpërndarjes së energjisë diellore. Teknikat diellore aktive përfshijnë përdorimin e paneleve 

fotovoltaike dhe kolektorët termikë diellorë për të shfrytëzuar energjinë. Teknikat pasive kanë të bëjnë me 

orientimin e ndërtesave nga dielli, përzgjedhja e materialeve termike dhe dizenjimi i hapësirave të cilat qarkullojnë 

ajrin në mënyrë të natyrshme.  

Hapësirat e mëdha dhe të pashfrytëzuara tokash në rajonet rurale e bëjnë sistemin energjitik diellor, 

sidomos atë fotovoltaik, një propozim tërheqës për popullsinë rurale. Sistemi FV mund të përdoret për prodhim 

të brendshëm por edhe komercial të energjisë. Përveç kësaj është i 

dobishëm edhe në sektorin bujqësor p.sh. pompimi i ujit dhe në sistemin vaditës. Sistemi fotovoltaik jashtë rrjetit 

siguron me kosto të ulët furnizim të qëndrueshëm dhe plotësisht autonom me ujë – pa patur nevojë për gjeneratorë 

me karburantë, sistem baterish apo linja energjie.  

Nëpërmjet energjisë diellore sistemi ujitës mund të bëhet i pavarur nga rrjeti energjitik. Sistemet ujitëse 

me presion të ulët mund të vihen në veprim edhe nëpërmjet pompave fotovoltaike, ideale për zonat të cilat janë 

jashtë rrjetit. Projektet fotovoltaike kërkojnë kapital të ulët për investim dhe mund të zhvillohen si biznese të vogla 

ose të mesme.  

 

3.3 Uji 

Energjia hidrike përdor ujin dhe e konverton në energji elektrike. Energjia hidrike mund të krijohet duke 

përdorur shumë metoda. Më e zakonshme është ajo e digës hidroelektrike, ku uji bie nga një lartësi dhe vë në punë 

turbinën e cila krijon energjinë dhe kalon në gjenerator. Rryma elektrike mund të gjenerohet nëpërmjet forcës së 

baticës ose fuqisë së valëve, të cilat përdorin energjinë e krijuar prej valëve. Një prej dobësive të energjisë hidro 

është se mund të ndryshojë rrjedhën natyrale të ujit dhe mund të bëjë të mundur dëmtimin e florës dhe faunës 

ujore. Gjithashtu mund të dëmtojë zonat dhe botën e egër sepse kur ndërtohet një digë hidroelektrike zonat përreth 

saj përmbyten. 

Energjia hidrike është metoda e cila konverton energjinë në elektricitet dhe është më e lirë. Është më e 

besueshme dhe mund të prodhohet pothuajse menjëherë kur ka kërkesë për elektricitet. Për këtë arsye duhen 

peshuar avantazhet dhe disavantazhet përpara se të vendoset për të përdorur energjinë hidrike në rastet kur ka 

kërkesa për elektricitet. 

 

3.4 Era 

Energjia e erës është një mënyrë alternative e prodhimit të elektricitetit, edhe pse kostoja e prodhimit 

është më e lartë sesa ajo e prodhimit në mënyrë tradicionale. Energjia e erës është përdorur për gjenerata të tëra 

në zonat e largëta. Turbina e erës mund të përdorë një tip sistemi të ruajtjes së energjisë së rrjetit për t’u përdorur 

më vonë. Turbinat e erës vetë mund të arrijnë deri në 400 wat, fuqi e mjaftueshme kjo për t’u përdorur për mullinjtë 

me erë.Turbinate e vogla do të kenë gjeneratorë të lidhur direkt, me outpute direkte, të cilat zakonisht përdoren 

në ferma ose qendra banimi të vogla.  

Një nga argumetet kryesore të përdorimit të energjisë së erës është se ajo është një burim i rinovueshëm, 

që do të thotë se ajo nuk mund të pakësohet si burimet e tjera, p.sh. karboni. Energjia e erës nuk prodhon subtanca 

toksike si p.sh. dioksid karboni apo ndonjë lloj tjetër ndotjeje, prandaj konsiderohet si burim energjie i pastër. 
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Fakti është se, prodhimi i energjisë së erës është i kushtueshëm por rezulton kursimtar në terma afatgjatë duke 

kursyer burimet e tjera të cilat mund të varfërohen në të ardhmen.153  

 

 

4. Konkluzione  

Ne e shikojmë ekzistencën tonë të lidhur ngusht me mjedisin. Nuk mund të kuptohet mirëqenia 

ekonomike pa siguruar më parë një mjedis të shëndetshëm për ne që jetojme sot dhe për të ardhmen e femijëve 

tanë. 

Të mbështetet nevoja për të jetuar me mjetet tona ekologjike. Të mbajmë diversitetin biologjik dhe të 

reagojmë dhe veprojmë konkretisht mbi ndryshimin klimaterik, të luftojmë ngrohjen globale nëpërmjet përdorimit 

të qëndrueshëm të resurseve të rinovueshme dhe përdorimit me kujdes të resurseve jo–të riciklueshme. 

Pasuria e vendit, e prodhimit, e konsumit dhe e tregtimit po kontribuon në varfërinë e vazhdueshme të 

pjesës më të madhe të resurseve duke shkaktuar një degradim të madh të mjedisit. 

Politikat ekonomike dhe tregtare të shërbejnë për objektivat sociale dhe mjedisore, dhe jo vetëm si tregues 

ekonomik të rritjes së prodhimit.  

Zhvillimi i gjithanshëm ekonomik kërkon që vendimet dhe veprimet duhet të ndërmerren duke ndjekur 

sistematikisht një politikë paqësore mjedisore në dobi të ruajtjes së burimeve natyrore. Secili ka të drejtë të jetojë 

në një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm. 

Çdokush ka përgjegjësinë të mbrojë dhe të rregullojë mjedisin për të mirën e të tashmes dhe të ardhmes për brezat 

që do vijnë . Çdo person ka të drejtë të kundërshtojë kur konstaton shkatërrime të mjedisit 

E ardhmja është drejt energjive të rinovueshme! Të analizoen karakteristikat e veçanta për çdo territor 

(burimet natyrore dhe njerëzore, peizazhin, karakteret kulturore dhe ekonomike), mundësitë e tyre për prodhimin 

e biomasave nga pyjet, aktivitetet bujqësore dhe blegtorale, rrezatimin diellor dhe sipërfaqet e disponueshme për 

vendosjen e impianteve fotovoltaike, kapacitetin e erës dhe të ujit, sipas kërkesave që kanë për energjinë (përfshirë 

dhe ngrohjen). 

Të përpunohet, bazuar në potencialin e parashikuar për prodhimin e energjisë së rinovueshme, nëpërmjet 

zbatimit të një sistemi mbështetës ndërkombëtar, plane teknike dhe ekonomiko- financiare në çdo zonë, në 

mënyrë që të promovojnë zhvillimin e qëndrueshëm lokal nga ana ekonomike, sociale dhe mjedisore. 

Bujqësia të orientohet drejt prodhimeve ekologjike. Të shtohet blerja e ushqimeve ekologjike si dhe të 

ushqimeve të prodhuara lokale tradicionale. Ti japet përparësi zhvillimeve të tregjeve bujqësore lokale. Të 

ndalohet manipulimi gjenetik dhe përdorimi i hormoneve për rritje në prodhimin ushqimor.  
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6. APENDIKS 

 

Plan projekti i një praktike të mirë të Ekonomisë së Gjelbër: Projekti i erës në Bajgorë Vlerësimi i 

ndikimit Mjedisor dhe Social 

 

Parku i erës 

 Parku i Erës (PE) përbëhet nga 27 gjeneratorë të turbinave të erës (GJTE) të vendosur në tri zona të emëruara 

Selac I (1-9), Selac II (10 – 18) dhe Selac III (19 – 27). Vendosja e turbinave të erës,  vjen si rezultat i studimeve 

të erës dhe turbuluencës dhe kushteve mjedisore.. Ndërtimi i themeleve dhe montimi i turbinave të erës do të 

zgjasë 70 javë / 18 muaj, dhe kycja e tyre në rrjet do të zgjasë rreth 2 javë.  

 

Nënstacioni i transformatorit 

 Për të siguruar transformimin e rrymës së prodhuar nga turbinat e erës, do të bëhet ndërtimi i nënstacionit të 

brendshëm të transformatorit 110/33 kV .Nënstacioni i planifikuar do të vendoset në pjesën jugore të zonës së 

projektit, në mes të turbinave nr. 02 dhe 03. Sipërfaqja e përgjithshme e nënstacionit është 1260 m²rmInstalimi 

dhe lidhja me rrjetin elektrik do të gjasë diku rreth 14 muaj.  

Možura duhet të fi 

lLargpërquesi (LP) 

 Largpërquesi (LP) do të bashkëlidhë nënstacionin e parkut të erës të vendosur në Bajgorë me nënstacionin në 

Vushtrri, në kuadër të rrjetit kombëtarë të shpërndarjes të operuar nga KOSTT. LP është rreth 19.6 kilometra i 

gjatë dhe përbëhet nga 92 shtylla, 36 kushineta dhe 56 të tipit këndor. Linja kalon përmes rrugës ekzistuese 

Vushtrri – Mitrovicë (shtylla 11 – shtylla 12), disa linja ekzistuese (të tensionit të ulët) dhe një linje transmisioni 

10kV. Pjesa nga shtylla 1 deri tek shtylla 16 është e rrafshët. Nga shtylla 16 deri te shtylla 37 sipërfaqja është 

malore, me disa vargmale dhe shpate të pjerrtësi të ulët. Nga shtylla 37 deri në shtyllën 92, sipërfaqja është shumë 

malore, me vargmale të larta dhe pjerrtësi të madhe. Për të lehtësuar ndërtimin dhe mirëmbajtjen gjatë operimit, 

shtegu është i vendosur afër rrugëve ekzistuese. Nga  nënstacioni në Vushtrri, linjat kalojnë në rrugën Vushtrri – 

Mitrovicë, Pasomë dhe Tëren, dhe vazhdon në pjesën lindore të fshatit Gumnishtë, rruga kalon afër fshatit të 

Bajgorës dhe lidhet me nënstacionin në parkun e erës. Kohëzgjatja e aktiviteteve të instalimit të LP dhe të 

nënstacionit vlerësohet të jetë 14 muaj, nga Shkurti 2020 deri në Prill 2021.  

 

Pse është i nevojshëm projekti i erës bajgora 

Kosova ka rreth 1.8 milion banorë. Prodhimi i energjisë në vend varet nga dy termocentrale të moshuara.  Kosova 

A (5 njësi me nga 800 megavat kapacitete të instaluara) dhe Kosova B (dy njësi të instaluara me 678 megavat 

kapacitete të instaluara), kapaciteti real i të cilave është rreth 915 megavat.  

Termocentralet shkaktojnë ndotjen serioze të ajrit në Prishtinë dhe Kosova A do të duhej të ishte mbyllur në fund 

të vitit 2017, sipas zotimeve të vendit ndaj BE-së. Kosova ka të përcaktuara caqet energjetike prej 25% të konsumit 

përfundimtar bruto të energjisë deri në vitin 2020, sipas Traktatit të Komunitetit të Energjisë. Gjithashtu, ka 

përcaktuar caqet prej 29.7% të energjisë së ripërtrishme deri në vitin 2020. Në 2015, sipas Komunitetit të 

Energjisë, Kosova ka arritur të plotësojë 18.5% të caqeve të energjisë së ripërtrishme. Si e tillë, strategjia përcjellë 

http://www.greengrowth.org/
https://drive.google.com/file/d/1vYzkwvOB5r3ihVKicyhXHohjwKPIyLNA/view?fbclid=IwAR3pPMY6T5qSQZeAFSzav6NZMRwZ3F6cl_dT2NHuv1KGDwFyR-CAl-4DOQE
https://drive.google.com/file/d/1vYzkwvOB5r3ihVKicyhXHohjwKPIyLNA/view?fbclid=IwAR3pPMY6T5qSQZeAFSzav6NZMRwZ3F6cl_dT2NHuv1KGDwFyR-CAl-4DOQE
file:///C:/Users/LONATRADE/Downloads/Bajgora%20Wind_NTS_Final%20for%20DP_2019.10.03_ALB.pdfC:/Users/LONATRADE/Downloads/Bajgora%20Wind_NTS
file:///C:/Users/LONATRADE/Downloads/Bajgora%20Wind_NTS_Final%20for%20DP_2019.10.03_ALB.pdfC:/Users/LONATRADE/Downloads/Bajgora%20Wind_NTS
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të njejtën casje dhe të njejtat metodologji sikurse ato të shteteve anëtare të BE-së dhe të shteteve tjera kandidate 

në rajon. 

 

Si do të zhvillohet projekti?  

Projekti do të zhvillohet për rreth një vit e gjysëm në dy zona kryesore të ndërtimit, në zonën e PE (Parkut të Erës) 

dhe në zonën e LP (Largpërquesit).  

Instalimi dhe komisionimi përfshijnë hapat në vijim, që mund të ndodhin në të njejtën kohë në zona të ndryshme:  

• Përgatitja e terrenit të PE;  

•  Mobilizimi i personelit dhe pajisjeve për PE;  

•  Përshtatja dhe përmirësimi i rrugëve të casjes (duke përfshirë nivelizimin e tokës dhe gërmimet për 

rrugë, krijimin e zonave të deponimit dhe magacinimit)  

•  Mobilizimi i personelit dhe pajisjeve për LP;  

• Nivelizimi dhe gërmimet për LP;  

• Përshtatja e rrugëve të casjes për LP;  

•  Instalimi i shtyllave të LP;  

•  Kabllimi i LP;  

• Ndërtimi i nënstacionit PE Selac I (duke përfshirë fazën testuese dhe dekomisionimin);   

• Modifikimi i nënstacionit në Vushtrri (duke përfshirë fazën testuese dhe dekomisionimin);  

• Elektrifikimi;   

• Kabllimi nëntokësor për PE;   

• Ndërtimi i themeleve të turbinave të erës;   

• Transportimi i trubinave të erës në zonë;   

• Montimi i turbinave të erës në zonë;   

• Instalimi i turbinave të erës;   

• Testimi dhe komisionimi i turbinave të erës   

• Pranimi i turbinave të erës  

•  Rivendosja e zonave të ndërtimit.  

 

Për sa kohë do të operojë parku i erës?  

Parku i erës do të operoj për më së paku 25 vite. Ekipe të dedikuara të mirëmbajtjes do të zhvllojnë aktivitete të 

rregullta të mirëmbajtjes për të siguruar funksionimin e Projektit të Erës në Bajgorë. Këto aktivitete përfshijë 

inspektimet, zëvendësimin e vajrave dhe gjërave tjera të konsumueshme, dhe mirëmbajtjen e rrugëve të casjes 

dhe hapësirave tjera të punës. Sipas parashikimeve, mirëmbajtja e rregullt kërkon diku rreth 40 orë në vit. 

Mirëmbajtja e zonave të gjelbërta do të bëhet përmes shfrytëzimit të paktë të herbacideve dhe më shumë bazuar 

në metodën manual të largimit dhe mirëmbajtjes. Dekomisionimi i parkut të erës do të bëhet sipas ligjeve lokale 

dhe udhëzimeve ndërkombëtare në praktikat më të mira mjedisore. Turbinat dhe komponentet tjera mbi tokë, do 

të demolohen dhe largohen deri sa themelet do të largohen nga toka aq sa është teknikisht e mundshme dhe sipas 

kërkesave legjislative. Të gjitha sipërfaqet e projektit do të kthehen në gjendjen e mëparshme për aq sa është e 

mundur. 

 

Sa njerëz do të punësohen nga projekti?  

Përmbledhja rreth angazhimit të fuqisë punëtore gjatë fazës së ndërtimit dhe operimit është e paraqitur në Table 

1.  

 

Table 1: Fuqia punëtore e angazhuar gjatë ndërtimit dhe operimit. 
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eve të  

 
 

 

Projekti, për aq sa është e mundur, do të identifikojë fuqinë punëtore nga komunitetet lokale (shembull, në 

komunitetet brenda komunave Mitrovicë dhe Vushtrri, ku projekti është i vendosur) pasi një numër detyrash 

sikurse kabllimi, siguria, pastrami, etj, lejojnë punësimin e fuqisë lokale punëtore. Kontraktorëve do tu kërkohet 

në kontratë angazhimi i sa më i madh i fuqisë punëtore lokale. Sipas planifikimit, punët ndërtuese të projektit do 

të zhvillohen brenda një ndërrimi, që përbëhet nga nëntë orë. Sipas nevojës, ndërrime tjera mund të planifikohen 

për shkak të kërkesave teknike (sikurse arritja e shpejtësisë optimale të erës për ngritjen e turbinave). Fuqia lokale 

punëtore do të identifikohet në zonat përreth, varësisht nëse shkathtësitë dhe kualifikimet janë të nevojshme, 

përndryshe, identifikimi do të bëhet në rajone tjera të Kosovës.   

 

Si vlerësohen ndikimet e projektit? 

 Ndikimet potenciale të gjeneruara nga Projekti janë vlerësuar duke përdorur një metodologji transparente bazuar 

në standardet dhe kërkesat kombëtare dhe ndërkombëtare. Projektet mund të gjenerojnë ndikime pozitive edhe 

negative, gama e të cilëve mund të vlerësohet duke marrë parasysh karakteristikat e aktiviteteve të projektit dhe 

rrethanat mjedisore dhe sociale. Metodologjia ka shqyrëtuar tri fazat kryesore që i përgjigjen pyetjeve në vijim:  

Faza 1: cilat janë ndërhyrjet e prodhuara nga Projekti në mjedis dhe shoqëri? Hapi i parë mbështetet në vlerësimin 

e dizajnit të Projektit me qëllim të ndarjes së intervenimeve në aktivitetet kryesore që mund të ndërveprojnë me 

rrethanat, dhe që gjenerojnë efekte mjedisore dhe sociale (Veprime të projektit). Cdo ndërveprim që ka ndikim në 

cilësinë e komponentës mjedisore ose sociale quhet Faktor i ndikimit. Faza 2: cilat janë komponentet potencialisht 

të ndikuara nga Projekti dhe cila është ndjeshmëria e tyre? Hapi i dytë mbështetet në identifikimin e komponenteve 

mjedisore dhe sociale që potencialisht janë subjekte ndaj ndërhyrjeve të gjeneruara nga Projekti dhe në 

përshkrimin e kushteve të tyre aktuale (kushtet bazë). Përmbledhja e kushteve që karakterizojnë cilësinë dhe / ose 

dinamikën e komponenteve të vecanta mjedisore dhe sociale dhe / ose të burimeve të tyre paraqesin ndjeshmërinë 

e komponentës.  Faza 3: si vlerësohen ndikimet? Hapi i tretë mbështetet në identifikimin e ndryshimeve të cilësisë 

mjedisore dhe / ose sociale për shkak të efekteve të faktorëve të ndikimit (ndikimet). Vlerësimi përfshinë 

përcaktimin e veprimeve të adoptuara për lehtësimin e ndikimeve negative ose për zmadhimin e ndikimeve 

pozitive në komponentet mjedisore dhe sociale. më 
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FORMIMI DHE ZHVILLIMI I PARTIVE POLITIKE NË REPUBLIKEN 

E KOSOVËS 

 

LLM.Nazmi ELEZAJ 

 

Abstrakti 

 

Partitë politike në Kosovë përveç se në emra diçka tjetër nuk i dallon. Të gjitha për synim e kanë ardhjen 

në pushtet në mënyrë që të jenë më afër parasë dhe për të pasur më të lehtë mundësinë e keqpërdorimit. Të 

paktën kështu ishte deri me sot. Ato nuk kanë demokraci të brendshme së pari, e lëre më të jenë 

demokratike dhe të shihen të tilla nga opinioni i gjerë. Brenda vetë subjektit janë dy apo më shumë 

fraksione, gjë që i bën jotransparente dhe mosbesuese. Kjo është vetëm njëra nga arsyet që qytetarët nuk e 

gjejnë mundin të dalin në votime, sepse i kishin kuptuar shumë mirë qëllimet dhe interesat e tyre. Pra, mbi 

60 % e votuesve i bojkotuan zgjedhjet e fundit dhe ato paraprake, edhe pse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 

i frynte shifrat e pjesëmarrjes. 

Demokracia e brendshme e partive në perëndim është shumë aktive dhe përmbajtjesore. Në shtetet me 

demokraci të zhvilluar partitë krijojnë fondacionet e tyre partiake, të cilat merren me organizime të shumta 

qytetare e kulturore siç janë: seminaret për edukimin e anëtarësisë, ku trajtohen tema të ndryshme të 

zhvillimeve demokratike, shoqërore, sociale e ekonomike. Ndërsa, në Kosovë, jo që nuk ka aktivitete të 

tilla nga ana e partive politike, por mbase ndodh e kundërta.  

 

Fjalët kyçe: Politika, Partitë Politike, Zgjedhjet, etj. 

 

HYRJE 

 

Partitë politike sot llogariten si njëfenomen universal,ato janë të pranishme në tëgjitha shoqëritë bashkëkohore që 

synojnë demokracinë. 

Disa autorë me të drejtë konstatojnë se partitë politike janë institucione dhe subjekte themelore të funskionimit të 

rendit demokratik,disa të tjerë mendojnë se demokracia bashkëkohore është e pa mundshme pa partit politike. 

Kur flasim për partit politike çdo herë duhet të kemi parasysh faktin se partitë politike krahas shtetit janë subjekte 

me të organizuara,ose më mire thënë janë te vetme subjekte qe garojnë me shtetin në të gjitha sferat e jetës 

shoqërore. 

Përmes garave politike që paraqesin vlerë universale të shoqërive pluralo-politike,partitë politike ndikojnë perveq 

tjerash në ndërtimin e rregullave të domosdoshme të pluralizmit politik dhe të jetës parlamentare pa të cilat nuk 

mund të besohet për një demokraci të mirëfilltë,e gjithë kjo bën që partitë politike të bëhen objekt studimi i më 

shumë disciplinave shkencore. 

Partitë politike për dallim nga grupet tjera politike,prej paraqitjes së tyre e deri me sot kanë ndikuar më shumë se 

çdo strukture tjetër në kahet zhvillimore të shoqërisë njerëzore,në fakt partit politike janë subjekte që historikisht 

shikuar të kalurën kanë pasur nje rrugë evolutive,që nga injorimi i tyre në pergjithësi drejtë përqafimit të tyresi 

subjekte themelore të domosdoshme për një funksionim efektiv të rendit shoqërorePartië politike dhe programet 

e tyre nuk guxojnë të kuptohen vetëm si produkt irrethanavetë caktuara shoqërore,me vetë faktin se ato 

paraqesinforcëtë organizuarqë ndikon në ndryshimtë rrethanave shoqërore. 
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1.FORMIMI I PARTIVE POLITIKE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 

 

1.1Historiku i partive politike 

 

Në këtë pjesë ne do të diskutojmë veçantitë e zhvillimeve historike në Kosovë, të cilat kanë ndikuar në shfaqjen 

e një sistemi shumë partiak në Kosovën e pas luftës, dhe në mënyrat se si ato kanë ndikuar në rrethanat në Kosovë, 

gjë që kanë bërë që përvoja dhe gjendja e saj të jenë të dallueshme kur krahasohet me atë të vendeve tjera rajonale, 

të cilat i kanë takuar ish bllokut komunist154. 

Së pari, ne do të përmendim rrymat sociale dhe politike që karakterizohen nga Kosova para rënies së komunizmit. 

Si pasojë e gjendjes së veçantë të Kosovës para vitit 1968, kanë ekzistuar dy forca kryesore politike-sociale brenda 

shoqërisë kosovare. E para, Lidhja Institucionale e Komunistëve të Kosovës (një degë e Lidhjes së Komunistëve 

të Jugosllavisë), dhe e dyta, lëvizja e grupeve të ndaluara të mbështetësve të regjimit të Enver Hoxhës në Shqipëri, 

e cila kishte prirje marksiste-leniniste. Duke pasur parasysh përmirësim të konsiderueshëm të gjendjes së 

shqiptarëve të Kosovës nga viti 1968 deri të paktën në vitin 1981, tendenca kryesore politike ka qenë përfitimi 

nga mundësitë që papritmas ishin shfaqur para kosovarëve (Agani, M. dhe Istrefi, 2011: 179-83) . Këtu, arritja 

më e madhe ishte miratimi i Kushtetutës në vitin 1974155. 

Kjo gjendje përfaqësonte një tipar që e dallon përvojën e mëtejshme të Kosovës nga ajo e të gjitha vendeve të 

tjera që kishin dalë nga blloku komunist156. Ndërsa në vendet e tjera ish-komuniste lufta politike gjatë periudhës 

pas vitit 1968 ishte në mes të komunistëve që ishin në pushtet dhe opozitës liberale dhe të çliruar që ishte përhapur 

në gjithë shoqërinë; në Kosovë, lufta vazhdoi në mes të komunistëve të Lidhjes së Komunistëve, të cilët ishin në 

pushtet dhe kishin ndërmarrë hapa të rëndësishëm drejt liberalizimit, dhe komunistët e tipit stalinist të cilët ishin 

të frymëzuar nga Shqipëria e Enver Hoxhës. Për më tepër, kjo ideologji ekstreme e majtë ishte në një masë të 

madhe e shprehur si patriotizëm (Agani, M. 2015: 5-8) 

Pas demonstratave të mëdha të vitit 1981, përparimi i Kosovës në kuadër të Jugosllavisë filloi të zvogëlohet, si 

pasojë e politikave gjithnjë e më armiqësore që po imponoheshin nga Serbia. Ky progres ka vazhduar për një kohë 

nga inercia, por shumë shpejt ai u përmbys. Duke pasur parasysh se Lidhja e Komunistëve të Kosovës dhe 

besueshmëria e saj në shoqërinë kosovare varej në një masë të madhe në këtë progres, rënia e saj i dha një mundësi 

të mirë grupeve marksisteleniniste të përpiqen për të marrë mbi vete ndikimin shoqëror për çfarë kishin një dëshirë 

të zjarrtë157. Kjo është ajo që ata bënë, dhe ndikimi i tyre mbi qëndrimet e shqiptarëve të Kosovës filloi të rritet. 

Reagimi i shqiptarëve të Kosovës drejt rritjes së politikave agresive të aplikuara nga Serbia ishte një gatishmëri 

në rritje për të pranuar qëndrimet agresive ndaj Serbisë dhe Jugosllavisë (Agani, M. dhe Istrefi, 2011: 179-85). 

Lidhja e Komunistëve të Kosovës po e kuptonte (deri në një masë të caktuar) se çfarë po ndodhte, dhe mund të 

ketë pasur përpjekje nga ana e tyre me qëllim të ndikimit për një zhvillim më të mirë, por ishte nën zgjedhën e 

Lidhjes së Komunistëve e Jugosllavisë, dhe në veçanti, të Serbisë, e cila nuk ishte e gatshme të pranonte asnjë gjë 

më pak, pos dorëzimit të plotë të Kosovës para kërkesave të saj158. 

Menjëherë pas shfaqjes së Memorandumit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Millosheviqi mori 

pushtetin dhe kjo ngjarje u përcoll me trazira në Mal të Zi dhe Vojvodinë, ku Millosheviqi mori kontroll mbi 

regjimet e sapoformuara dhe të vogla. Pas kësaj erdhën ndryshimet e dhunshme me Kushtetutën e vitit 1974 në 

Kosovë, dhe me këtë, edhe premtimet e Millosheviqit si dhe kundërshtimet e Memorandumit në lidhje me 

Kosovën de fakto u përmbushën. 

 
154 Manual i KIPRED: “Sistemi Zgjedhorë dhe Partiak në Kosovë – Prespektiva e Zhvillimit të Demokracisë 

Brendapartiake”, Prishtinë, 2010, fq. 15 

155 Abazi, B. (2015). Intervistë verbale. (L. Peci, Intervistues) Prishtinë, Kosovë. fq. 77 

156 Agani, Mentor (2015, forthcoming) The Integration of Kosovo’s Political Parties in International Political 

Party Organizations: An Explanation of the Delay. Prishtina: KIPRED and KAS. Pg. 12 

157 Bajrami, Arsim: ”Sistemi Kushtetues i Republikës së Kosovës”, Prishtinë, 2011, fq. 64 

158 Manual i KIPRED: “Sistemi Zgjedhorë dhe Partiak në Kosovë – Prespektiva e Zhvillimit të Demokracisë 

Brendapartiake”, Prishtinë, 2010, fq. 16 
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Megjithatë, kjo ishte një fitore shkatërrimtare për Serbinë. Para se gjithash, si pasojë e tërë këtyre ngjarjeve, lidhjet 

që po i mbanin njësitë federale të Jugosllavisë të bashkuara, tanimë ishin shkatërruar në masë serioze, dhe, në 

anën tjetër, koha nuk ishte e duhura. Pikërisht në kohën kur njësitë e përmendura federale iu nënshtruan kontrollit 

të Lidhjes së Komunisteve të Serbisë (e cila tashmë po udhëhiqej nga ana e Millosheviqit), Komunizmi filloi të 

shembet nëpër tërë Evropën Qendrore dhe Lindore. Dhe ky moment i ri u shfrytëzua në mënyrë të përsosur nga 

shqiptarët e Kosovës. Lidhja e Komunistëve të Kosovës u shpërbë brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore 

– në më pak se një javë. Dhe kjo u pasua gjithashtu me diskreditim të plotë të grupeve marksiste-leniniste, ndikimi 

it ë cilave gjatë viteve 1980ta po rritej në mënyrë të vazhdueshme. Prandaj, në vitin 1989, këto grupe u tërhoqën 

në errësirë, dhe për këtë gjë mërita i takon dy faktorëve të mëdhenj (Agani, M. dhe Istrefi, 2011: 183-7). Së pari, 

hapja në mënyrë graduale e Shqipërisë Komuniste për të parë mjerimin e “parajsës” së regjimit stalinist të Enver 

Hoxhës. Dhe, e dyta, ngjarjet e mëdha që po ndodhnin në tërë ish vendet komuniste të Evropës po i tregonin 

haptazi të gjithë shqiptarëve të Kosovës rrugën që Evropa kishte zgjedhur (Agani, M. dhe Istrefi, 2011: 183-7). 

Rrjedhimisht, në fund të vitit 1989, Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) u shfaq si partia e parë politike jo-

komuniste në Kosovë pas Luftës së Dytë Botërore159. 

Megjithatë, edhe shfaqja e LDK-së krijoi një gjendje që dallonte nga ajo e ish vendeve komuniste. Në këto vende 

tjera, kur (ish) partitë e tyre komuniste ishin larguar nga pushteti, ata kaluan në opozitë. Në Kosovë, të dy llojet e 

komunistëve në dispozicion u zhdukën përnjëherësh. Në thelb, në Kosovë, viti 1989 nuk shënoi kalimin nga 

sistemi një-partiak në një sistem shumë-partiak, por, përkundrazi, kalimin nga sistemi i majtë komunist një partiak 

në një sistem një-partiak të djathtë (Agani, M., 2015: 5-8). Në të vërtetë, pas vitit 1989 krijimi i partive të reja 

politike ka qenë i lejuar, dhe ka pasur shumë që janë shfaqur gjatë kësaj periudhe kohore; megjithatë, në të dy 

zgjedhjet e organizuara në Kosovë gjatë viteve 1990, të gjitha këto parti të tjera së bashku nuk ka arritur të marrin 

më shumë se 3% të votave, në një situatë kur LDK-ja rregullisht po fitonte rreth 97-98% të tyre. LDK-ja paraqiste 

një kundërshtim ndaj regjimit të Millosheviqit dhe Serbisë – për sa i përket marrëdhënieve të brendshme në mes 

të Shqipërisë së Kosovës, marrëdhënia pozitë/ opozitë nuk ka qenë ende e artikuluar, duke pasur parasysh faktin 

se nën tiraninë e regjimit të Millosheviqit të gjithë shqiptarët e Kosovës u bënë një.160 

Madje një veçanti dalluese për Kosovën ka qenë fakti se teksa në vendet e tjera ish komuniste shembja e 

komunizmit shënoi një triumf të shoqërisë civile, në Kosovë shoqëria civile filloi të zhvillohet pikërisht pas 

zhdukjes së komunizmit. Megjithatë, zhvillimi i shoqërisë civile në Kosovë ishte i shpejtë, dhe brenda një periudhe 

të shkurtër kohore shoqëria civile kosovare arriti suksese të shumta dhe të mëdha (Agani, M., 2012: 13-32). Disa 

faktorë kanë ndikuar këtu dhe ne do t’i përmendim vetëm dy161. I pari, regjimi i Millosheviqit kishte marrë nën 

kontroll të gjitha institucionet në Kosovë, dhe si rezultat shqiptarët e Kosovës kishin mbetur jashtë tyre, që do të 

thotë se ata kishin mbetur në shoqëri, që shumë shpejte e transformuan në një shoqëri civile të shkëlqyer. Dhe 

faktori i dytë, LDK-ja nuk po e njihte sundimin e Serbisë së Millosheviqit, kështu që as nuk u lodh që të bashkohej 

me institucionet politike – është e pamundur të veprohet nëpërmjet institucioneve që nuk i njeh fare. Prandaj, 

rruga e vetme që kishte mbetur për shqiptarët e Kosovës për artikulim politik të kërkesave të tyre ishte aktivizimi 

civil. Rrjedhimisht, brenda një kornize shumë të shkurtër kohore, shqiptarët e Kosovës arritën të organizojnë të 

ashtuquajturin “shtetin paralel”, në të cilin shumica e aktiviteteve të organizuara nga një shtet po kryheshin në 

baza vullnetare. Suksesi më i madh ishte në fushën e arsimit: gati për një dekadë, sistemi i arsimit në Kosovë, me 

më shumë se 400.000 pjesëmarrës, duke filluar nga kopshtet e fëmijëve deri në Akademinë e Shkencave dhe 

Arteve, puna po kryhej në baza vullnetare162. Në të njëjtën mënyrë, ndoshta me sukses më të ulët, kishte arritje 

edhe në fusha të tjera si në ekonomi, sistemin shëndetësor, sistemin e mirëqenies sociale, etj. (Agani, M., 2012: 

13-32) 163. 

 
159 Manual i KIPRED: “Sistemi Zgjedhorë dhe Partiak në Kosovë – Prespektiva e Zhvillimit të Demokracisë 

Brendapartiake”, Prishtinë, 2010, fq. 17 

160   Ismajli, Osman: ”Partitë politike Shqiptare dhe Cështja e Kosovës”, Prishtinë, 2001, fq. 31 
161 Bajrami, Arsim & Mucaj, Florent: ”E drejta Kushtetuese”, Prishtinë, 2018, fq.206-220 

162 Bajrami, Arsim: ”Demokracia Parlamentare”, Prishtinë, 2006, fq. 163 

163 Manual i KIPRED: “Sistemi Zgjedhorë dhe Partiak në Kosovë – Prespektiva e Zhvillimit të Demokracisë 

Brendapartiake”, Prishtinë, 2010, fq. 17 
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Prandaj, reagimi i shqiptarëve të Kosovës ndaj shembjes së shtetit të Kosovës nga ana e Serbisë së Millosheviqit 

ishte të organizohej një shtet tjetër “paralel”, dhe ata e bënë një gjë të tillë duke aplikuar një mosbindje të 

përgjithshme shoqërore dhe jo të dhunshme ndaj autoriteteve të Serbisë, në mënyrë që t’i shmangeshin 

konfrontimit ushtarak, për të cilin ata ishin në dijeni se nuk ishin të gatshëm. Në këtë lëvizje civile paqësore, 

shqiptarët e Kosovës po llogaritnin se Jugosllavia ishte në shkatërrim e sipër për shkak të luftërave që po 

zhvilloheshin në vendet e tjera, dhe, në ndikimin e përshtypjeve nga rënia e komunizmit, ata kishin shpresa të 

mëdha se komuniteti ndërkombëtar do të gjente rrugën për t’i shpërblyer ata për rrugën paqësore që kishin 

zgjedhur të ndiqnin në një ambient tejet violent.164 

Megjithatë, kjo lëvizje jo e dhunshme e udhëhequr nga LDK-ja pësoi një goditje të madhe në Konferencën e 

Dejtonit, ku çështja e Kosovës nuk ishte marrë fare në konsideratë. Duke pasur parasysh se objektivi kryesor i 

lëvizjes jo të dhunshme qytetare të LDK-së ishte pavarësia e Kosovës, mos përfshirja e çështjes së Kosovës në 

këtë Konferencë u ofroi një mundësi të jashtëzakonshme grupeve të tërhequra marksiste-leniniste ta paraqesin 

LDK-në si të dështuar. Këto grupe shfrytëzuan këtë mundësi, duke filluar një fushatë për ndërprerjen e rezistencës 

paqësore dhe për fillimin e një rezistencë të dhunshme. Kjo çoi në përleshjet e para të armatosura me Policinë 

Serbe dhe Ushtrinë Jugosllave në vitin 1997, dhe në shfaqjen e UÇKsë (Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës) brenda 

skenës politike-ushtarake të Kosovës (Agani, M. dhe Istrefi, 2011: 179 -202). Në mesin e tyre ka pasur një numër 

të udhëheqësve, pakënaqësitë e të cilëve kundër LDK-së ishin në përmasa të barabarta me pakënaqësitë e tyre 

kundër Serbisë. Dhe, ajo që është më e rëndësishme, është shfaqja e UÇK-së, që në thelb shënon, jo vetëm fillimin 

e luftës kundër Serbisë, por, edhe, krijimin e parakushteve për skenën politike shumë partiake në Kosovën e 

pasluftës ( Agani, M., 2015: 5-9) 165. 

Duke pasur parasysh proporcionin në mes të krimeve të kryera në Bosnje dhe mosgatishmërinë e komunitetit 

ndërkombëtar për t’i parë ato duke u përsëritur në Kosovë, rritja e konflikteve ka çuar drejt rritjes së përfshirjes 

së komunitetit ndërkombëtar në zhvillimet në Kosovë. Në fund, komuniteti ndërkombëtar organizoi Konferencën 

e Rambujesë, me qëllim të përfundimit të konfliktit, i cili po rrezikonte të dilte jashtë kontrollit. Pas gati një muaji 

negociatash në mes të përfaqësuesve të skenës politike ushtarake të shqiptarëve të Kosovës dhe delegacionit 

Serbo-Jugosllav, përfaqësuesit kosovarë ranë dakord që të pranojnë dhe të nënshkruajnë Marrëveshjen e 

Rambujesë (Pëlqimin), ndërsa përfaqësuesit serb nuk pranuan që ta nënshkruajnë. Kjo çoi në kampanjën 78 dite 

të bombardimeve të Aleancës së NATO-s kundër Serbisë dhe Jugosllavisë, e cila filloi më 24 mars dhe përfundoi 

më 12 qershor 1999. Më 12 qershor, njësitë policore dhe ushtarake të Serbisë dhe Jugosllavisë filluan të tërhiqen 

nga Kosova, dhe kjo tërheqje vazhdoi për një javë, periudhë kohore gjatë së cilës trupat e Aleancës së NATO-s 

hynë dhe morën kontrollin mbi Kosovën166. 

 

 

 

 

 

1.2.Zhvillimi  i  partive politike 

 

Përshkrimi dhe analiza e sistemit politik, atij partiak dhe zgjedhor, e demokracisë brendapartiake në partitë politike 

të Kosovës, si dhe e fushatave që i zhvillojnë partitë politike të Kosovës, që janë dhënë në punimin tonë, ofrojnë 

një varg konkluzionesh interesante dhe të rëndësishme për çështjet e shqyrtuara167. 

Së pari, janë përmendur specifikat e zhvillimit historik të sistemit politik që përvojën e Kosovës në zhvillimin e 

këtij sistemi e bëjnë specifike dhe të dallueshme nga përvojat e vendeve të tjera. Këtu duhet theksuar para së 

 
164  Bajrami, Arsim & Mucaj, Florent: ”E drejta Kushtetuese”, Prishtinë, 2018, fq.223 

165  Manual i KIPRED: “Sistemi Zgjedhorë dhe Partiak në Kosovë – Prespektiva e Zhvillimit të Demokracisë 

Brendapartiake”, Prishtinë, 2010, fq. 18 

166 Bajrami, Arsim: ”Parlamentarizmi”, Prishtinë, 2010, fq. 185 

167 http://www.kipred.org/repository/docs/Kosovo_national_study_albanian_139348.pdf e parë për herë të fundit 

me 22.06.2020 

http://www.kipred.org/repository/docs/Kosovo_national_study_albanian_139348.pdf
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gjithash faktin e analizuar që viti 1989 në Kosovë nuk e shënoi kalimin nga sistemi njëpartiak në atë shumëpartiak, 

si në vendet e tjera ish-komuniste, por kalimin nga një sistem njëpartiak komunist në një sistem njëpartiak të 

djathtë. Në vendet e tjera, që nga viti 1989 e tutje, partitë komuniste kaluan në opozitë, ndërkaq, në Kosovë ato u 

zhdukën fare. Ndërkohë që regjistrimi i partive të reja ishte i mundshëm dhe i lejuar – dhe shumë parti të tjera të 

reja edhe u regjistruan dhe e filluan veprimtarinë politike – ato asnjë herë nuk ia dolën t’i bëheshin opozitë e 

mirëfilltë Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), që ishte partia e parë që u shfaq me rastin e kalimit në sistemin 

shumëpartiak, dhe në dy zgjedhjet që u mbajtën gjatë viteve 1990 ato së bashku nuk i fituan as 5% të votave. 

Krijimi i opozitës së mirëfilltë ndaj LDK-së ndodhi vetëm pas Konferencës së Dejtonit, kur qasja e saj lidhur me 

përpjekjet për pavarësimin e Kosovës u sfidua nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK), nga e cila, më vonë, 

dolën partitë e reja që morën pjesë në krijimin e skenës shumëpartiake të Kosovës së pasluftës. Me fjalë të tjera, 

skena shumëpartiake në Kosovë u krijua si pasojë e mospajtimeve të brendshme lidhur me mënyrën e pavarësimit 

të Kosovës, jo si pasojë e vetëdijes për ndonjë nevojë të fuqishme për liberalizimin dhe demokratizimin e saj – 

edhe pse, duhet theksuar, LDK-ja, me përqendrimin e saj në aktivitetin qytetar bëri shumë në përparimin e 

liberalizimit të shoqërisë kosovare168. 

Po ashtu, është theksuar që problemi kryesor i sistemit të tashëm politik të Kosovës është pozita tejet e fuqishme 

(faktike) e Qeverisë së Kosovës ndaj pozitës së Presidentit dhe Kuvendit, dhe, posaçërisht, ndaj gjyqësorit. Në 

tryezën e rrumbullaket me temë “Subjektet Politike në Kosovë: Demokracia e Brendshme, Sistemi Politik dhe 

Fushata Zgjedhore” që KIPRED-i e organizoi gjatë qershorit 2015 si një nga aktivitetet e zhvilluara në kuadrin e 

programit të RRPP-së, njëri nga pjesëmarrësit (Jakup Krasniqi nga subjekti NISMA) këtë problem e theksoi për 

mrekulli duke thënë që sot Kosova është republikë qeveritare, jo republikë parlamentare. Një ide që është 

sugjeruar për zgjidhjen e këtij problemi është ajo e përzgjedhjes së Presidentit të Kosovës me votim, jo nga 

Kuvendi. Këtu nuk është sugjeruar që Kosova të kalojë në sistem presidencial – ndonjë kompetencë shtesë që do 

të mund t’i jipej Presidentit do të duhej të mendohet, jo si kompetencë që e rrit fuqinë e tij/saj, por si një që 

Presidentit do t’i mundësonte ta kundërbalancojë pothuaj gjithëpushtetshmërinë e Qeverisë në një mënyrë më të 

efektshme169. 

Njëzetë vite pas luftës dhe dymbedhjetë vite pas shpalljes së pavarësisë, Kosova përballet me mungesë të 

demokracisë së mirëfilltë në sistemin partiak të saj. Ndërkohë që baza juridike lidhur me krijimin dhe 

funksionimin e partive politike të Kosovës është në përputhje me praktikat më të mira të kohës, ekzistojnë 

shpërputhje serioze sa i përket dinamikave brendapartiake dhe nevojave të mirëfillta të shoqërisë. Problemi 

kryesor qëndron në atë që mekanizmat për garantimin e respektimit të legjislacionit lidhur me funksionimin e 

partive politike nuk janë të fuqizuara deri në atë masë sa të jenë në gjendje t’i mbikëqyrin në mënyrë të efektshme 

veprimet dhe veprimtaritë e partive politike, dhe t’i sanksionojnë ato kur bëjnë shkelje të ligjeve. Kjo është ajo që 

mundëson zhvillimin e praktikave jodemokratike brenda partive politike kosovare. Fakti që skena politike e 

Kosovës është e tillë që ardhja në pushtet e partive të reja është tejet e vështirë pa lidhjen e koalicioneve me partitë 

më të vjetra, e vështirëson tej mase ndryshimin për të mirë të gjendjes ekzistuese – nevoja e partive të reja për të 

lidhur koalicione me të vjetrat, bën që partitë e reja të jenë të detyruara “t’i respektojnë rregullat e lojës,” d.m.th. 

t’i përvetësojnë praktikat jodemokratike. Po ashtu, një nga faktorët e tjerë të shumtë të analizuar është edhe ai që 

anëtarë të caktuar të partive politike kanë kontrollimin e plotë të fuqisë së partisë: lideri partiak dhe njerëzit rreth 

tij kanë më tepër fuqi se që ju takon me statut, dhe këta mjaft shpesh marrin vendime duke i anashkaluar të gjitha 

organet e partisë së tyre dhe konkluzionet që dalin nga dokumentet bazë të partisë. Është e qartë që vendimmarrja 

joformale është një pengesë tejet e zymtë për demokratizimin e partive politike170. 

Sa i përket sistemit zgjedhor, janë treguar dhe analizuar faktorët që kanë ndikuar në atë që Kosova ta përvetësojë 

sistemin që e ka, dhe është treguar si ky sistem zgjedhor, më tutje, ndikon në rrjedhat e tashme politike të partive 

të Kosovës. Janë trajtuar ndryshimet në sistemin zgjedhor të pasluftës – kalimi nga sistemi me lista të mbyllura 

në atë me lista të hapura me 10 kandidatë, dhe kalimi i mëpastajmë në listat e hapura me nga 5 kandidatë. Pjesa 

 
168 Ismajli, Osman: ”Partitë politike Shqiptare dhe Cështja e Kosovës”, Prishtinë, 2001, fq. 57-63 

169 http://www.kipred.org/repository/docs/Kosovo_national_study_albanian_139348.pdf e parë për herë të fundit 

me 22.06.2020 

170 Daskalovski, Z. (2012). Demokracia e brendshme partiake në Kosovë. Prishtinë, Kosovë: Qendra për 

Hulumtim dhe Ndërtim të Politikave, fq. 17 

http://www.kipred.org/repository/docs/Kosovo_national_study_albanian_139348.pdf
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lidhur me sistemin zgjedhor të Kosovës e ofron një pasqyrë sistematike të qartë të tipareve të ndryshme të këtij 

sistemi. 

Demokracia brendapartiake përballet me një varg problemesh serioze: në këtë punim janë përmendur dhe 

analizuar më të rëndësishmet, siç janë shmangia e fërkimeve brendapartiake, kompetencat e kufizuara të 

strukturave në nivelin lokal, pjesëmarrja e dobët e grave, të rinjve dhe komuniteteve në partitë politike të Kosovës, 

ndikimi tejet i fuqishëm i organeve qendrore dhe, posaçërisht, i liderëve partiakë, si dhe mbajtja e posteve të 

rëndësishme publike nga udhëheqësitë e partive171. 

Partitë politike të Kosovës nuk e kanë zhvilluar kulturën e lejimit të fërkimeve brendapartiake. Si pasojë, anëtarët 

e pakënaqur me partitë e tyre politike, shumë më shpesh e braktisin partinë dhe i bashkëngjiten ndonjë partie 

tjetër, apo, edhe krijojnë parti të reja, se që përpiqen të bëjnë ndonjë ndryshim brenda partisë që i takojnë. Nga 

ana tjetër, niveli lokal brenda partive politike të Kosovës ka më tepër rol propozues se vendimmarrës. Në baza 

statutore kjo është posaçërisht e theksuar tek ndikimi i nivelit lokal në Këshillin Drejtues/të Përgjithshëm, ndërkaq, 

ndikimi në Kuvend/Konventë është paksa më i madh. Po ashtu, gara për liderë të partive nuk i përmbush kriteret 

e një gare korrekte dhe demokratike. Në shumicën e rasteve, liderët nuk kanë konkurrencë në zgjedhjet e 

brendshme, dhe këta janë të prirur të ushtrojnë presione të ndryshme joformale gjatë tyre. Po ashtu, punimi vjen 

në përfundim që korniza ligjore lidhur me fushatat zgjedhore të partive politike të Kosovës është joadekate për 

adresimin e çështjeve që kanë të bëjnë me zgjedhjet. Këtu janë posaçërisht të theksuara problemet që kanë të bëjnë 

me definimin ligjor të veprimeve të partive para dhe gjatë fushatës, si dhe ato që kanë të bëjnë me përgjegjshmërinë 

dhe transparencën e tyre lidhur me shpenzimet gjatë fushatës. Për këtë arsye, punimi propozon amandamentimin 

e ligjeve përkatëse, ashtu që në mënyrë eksplicite të definohen dhe sanksionohen shkeljet nga ana e partive politike 

gjatë fushatës. Këtu është posaçërisht i rëndësishëm krijimi i kushteve për sanksionimin e subjekteve politike për 

mostransparencë financiare, ashtu që brenda tyre të rritet ndjenja e nevojës për llogaridhënie për shpenzimet e 

bëra. Ndër të tjera, në pjesën për fushatën, trajtohen premtimet vigane që partitë politike e kanë zakon t’i japin 

gjatë fushatave zgjedhore, që nuk përkojnë me mundësitë e shtetit. Po ashtu, gjatë fushatës partitë politike japin 

vetëm në vija të vrazhda programet e tyre për zgjidhjen e problemeve të qytetarëve, pa dhënë shpjegime të 

hollësishme si do t’i përmbushin këto qëllime172. 

Njëri nga problemet më të zymta të Kosovës sa i përket fushatave parazgjedhore të partive politike është ai që 

partitë në pushtet këtë e shfrytëzojnë për promovimin e tyre gjatë fushatës. Kësisoj, në zgjedhjet e fundit (qershor 

2014), që nga fillimi i vitit e deri në disa ditë para zgjedhjeve, Qeveria e Kosovës ndërmori mbi njëzet vendime 

që targetonin kategori të ndryshme të popullsisë me qëllim të marrjes së votave të tyre për partinë në pushtet. Kjo 

jo vetëm që pati implikime të mëdha dhe të dëmshme për buxhetin e shtetit, por edhe e dëmtoi jashtëzakonisht 

shumë garën e drejtë zgjedhore midis partisë në pushtet dhe subjekteve të tjera politike të Kosovës. Në fund, ky 

punim, pos përfundimeve që i ofron lidhur me çështjet e shqyrtuara, e ofron një bazë të mirë për krahasimin e 

mënyrës si këto çështje janë të rregulluara në Kosovë, me mënyrën si këto janë të rregulluara në vendet e tjera të 

rajonit – punimi që e ofron këtë krahasim do ta vijojë punimin e tashëm173 

PËRFUNDIMET 

 

Edhe pse në mënyrë të qëndrueshme po lëvizin drejt konsolidimit, partitë politike nëBallkanin Perëndimor janë 

ende në tranzicion: politikanët vazhdojnë të lëvizin nga njëparti në tjetrën, partitë e reja dhe iniciativat qytetare 

po formohen, dhe partitë politike dhe aleancat vazhdojnë të ndahen dhe riorganizohen. Ish-armiqtë bëhen miq dhe 

formojnë koalicione të çuditshme politike dhe qeveritare, ndërsa ish-aleatët dhe miqtë bëhen kundërshtarë të 

 
171 http://www.kipred.org/repository/docs/Kosovo_national_study_albanian_139348.pdf e parë për herë të fundit 

me 22.06.2020 

172 Daskalovski, Zhidas (2012) Demokracia e brendshme partiake. Konrad Adenauer Stiftung. Qendra për 

hulumtim dhe ndërtim të politikave. Prishtinë, fq. 22 

173 http://www.kipred.org/repository/docs/Kosovo_national_study_albanian_139348.pdf e parë për herë të fundit 

me 22.06.2020 
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urryer. Rajonit i mungojnë partitë multietnike. Shumë besojnë se këto ndarje bazohen më shumë në përfitime 

personale dhe partizane sesa në dallime ideologjike dhe politike. 

Megjithëse debati politik publik ka të bëjë me politika dhe strategji, votuesit në rajon,sipas shumë pjesëmarrësve, 

besojnë se përfaqësuesit e tyre politikë përpiqen vetëm të zgjasin qëndrimin e tyre në pushtet për të maksimizuar 

përfitimet e tyre private sesa të avancojnë interesin publik. Disa raportuan se popullsia po rritet me cinizëm, duke 

pare grindjet brenda dhe ndërmjet partive dhe drejtuesve të partive si të parëndësishme, egoiste dhe larg adresimit 

të nevojave të qytetarëve. Besimi në parti po bie. Pjesëmarrja evotuesve në rajon gjithashtu ka rënë ndjeshëm. 

Pjesëmarrësit ranë dakord që institucionet e pavarura, ekuilibri efektiv i pushtetit,gjyqësori kompetent dhe mediat 

e pavarura dhe profesionale janë përbërësit kryesorë të një demokracie liberale efektive. Ashtu si në pjesën tjetër 

të botës, demokracitë e Ballkanit Perëndimor kanë provuar një prapambetje, por shumë pjesëmarrës thanë se 

demokracia e rajonit nuk është nën kërcënim. Ata kërkuan forcimin dhe institucionalizimin më të madh të partive 

politike në rajon. Kanalet në dispozicion të partive për të mbajtur përgjegjës aktorët janë të dy formave, siç janë 

veprimtarialegjislative dhe zgjedhore, dhe ato joformale, siç janë protestat. Partitë politike janë prathelbësore për 

krijimin e një sjelljeje të përgjegjshme dhe demokratike të zyrtarëvepolitikë dhe bërjen e demokracive më efektive. 

Disa argumentuan se partitë politike janëmekanizmi më i mirë për të përmirësuar përgjegjshmërinë e liderëve 

politikë duke forcuarkontrollet dhe balancat zyrtare dhe duke e bërë demokracinë një sistem 

vetëzbatues.Pjesëmarrësit arritën në përfundimin se zhvillimi i partive konsiderohet gjithashtu sidëshmi e niveleve 

më të larta të demokracisë. 

Partitë e institucionalizuara kanë baza të forta, të qëndrueshme mbështetjeje, organizatatë mira dhe objektiva që 

janë të dallueshme si për votuesit ashtu edhe për kandidatët. Në të kundërt, partitëe institucionalizuara dobët kanë 

platforma të artikuluara dobët,organizim të dobët dhe nuk kanë baza të qëndrueshme mbështetjeje. Në sistemet 

einstitucionalizuara të partive, konkurrenca më domethënëse ndodh ndërmjet partive politike të krijuara, me 

modele relativisht të qëndrueshme të konkurrencës ndër-partiake.Në rajon, konkurrenca e partive është mjaft 

agresive dhe bashkëpunimi midis partiveqeverisëse dhe opozitës është pothuajse inekzistente. 

Rolet thelbësore përfaqësuese dhe qeveritare të partive janë a) mobilizimi zgjedhor; b)strukturimi i çështjeve 

(strukturimi i zgjedhjeve midis grupeve konkurruese tëkandidatëve në dimensione të ndryshme të çështjes); c) 

përfaqësimi shoqëror 

(përfaqësimi i grupeve të ndryshme shoqërore); d) grumbullimi i interesit (interesatspecifikë të grumbulluar në 

koalicione më të gjera dhe qeverisëse. Kjo zhvillohet paszgjedhjeve kur një koalicion negociohet dhe formohet. 

është e rëndësishme përndërlidhjen e politikës publike dhe stabilitetit të politikave.); dhe e) formojnë 

dhembështesin qeverinë. 
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Abstract 

Ethics in relationships with the public today it relies on the codes of ethics that exist within all relevant institutions for 

public relations and public servants, which most often refer to moral principles such as honesty, integrity and not 

harming others. Ethical communication for an institution is seen as a good promoter of performance, because the 

ethical identity of the public servants, is very important for the public as well as for stakeholders for that institution. 

To define ethical communication of public servants, it is necessary to clearly understand the purpose of ethical 

communication, which refers to the practice of conveying honest information in a way that is not intended to be 

misleading. In other words, the information should be presented within a context that ensures that the information is 

not misleading as a result of being conveyed in a sort of vacuum. Ethical communication is fundamental to responsible 

thinking, decision-making, and the development of relationships and communities within and across contexts. 

Moreover, ethical communication enhances human worth and dignity by fostering truthfulness, fairness, responsibility, 

personal integrity, and respect for self and others. We do believe that unethical communication threatens the quality 

of all communication in public relations, and so the well-being of people and the society in which we live. 

 Keywords: public servants, performance, ethics, ethical communication, public relations. 

__________________________________________________________________________________________

___    

1. INTRODUCTION 

  The modern concept of public servants implies that success is based on high ethical principles, ethical 

communication and professional norms and standards. In the face of a changing society many governments seem 

to keep doing things in the same old concept of work, and therefore in this paper will be analyzed ethical 

communication that should be applied in the professional practice of relationships with public in the world. The 

importance of this paper stems from the fact that it addresses the fact that every society should promote high moral 

demands on its individuals, so that they better understand why it is so necessary to communicate ethically. 

Encouraging a civic response against unethical behavior is imperative. The other issue that has to do with ethical 

communication is to understand the connection that it has with public relations, it must be clarified that it is not 

an abstract notion but is an important activity for the success of the state. 

 Public Relations is a discipline and profession that is constantly evolving, and in which perceptions of 

academic and professional ethical grounding are based on diametrically opposed positions. On the one hand, there 

are public perceptions that public relations are based on spin, manipulation and ethical resilience, while on the 

other hand, public relations theorists and public relations practitioners perceive it as the social, ethical and moral 

conscience of the organizations they represent. (Skinner, Mersham, Valin, (2003), Global protocol on ethics in 

public relations). 

 Ethical communication is the basic element of an administration, which for its humane and social nature 

has as its mission, the service with public relations. The service necessarily passes through real communication, 

but often also verbal but not directly such as the way from the outside but also the inner attitude that everyone 

holds in daily life in front of different people and situations. The administration is not only an entity in the service 

of another but also has the role of an educator and social informant for public relations. Through different ways 

of communication, the administration shares and transmits thoughts, feelings, emotions and support, based on the 

different problems and requests of citizens, as well as between persons working in the administration with special 

duties, officials working in public relations.(Mandelbaum, A. (2020), The Basic Principles Of Ethical 

Communication). 

 Ethics is not just what has become accepted within the practice itself. Just because something constantly 

doing the wrong thing doesn't mean it’s desirable to do it again. 

 

2. OBJECTIVES 
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 There are many reasons why ethics, professionalism and ethical communication should characterize 

public relations practice, but equally important are characteristics and trust, social responsibility, balance of power 

and obligation, community building and conflict resolution. The point of public relations is to build and maintain 

relationships, and trust is crucial for this. It is important for the organization to be represented by someone ethical 

and professional. 

 Trust largely depends on the integrity of individual servants, so this is one of the reasons why public 

relations are under such a magnifying glass and why they are so powerful and influential. Public servants have an 

obligation to be as professional as possible. (Ralph Tench, Liz Yeoman (2009) Discovering public relations, 

pg.310) 

 Ethical issues and dilemmas are inherent in public relations, and their task is to ensure that public 

relations operate in accordance with ethics and ethical communication which is the basis of professionalism and 

credibility in the field. (Parson P.J. (2004) Ethics in Public Relations, A Guide to Best Practice, Kogan Page, pg. 

2). Thus, we can conclude that the issue of ethics is one of the most common issues that "haunts" area of public 

relations.   

 According to Patricia J. Parson, the issue of ethics in public relations has become an oxymoron today 

due to the growing emergence of "spin", especially in the field of politics and economics. Doubt is more and more 

present the public - including employees, customers and consumers, etc. - who are very skeptical of to what they 

are told on a daily basis. We simply cannot afford to contribute more this type of mistrust, which brings us to the 

question: how important is ethics and ethical communication in relationships with public? (Parson P.J. (2004) 

Ethics in Public Relations, A Guide to Best Practice, Kogan Page, pg.23) 

 Public relations are limited by two regulatory frameworks. One is a legal and normative framework, 

and the other is a self-regulating, ethical framework. These two systems of norms and principles determine and 

regulate the "rules of the game" in the world of modern public communications. In this way, law and ethics define 

the normative environment in which public relations takes place and ensure compliance with the rules by all 

participants in public communication processes. In order to put legal issues in context, it is necessary to first 

understand the difference between "law" and "ethics" - "Fundamentally, law is a system of rules that governs a 

particular society. Ethics, on the other hand, involves decisions that people make in their private and professional 

lives. Individuals set ethical standards for their own behavior, some of which involve voluntary adherence to 

standards set by some professional groups”. (Cutlip, S. M. Center, A. H., & Broom, G. (2006) Effective Public 

Relations. Englewood Cliffs, NJ:Prentice-Hall). 

 

3. METHODOLOGY 

 

 The modern concept of public relations implies that communication is based on high ethical principles 

and professional norms and standards, and therefore this paper will analyze the ethics of communication that 

should be applied in the professional practice of public relations. In order to answer other questions, we will use 

the survey method in our paper and content analysis, in order to examine the opinion of most often violated 

instructions from the code of ethics of public servants. How much manipulation and spins are present in the public 

are some of the questions to which we seek an answer through this paper? 

 The focus of the analysis will be on public servant’s ethics, as a self-regulating framework of public 

communication, and this issue will be analyzed on a theoretical and practical level. On a theoretical level it will 

be analyzed utilitarian vision of communication ethics, deontological approach to ethics communication, the 

communication ethics of egalitarianism and relativism in ethics communication. As part of the analysis of 

communication ethics at the professional level will be analyzed codes of public relations ethics that create self-

regulating frameworks of the public communication. Practical aspects of ethics will also be analyzed 

communication challenges, which are set before public relations employees.  

 A detailed analysis of the available materials will be made, regarding the regulation of ethics, ethical 

communication as well as the legal basis available for the regulation of labor relations in the Public 

Administration, the legal basis mainly based on the labor codes and regulations. internal administration and 

various public enterprises. These two concepts will be confronted with each other, in order to find out how far the 

law is implemented or not and how ethical the public administration is. An attempt for a normative approach 
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through comparative analysis bringing it in two perspectives: traditional and explanatory considering that the 

factors that affect the construction and functioning of public administration. 

 The comparative analysis174 will examine the problems in public administration, ensuring uniformity in 

the improvement of law enforcement institutions and agencies. Consistency means that the current rules governing 

public sector activities and behavioral incentives are mutually supportive in the pursuit of efficient and 

accountable functioning. 

 

3.1. Data analysis - survey questionnaire 

 

• Questionnaire (Total: 151) - Valid 124 - Invalid 27 

 

Is ethics something that executives and staff talk about regularly? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid None 11 8.9 8.9 8.9 

Slightly 23 18.5 18.5 27.4 

The average 61 49.2 49.2 76.6 

To many 18 14.5 14.5 91.1 

Extremely very much 8 6.5 6.5 97.6 

I don’t know 3 2.4 2.4 100.0 

Total 124 100.0 100.0  

 

Are you informed about the values and principles of ethics in your company? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid None 10 8.1 8.1 8.1 

Slightly 15 12.1 12.1 20.2 

The average 83 66.9 66.9 87.1 

To many 8 6.5 6.5 93.5 

Extremely very much 2 1.6 1.6 95.2 

I don’t know 6 4.8 4.8 100.0 

Total 124 100.0 100.0  

What about Communication skills of colleagues? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid None 4 3.2 3.2 3.2 

Slightly 20 16.1 16.1 19.4 

The average 45 36.3 36.3 55.6 

To many 44 35.5 35.5 91.1 

Extremely very much 11 8.9 8.9 100.0 

I don’t know 124 100.0 100.0  

      

In what areas do you consider staff training most needed? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 
174 The method of comparative analysis is about weighing comparative elements, common features or differences that have two or more 
phenomena, events, objects, etc. 
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Valid Customer behavior 96 77.4 77.4 77.4 

Responsibilities at work 28 22.6 22.6 100.0 

Total 124 100.0 100.0  

 

 

4. RESULTS 

 

 The paper seeks to point out the continuity of ethical problems and dilemmas in public relations from 

their founding to the present day and to reach a possible ethical framework for access to this activity. After a brief 

description of the definitions and development of the profession of public relations and a presentation of the basic 

assumptions of recent theories of ethics in it, after the survey questionnaire results, we then judge their approach 

to ethics and compare it with recent approaches to ethics in public relations and we draw conclusions: 

We recognize the continuity of doubts between two fundamentally different approaches to ethics in public 

relations, from its founding to the present day and the need for a unique and clear ethical framework for decision-

making in this field. The public expects more from public servants’ professional behavior and good 

communication, but the image of public relations as a profession is often unfairly negative due to the 

unprofessional and unethical conduct of individuals within the profession. The ethical opinion of public relations 

professional’s ranges from dilemma: whatever you want people to do to you, do to them; to professional loyalty 

to the company or organization they work for. In order to prevent and sanction unethical phenomena, it is 

important to set rules in the form of codes according to which public relations experts will adjust their behavior 

and do more training for the servants. 

 People are skeptical of the information they receive from communication of public servants. They are 

less and less sure that the information they receive is really there to inform them, and more and more they believe 

that it was released for the purpose of manipulating public opinion. As for the opinion of experts, we can see that 

they also state that ethics is a matter of the individual and that even if this unethicalness appears, the most common 

cause is that individual to whom it is important to say something different from the real truth at that moment. It 

will take a lot of reform and even more time for people to start believing what is being offered to them as 

information and to start looking at it again as information rather than as a means of manipulating and making it 

easier to reach a goal. 

 As expected, results from this paper tell us that although much has been done to have ethical 

communication in public relations, it is still not enough. It is important that ethics is understood by all people in 

order to understand when a behavior is or is not ethical and to act ethically. There are many definitions of ethics, 

but the generalities in work, communication and life should be: Doing and talking what is right; It is the goal of a 

good life, with and for the other, within righteous institutions. It does not matter which of these definitions 

everyone prefers, but it is important to understand and act on it, acting right and achieving the right performance. 

So, to be ethical and speak ethical you must act in a fair, honest way, considering the consequences and 

responsibilities etc. Ethical behavior and communication are important, if you want to succeed, you must be 

guided by this principle. Drafting codes and ethical procedures are very vital for advancing ethical issues in an 

organization, if these do not exist then no one can be guided. All civil servants must act accurately towards the 

good and the right. 

 In order to have performance and success, an organization must respect ethics in services and 

communication. Ethics in public service is about the practical application of moral standards in governance. 

(Chapman, R. (2002), "Ethics in public service for the new millennium", pg. 210). Ethics relates first and foremost 

to the way the individual feels about how he should behave; it is about values and their application in each context. 

It is known that civil society is directly related to the service provided by the public administration and as a result 

it orients its entire activity towards meeting the needs and interests in the public relations, exercising its functions, 

based on sound ethical principles and respect for the law. It is very important to develop high moral awareness in 

administration officials who communicate with individuals representing different social groups with in public 

relations.(Menzel, D. C, (2005), “Research on Ethics and Integrity in Governance: A Review and Assessment” 

Published by Northern Illinois University in the March, issue of Public Integrity, p. 10). 

  

5. CONCLUSIONS 
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 If ethics is the science of morality, and morality is the understanding of the concepts of good and evil, 

then ethics in relationships would with the public has to be: how to set up and by what means to use according to 

good or bad public opinion, without at the same time underestimating, insulting or belittling that public. For 

success and communication with the public, ethics of public servants must include values such as honesty, 

openness, loyalty, synonymy, respect, integrity and honest communication. This definition of ethics in public 

relations is far away is from the practice that Grunig and Hunt wrote about in terms of the term “flacking for 

space” (1984, pg. 30) which these two authors explain in a way that there has been a constant effort by servants 

in relationships with the public to get information for the client where they used everything possible tricks to take 

advantage of the media or spin messages with persuasion techniques. (D.Bowen A.S.(2007) Ethics and Public 

Relations“, pg. 30). 

 During the research of this topic, it was proved that: 

Very few principles of joint governance in public relations have been followed, organizations have their own 

codes of conduct named as Internal Regulations but not Codes of Ethics; For organizations to be successful, 

employees must work honestly, they must have integrity, but they must also build trust, both with colleagues, 

managers and customers; Ethical behavior and communication should not be the pursuit of our feelings, ethical 

behavior and communication is not a matter of religion or law, but it is an obligation to work, it is an obligation 

to the requirements of society, we must have principles regarding ethical behavior and communication ethical, so 

we should behave at work as we behave at home and with the family, as if the work we do is a private business. 

 The following recommendations emerge from these conclusions:  

Governmental and non-governmental organizations should train staff continuously with training - Customer 

Behavior; Every Governmental and non-governmental organization should have Codes of Ethics, these codes 

which define all working principles; Public organizations should define the duties and responsibilities to the staff, 

based on the education they have and the continuous behaviors they have at work; Every organization should have 

impartiality in staff management, management staff should have human moral attributes; Management and staff 

should be a common segment for the success of the organization, staff should always be motivated to achieve the 

objectives of the organization; So, for organizations to be SUCCESSFUL, all staff must have RESPECT and 

RESPONSIBILITY in the work end communication that they perform. 

 The modern concept of public relations implies that communication is based on high ethical principles 

and standards. Ethical conduct is a prerequisite for any communication and thus that which organizations conduct 

with the public relations. When it comes to professional communication that is subject to strict criteria of business 

ethics, and ethical codes that it has every profession. Public relations are particularly sensitive to ethical respect 

principles and codes in work, because the reputation of the entire organization depends on it. Experts for public 

relations all over the world, must know the theoretical postulates but also the ways of practical application of 

ethical principles, standards and codes, when communicating with its strategic publics. 

 In the end of this paper, we can say that public communicators, who want to establish and maintain 

successful relationships with their strategic publics they need to know, understand and respect the two regulatory 

frameworks: normative-legal and ethical. Normative-legal framework, which includes international conventions, 

constitutional provisions and legal solutions, represents the basis on which public communication and public 

relations are based into the modern world. However, the normative-legal framework is, basically, only the first a 

step towards the complete regulation of the public relation profession, because without knowledge, understanding 

and application of ethical principles and codes of applied public relation ethics, cannot even be successful public 

relations. Based on the analysis, it is clear that the ethics of communication represents reference framework and 

platform for self-regulation of public relations. 
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ABSTRACT 

This paper analyzes the institute of insanity, incapacity because of a mental disorder, as one of the main causes 

of exemption from criminal liability, in order to present a more comprehensive configuration of this institute. 

The institute of insanity presents sufficient interest, as much as unclear points. The uncertainty that characterizes 

the field, the fact that different thesis and orientations are radically at odds with each other, necessarily requires 

reflection, grounding and continuous proposals from the doctrine and practice as well. There are numerous 

uncertainties, especially those dealing with the impeachment of insane subjects and their final legal treatment. In 

terms of risks, we are dealing with an area where criminal law, inevitably, interacts with other disciplines 

(psychiatry), due to which lawyers must be careful not to infringe balances already established from both criminal 

and forensic sciences in solving cases of exemption from criminal liability because of a mental disorder. 

The following paper tries to give an overview of the different orientations that characterize the problem in 

question, to underline the conclusions achieved from the jurisprudence, to reason not only on the basis of the 

effective normative, but also on the basis of perspective and the capacity of reformation, seeking to develop points 

of reflection and also to avoid unreasonable controversies. The main issue, as well as the most controversial one, 

deals with the question: What does insanity mean and whom it serves? 

Key words: mental capacity, insanity, legal criterion, diminished mental capacity, medical measures, forensic 

expertise. 

Një pjesë e konsiderueshme e doktrinës pranon se edhe në të drejtën penale gjen vend koncepti i aftësisë për 

të kuptuar veprimet ose mosveprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave. Aftësia për të kuptuar veprimet 

dhe mosveprimet përkufizohet si qëndrimi dhe orientimi në botën e jashtme sipas një botëkuptimi të drejtë të 

realitetit, dhe si aftësia për të kuptuar rëndësinë e veprimeve të veta dhe për të vlerësuar pasojat negative ose 

pozitive të këtyre veprimeve ndaj të tretëv175. Pra aftësia për të kuptuar nuk është vetëm qëndrimi i subjektit 

për të njohur realitetin e jashtëm, por edhe për të pasur vetëdijen dhe për kuptuar vlerat mbarëshoqërore të 

veprimeve të kryera prej tij, ose për të kuptuar se ato vijnë në kundërshtim me kërkesat e jetës. 

Nga ana tjetër aftësia për të dëshiruar ardhjen e pasojave nënkupton aftësinë e personit për të dominuar 

instiktet dhe impulset e tij, duke bërë zgjedhje të logjikshme në përputhje me nivelin intelektual, vlerat dhe 

kulturën e tij. 

Në këtë këndvështrim aftësia për të dëshiruar ardhjen e pasojave presupozon ekzistencen e domosdoshme  të 

aftësisë për të kuptuar - nihil volitum nisi praecongitum176. 

Megjithatë një pjesë e doktrinës e konsideron këtë ndarje si të pabazuar, duke qenë se bëhet fjalë për momente 

njëlloj të rëndësishme në përkufizimin e psikikës njerëzore, e cila duhet të konsiderohet si një e tërë. Të dy 

këto ekzigjenca, pra aftësia për të kuptuar veprimet dhe mosveprimet dhe aftësia për të dëshiruar ardhjen e 

pasojave, duhet të jenë prezente tek subjekti për të qenë i përgjegjshëm sipas të drejtës penale. Vetëm në këtë 

kohë mund të flitet për atë që përgjithësisht quhet normalitet psikik. Kjo ndodh atëherë kur te subjekti, 

tensionet e përcaktuara nga ndjenjat, nevojat, dëshirat dhe interesat, zhvillohen pa ndonjë konflikt të veçantë 

psikik dhe rezultojnë në veprimet përkatëse, të cilat përbëjnë një motiv determinant në bazë të parametrave 

 
175 Fiandaca G., Musco E. “Diritto penale, parte generale, 4a ed.”, 2001, fq. 297. 

176 Caraccioli I. “Manuale di diritto penale, parte generale”, 1998, fq. 558 
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normalë të sjelljes që në thelb nënkuptojnë posedimin autonomisë psikike, ekzistencën e nocioneve etike dhe 

aftësisë për të vendosur vetë177. 

Sipas përkufizimit ligjor aftësia për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave mungon në 

dy kategori individësh, në ata që nuk kanë një zhvillim të mjaftueshëm të intelektit dhe në ata që janë të prekur 

nga anomali psikike. Thelbi i papërgjegjshmërisë individualizohet në pjekurinë psikike dhe shëndetin 

mendor. 

Në kuptimin doktrinor, ky koncept konsiston në: 

1) aftësinë për të kuptuar dhe kontrolluar veprimet dhe mosveprimet, si dhe për të dëshiruar ardhjen e 

pasojave, që ka të bëjë me aftësinë e individit për të kuptuar sjelljen e kundërligjshme. 

 

Sipas disa juristëve kjo aftësi duhet t'i njihet gjithë personave fizikë, ndërsa sipas disa të tjerëve duhet t'u 

njihet vetëm atyre që për arsye natyrore fizike janë në gjendje të kryejnë materialisht një vepër penale dhe do 

t'i mungonte të tjerëve që janë në kushtet e pamundësisë fizike, si për shembull të porsalindurve ose 

tetraplegjikëve. 

 

2) aftësinë juridike penale, që në vetvete është aftësia e individit për t'u marrë në përgjegjësi penale dhe 

për të vuajtur dënimin përkatës. 

 

Mendimi i shumicës së studiuesve e sheh aftësinë për të vepruar sipas të drejtës penale të identifikuar me të 

dy këndvështrimet, si aftësi për të vepruar dhe aftësi juridike, në kuptimin që ajo i përket të gjithë personave 

pa dallim seksi, moshe ose faktorëve të tjerë fiziko - psiqikë178. 

Sipas një mendimi tjetër kjo përgjegjësi do të mungonte tek personat e mitur nën 14 vjeç dhe tek personat e 

papërgjegjshëm, që ligjërisht nuk mund të jenë subjekte të dënimit por vetëm të masave shtrënguese. Koncepti 

i aftësisë sipas të drejtës penale është kritikuar nga ana e Francesco Antolisei, i cili e konsideron atë pa asnjë 

rëndësi praktike. Në rastin e personave të papërgjegjshëm, ai shprehet se ata nuk konsiderohen jashtë sistemit 

juridik penal por thjesht të pamundur për të vuajtur dënimin. Gjithsesi ato janë subjekte të masave shtrënguese 

që në disa raste sjellin privim të lirisë. Në këtë këndvështrim autori thekson se koncepti i aftësisë juridike 

penale nuk është i bazuar dhe nuk ka arsye përse të ekzistojë. 

Për sa i përket raportit ndërmjet: 

- përgjegjësisë penale dhe aftësisë juridike penale, Antolisei mohon ekzistencën e të dytës, ndërsa 

problemi i përgjegjësisë qëndron vetëm në kufijtë e aplikimit të dënimit; 

 

- përgjegjësisë penale dhe fajësisë, Antolisei përjashton faktin se e dyta presupozon të parën duke mohuar 

lidhjen e pretenduar midis fajit moral dhe atij juridik. 

 

Në ndryshim nga Kodi ynë Penal, në Kodin Penal Italian, përkatësisht në nenin 85, është parashikuar fakti se 

personi që kryen një vepër penale duhet të ketë aftësinë për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen 

e pasojave179.  Orientimi doktrinal e shikon këtë aftësi si cilësi të personit për t’iu nënshtruar vuajtjes së 

dënimit penal. Në këtë këndvështrim praktika ka konfirmuar se mungesa e përgjegjësisë penale dhe fajësia 

 
177 Fiandaca G., Musco E. “Diritto penale, parte generale”, 1989, fq. 248 
178 Fiandaca G., Musco E. “Diritto penale, parte generale”, 1989, fq. 248. 
179 Emilio Dolcini, Giorgio Marinuci “Codice Penale commentato, parte generale", 1999, fq.820. 
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veprojnë në drejtime të ndryshme dhe shprehen në koncepte të ndryshme, dhe se mungesa e së parës nuk e 

zhduk veprën, e cila ekziston si e tillë, jo vetëm si fakt material, por në veçanti duke marrë parasysh elementin 

e fajësisë. 

Përgjegjësia penale duhet të dallohet nga ndërgjegja dhe vullneti për kryerjen e veprimit, e cila, në kuptimin 

e mirëfilltë, është maturia fiziko – psikike e gjendur normalisht në personin e rritur. Më konkretisht aftësia 

për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave përkufizohet si aftësia e personit për t`u 

orientuar sipas perceptimit të realitetit, ose e thënë shkurt, si aftësia për të kuptuar rëndësinë e veprimit të 

kryer prej tij (momenti intelektual)180.  

Aftësia për dëshiruar ardhjen e pasojave konsiston në kontrollin e impulsit për të vepruar dhe vendosmërinë 

sipas motivit më të arsyeshëm. 

Formula e aftësisë për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave sintetizon në mënyrë të 

unifikuar zhvillimin fiziko – psikik. Aftësia për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave 

duhet të vlerësohet në lidhje të ngushtë me faktin e kryer në kohën e kryerjes së tij. 

Në rastin kur konstatohet se dikush është në gjendje të pavetëdijshme për të kuptuar veprimet dhe për të 

dëshiruar ardhjen e pasojave, me qëllimin për të kryer një veprim ose për të gjetur një arsye shfajësimi, 

përdoret pikërisht termi latin actio libera in causa. 

Në këtë rast, dënimi aplikohet edhe pse personi që ka kryer veprën ishte i paaftë të kuptonte dhe të 

kontrollonte veprimet e tij në momentin e përmbushjes së sjelljes kriminale. Teoria e actiones liberae in 

causa është përdorur gjerësisht në të drejtën kanonike nga moralistët e traditës së krishterë për të justifikuar 

zbatimin e dënimit në rastet e mëkateve të kryera nga persona të paaftë për të kuptuar veprimet dhe për të 

dëshiruar ardhjen e pasojave, të cilët kishin vendosur vullnetarisht të ishin në gjendje të pavetëdijshme për 

kryerjen e mëkatit ose për t’u shfajësuar. Shën Tomasi shkruante se: "ebrietas voluntaria in sua causa non 

excusatur totaliter a peccato, nec totaliter excusat sequens peccatum." Pra i dehuri, duhet të përgjigjej jo 

vetëm për dehjen por edhe për çdo veprim tjetër të paligjshëm të kryer në gjendje të dehur, edhe pse i kryer 

në kushte të pavetëdijshme. Në të drejtën Italiane, teoria është materializuar në nenin 87 të Kodit Penal, sipas 

të cilit: "Dispozitat e pjesës së parë të nenit 85 nuk zbatohen ndaj atij që është vendosur në kushtet e paaftësisë 

për të kuptuar veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave me qëllimin të kryer një vepër penale apo 

për të përgatitur një arsye shfajësimi." 

Arsyeja e teorisë së actiones liberae in causa qëndron në parimin causa causae est causa causati, që do të 

thotë se personi që me vullnet shkakton një situatë që rezulton në një ngjarje të dëmshme, thirret për t'u 

përgjigjur për ngjarjen, pavarësisht nga ngjarja. 

Faji është guri i themelit mbi të cilin mbështetet sistemi i të drejtës penale, bazuar në parimin themelor nulla 

poena sinne culpa181. Kryerja e veprës penale pa faj rrjedhimisht nuk mund të jetë e dënueshme nga ligji 

penal. Faji supozon jo vetëm lirinë dhe vullnetin e lirë, por dhe sjelljen e lirë në përputhje me normat juridiko 

- penale182.  E drejta penale niset nga supozimi se çdo njeri normal dhe i rregullt nga ana psikike është i aftë 

të vlerësojë rëndësinë e veprimeve ose mosveprimeve të tij. 

Në këtë kuptim, përgjegjësi penale mban personi që kupton rëndësinë e veprimeve ose mosveprimeve të veta, 

pasojat që ato sjellin dhe rrezikshmërinë shoqërore të tyre. Kjo konsiston në shprehjen e vullnetit për kryerjen 

e një vepre penale. Personi që nuk  i ka këto aftësi, dmth vetëdijen dhe vullnetin, quhet i paaftë mendërisht, i 

papërgjegjshëm dhe si i tillë nuk mund të merret në përgjegjësi penale. 

 
180 Shih po aty. Fq. 824. 
181 Shefqet Muçi “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2007, fq. 13 

182 I. Salihu “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2003, fq. 291. 
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Tek personi i papërgjegjshëm mungon një nga elementet thelbësorë të veprës penale, faji. Në kuptim doktrinal 

faji nuk është gjë tjetër veçse qëndrimi psikik i autorit ndaj veprës penale, gjatë dhe pas kryerjes së saj ose 

vetëdija si kapacitet psikik për të dalluar ndërmjet të drejtës dhe të pa drejtës. Ky qëndrim psikik shpreh 

vetëdijen për veprimin, pasojën, marrëdhënien reciproke midis veprimit dhe pasojës, në ekzistencën e 

dëshirës ose në pajtimin me pasojën e shkaktuar. Ky nocion i fajësisë paraqet elementin subjektiv të veprës 

penale. Pra fajësia është lidhja midis personalitetit psikologjik të autorit me veprën, si dukuri objektive, e cila 

është e shfaqur në botën e jashtme.183  

Për herë të parë, koncepti i fajit si element psikologjik, u zhvillua në gjysmën e dytë të viteve 800. Në bazë 

të këtij koncepti jepet edhe përkufizimi i fajësisë në kuadrin e marrëdhënies ndërmjet autorit dhe veprimit 

kriminal. Kjo e bën fajësinë një koncept të kuptueshëm të dy tipologjive të sjelljes psikike, dashjes dhe fajit. 

Në thelb fajësia zgjidhet në elementin psikologjik të veprës dhe shpreh nevojën e dyfishtë për ndëshkim; së 

pari, duhet të ndëshkohet një veprim psikik i caktuar që lidhet me vullnetin, dhe së dyti, dënimi duhet të jetë 

në proporcion me aktin e vullnetshëm. Në këtë aspekt gjen zbatim dhe ideja që dënimi duhet të jetë vetëm në 

funksion të veprës së kryer. 

Koncepti psikologjik për fajin buron nga kuptimi i veprës penale, i bazuar në dallimin e elementëve objektivë 

dhe subjektivë: në të parat bëjnë pjesë veprimi, kryerja e veprës penale dhe kundërligjshmëria, ndërsa në të 

dytët, përgjegjësia, dashja ose pakujdesia. Fjala "fajësi" përcakton të kundërtën e pafajësisë184.  Fajësia nuk 

është asnjë herë e prezumuar, por duhet të provohet sipas rastit konkret. Ajo është kusht i domosdoshëm për 

ekzistencën e përgjegjësisë penale dhe dënimit. Në mënyrë që autori i veprës penale t'i nënshtrohet dënimit 

për veprën e kryer, ai duhet të ketë një raport të caktuar psikik me të. Ky raport psikik shprehet në formën e 

dashjes ose të pakujdesisë. 

Nëse nuk ekziston ky raport, atëherë nuk ekziston as përgjegjësia penale, e për rrjedhojë as dënimi.  

Fajësia është pjesë e përgjegjësisë penale: Një nga aspektet kryesore të Kodit Penal është rregullimi i 

papërgjegjshmërisë si një institut autonom dhe përfshirja në këtë institut i normave specifike, të ndryshme 

nga ato që pararashikohen në institutin e fajësisë. 

Parimi i fajësisë, si një nga parimet kryesore në sistemin tonë penal, është i lidhur me parimin e përgjegjësisë 

penale individuale. Ky i fundit nuk duhet të kuptohet vetëm në sensin e ″ndalimit të përgjegjësisë së 

deleguar″, pra të përgjegjësisë për veprat e kryera nga të tjerët, por edhe në të kuptuarit e përgjegjësisë dhe e 

të qenit fajtor, si element subjektiv që i përket një individi të caktuar. 

Lidhja ndërmjet papërgjegjshmërisë dhe fajësisë përbën një nga çështjet më të diskutueshme në doktrinë dhe 

jurisprudencë. Një element i rëndësishëm i përgjegjshmërisë konsiston në faktin se ajo është gjithmonë e 

prezumuar në subjektet që kanë arritur moshën sipas ligjit dhe mund të përjashtohet vetëm në vërtetimin e 

situatave patologjike. 

Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore është e lidhur ngushtësisht me konceptin e fajit. Këto dy 

koncepte nuk mund të kuptohen të ndarë nga njëri – tjetri, pra nuk ka fajësi autori i veprës penale që nuk është 

i aftë mendërisht185.  Aftësia mendore si bazë e fajësisë paraqitet atëherë kur autori i veprës është i aftë të ketë 

një raport të caktuar me veprën e kryer prej tij, ndërkohë që përcaktimi apo jo i fajësisë është një çështje që 

zgjidhet në çdo rast konkret nëpërmjet një procesi gjyqësor. Vetëm pasi gjykata të vendosë mbi ekzistencën 

e fajësisë së autorit të veprës, këtij të fundit mund t'i jepet dënimi i parashikuar me ligj për atë vepër penale. 

 
183 F. Antolisei “Manuale di diritto Penale, parte generale”, 1985, fq. 281; Fiandaca G., Musco E. “Diritto 
penale, parte generale”, 1989, fq. 236. 

184 Vllado Kambovski “E drejta penale, pjesa e përgjithshme”, 2010, fq. 243. 

 
185 I. Elezi, S. Kaçupi, M. Haxhia “Komentari i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë”, 2001, fq. 122. 
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Përcaktimi i vetëdijes dhe i dëshirës për çdo rast konkret nënkupton intensitetin e dëshiruar ndaj pasojës 

(shkalla e fajësisë). Në bazë të përcaktimit të shkallës së fajësisë përjashtohet përgjegjësia objektive në të 

drejtën penale. Kjo nënkupton se autori i veprës penale mund të dënohet vetëm në bazë të fajësisë së provuar, 

e jo vetëm për kryerjen e veprës së caktuar dhe shkaktimin e pasojave të kundërligjshme. Kjo përgjegjësi do 

të ishte përgjegjësi pa fajësi. Përgjegjësia objektive është e papranueshme në të drejtën penale bashkëkohore, 

edhe pse ajo nuk është e panjohur. Kodi Penal i Kosovës niset nga parimi se përgjegjësia penale subjektive 

është kusht për zbatimin e dënimit, pra se elementi kryesor i saj është fajësia. Sipas tij, personi konsiderohet 

penalisht përgjegjës nëse është mendërisht i aftë dhe është shpallur fajtor për kryerjen e një vepre penale. 

Parimi i përcaktimit të fajësisë si kusht për zbatimin e dënimit është me rëndësi të madhe për mbrojtjen 

efikase të të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe për realizimin e parimit të dënimit të drejtë.    

Aftësia mendore është bazë për fajësinë, sepse fajësia nuk mund të ekzistojë pa aftësinë mendore. Ky është 

kuptimi klasik i raportit midis aftësisë mendore dhe fajësisë. Sipas mendimeve më të reja, aftësia mendore 

konsiderohet jo si bazë e fajësisë por si kusht paraprak për ekzistencën e përgjegjësisë penale. Sipas këtij 

mendimi aftësia mendore presupozon aftësinë e të qenit fajtor, e cila në vetvete është analoge me aftësinë 

civile.  Aftësia mendore si aftësi penale është personale, sepse çdo individ duhet të jetë i aftë për të kuptuar 

se është përgjegjës për kryerjen e një vepre penale. 

Nga sa më sipër arrihet në konstatimin se autori i veprës në mënyrë që të mund të ketë një perceptim psikik 

ndaj veprës së kryer prej tij, ai duhet të jetë një individ mesatarisht i aftë dhe i shëndoshë mendërisht, të ketë 

aftësi psikike normale dhe të jetë i vetëdijshëm dhe të arrijë në përfundime dhe vendime nëpërmjet të cilave 

do të paraqesë qëndrimin e tij rreth ngjarjeve. Nëse autori i veprës në kohën e kryerjes së saj ka pasur aftësi 

psikike të shëndoshë, atëherë, për këtë autor thuhet se është i aftë për gjykim dhe vendim, që do të thotë se 

është mendërisht i aftë. Dhe e kundërta, nëse autori nuk ka qenë i aftë të kuptojë rëndësinë e veprës ose të 

kontrollojë veprimet e veta, atëherë ai nuk ka qenë i aftë mendërisht186. Rendi i ndryshëm, së bashku me 

konsideratat mbi dykuptimësinë e përkufizimeve të “vullnetit dhe ndërgjegjes” dhe “aftësisë për të kuptuar 

veprimet dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave”, të diktuara nga normat, kishin çuar një pjesë të doktrinës, 

në mendimin se ato ishin riprodhim i njëra-tjetrës. 

Në fakt, "vullneti dhe ndërgjegja” nuk janë dhe aq të ndryshme nga “aftësia për të kuptuar veprimet dhe për 

të dëshiruar ardhjen e pasojave”, madje disa autorë argumentonin se përcaktimi i fajit dhe përgjegjshmërisë, 

përkonin në të njëjtin gjykim187.  

 

 

 

 

Përfundimi 

Edhe pse çështja e papërgjegjshmërisë penale është rregulluar në Kodin Penal me qëllimin për të plotësuar një 

herë e përgjithmonë nevojat e së drejtës, duke u pasuruar me orientime doktrinale dhe të jurisprudëncës sa i përket 

konceptit të aftësisë për të vepruar dhe për të dëshiruar ardhjen e pasojave dhe çrregullimit mendor, shumë shpejt 

kodifikimi në fjalë shfaqi pamundësinë për të zgjidhur në mënyrë të kënaqshme rastet me të cilat përballej 

praktika, duke bërë që linjat interpretuese që përshkonin deri në ditët e sotme gjithë debatin mbi sëmundjet 

mendore, si shkak për përjashtimin nga përgjegjësia penale, filluan të humbasin mprehtësinë e tyre nën ndikimin 

e orientimeve alternative, që përfshijnë në debat jo vetëm shkencat juridike por edhe mjekësinë, psikiatrinë, 

psikologjinë dhe krimonologjinë. 

 
186 I. Salihu, E drejta penale pjesa e përgjithshme, 2003, Prishtinë, fq. 293. 
187 Ferrando Mantovani “Diritto Penale, parte generale” 2001, fq. 670 
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Aktualisht sipas mendimit unanim të doktrinës, koncepti i papërgjegjshmërisë penale për shkak të gjendjes 

mendore ndodhet në kushtet e një krize, që me pak fjalë përmblidhet në pamundësinë për t’iu përgjigjur me 

saktësi pyetjes: Kur një subjekt mund të deklarohet i papërgjegjshëm? Kjo vjen për shkak të faktit se 

konceptet që duhet t’i shërbenin përkufizimit të nenit, të tilla si “aftësia për të kuptuar veprimet dhe për të 

dëshiruar ardhjen e pasojave” dhe “çrregullmi mendor” rezultuan jashtëzakonisht të përgjithshëm dhe me 

vështirësi në interpretim. Pasiguritë që e bënë problematik interpretimin e nenit 17 të Kodit Penal janë të 

lidhura me shumë faktorë të natyrave të ndryshme, edhe pse ato varen kryesisht nga evoluimi i shkencave 

psiko – patologjike, që nga njëra anë e bënë disiplinën e kodit të papërshtatshme dhe të vjetëruar, dhe nga 

ana tjetër sollën humbjen e kufijve të përkufizimit të papërgjegjshmërisë për shkak të gjendjes mendore, 

nëpërmjet përpunimit të koncepteve mbi sëmundjen të mbartura nga jurisprudenca, shpesh herë të 

orientimeve të kundërta, si për sa i përket çrregullimit mendor që përjashton aftësinë për të kuptuar, edhe për 

sa i përket vetë strukturës së gjykimit të papërgjegjshmërisë. 

Gjykatat kanë pasur vështirësi sa i përket trajtimit të individëve të papërgjegjshëm. Këta persona psikotikë, 

me gjithë zonat e trurit të dëmtuara ndjeshëm, na lënë në dyshim lidhur me përgjegjësinë penale. Këta individë 

konsiderohen penalisht të papërgjegjshëm për veprimet e tyre, duke vijuar me një vendim pushimi. Problemet 

bëhen edhe më të dukshme duke kaluar nga personat tërësisht të papërgjegjshëm tek ata me përgjegjshmëri 

të zvogëluar ose të kufizuar. Në këtë punim jam përpjekur të sqaroj në mënyrë më të detajuar pozicionin e 

personit të papërgjegjshëm, që mbasi ka kryer një vepër penale gjendet në duart e drejtësisë. Kodi ynë Penal 

në përputhje me këtë ideologji, konsideron të ndëshkueshëm vetëm ato subjekte të cilët kanë zgjedhur të kenë 

sjellje kriminale në mënyrë të lirë dhe duke qenë të vetëdijshëm për veprimet e tyre. Në të drejtën penale 

përcaktohet si përgjegjshmëri, ekzistenca e kushteve të mjaftueshme për t’i atribuar një subjekti një vepër 

penale dhe për të marrë në konsideratë pasojat ligjore. Askush nuk mund të merret në përgjegjësi penale në 

qoftë se në kohën e kryerjes së veprës nuk ishte në gjendje të kuptonte dhe të kontrollonte veprimet e tij ose 

të dëshironte ardhjen e pasojave, por paaftësia nuk përjashton përgjegjësinë kur ajo është pasojë e veprimeve 

me faj të subjektit (për shembull dehja). 
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BIOMASA – NAJZNAČAJNIJI IZVOR OBNOVLJIVE ENERGIJE U 

SRBIJI I UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU 

Prof.dr Mirsad Nuković 

ECPD Beograd, Centar za nauku i kulturu „Naukakom“, Novi Pazar, Srbija188 

Hido Ljajić 

Tehnička škola u Novom Pazaru 

Sažetak 

Od svih obnovljivih izvora energije u Srbiji, u koje spadaju hidro energija, energija biomase, vetra, sunca i 

geotermalnih izvora, biomasa ima najveći raspoloživi potencijal, sa oko 61% učešća, a njen značaj je posebno 

veliki u sektoru poljoprivrede. 

Cena tehnologija kojima se obezbeđuje obnovljiva energija je u stalnom padu, dakle, obnovljivi izvori postaju 

konkurentni fosilnim gorivima. Pored umanjenja rizika od klimatskih promena smanjenjem emisija gasova sa 

efektom staklene bašte, investicije u obnovljive izvore otvaraju nova radna mesta, podstiču ekonomski rast i 

poboljšavaju energetsku sigurnost.  

Ključne reči: biomasa, obnovljivi izvori energije, Srbija, Evropska unija, energetska sigurnost.  

BIOMASS - THE MOST SIGNIFICANT SOURCE OF RENEWABLE ENERGY IN SERBIA AND THE IMPACT 

ON THE ENVIRONMENT DURING  

Prof. Dr. Mirsad Nuković, ECPD Belgrade, Center for Science and Culture "Naukakom", Novi Pazar, Serbia 

Summary 

Of all renewable energy sources in Serbia, which include hydro energy, energy from biomass, wind, solar and 

geothermal sources, biomass has the greatest available potential, with about 61% share, and its importance is especially 

great in the agricultural sector. 

The price of technologies that provide renewable energy is constantly falling, so renewable sources are becoming 

competitive with fossil fuels. In addition to reducing the risk of climate change by reducing greenhouse gas emissions, 

investments in renewables create new jobs, stimulate economic growth and improve energy security. 

Keywords: biomass, renewable energy sources, Serbia, European Union, energy security. 

 

UVOD 

Ukupni godišnji potencijal obnovljivih izvora energije čini oko 50 % godišnjeg bilansa primarne energije koja se 

troši u Srbiji. Stoga je korišćenje obnovljivih izvora energije suštinski doprinosi ispunjavanju glavnog cilja 

energetske politike Srbije a to je pouzdano, sigurno, kvalitetno i održivo snabdevanje svih potrošača energijom. 

Prihvatanjem odluke Ministarskog saveta Energetske zajednice iz oktobra 2012. godine o transpoziciji Direktive 

2009/28/EC Evropskog parlamenta o promovisanju korišćenja obnovljivih izvora energije, Srbija se obavezala da 

dostigne veoma ambiciozan cilj – da do 2020. godine poveća udeo energije iz obnovljivih izvora na 27 % u bruto 

finalnoj potrošnji energije, uz učešće biogoriva u sektoru transporta od 10 %., što je u velikoj meri I postignuto.  

 

188 naukakom.edu.rs, ecpd.edu.rs 
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Ovaj cilj je ostvaren kroz povećanje udela obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije, proizvodnji 

toplotne energije za grejanje i hlađenje, kao i u sektoru transporta. 

Biomasa predstavlja najznačajniji obnovljivi izvor energije (OIE) u Srbiji, sa učešćem od 61 % u ukupnom 

tehničkom potencijalu (OIE), od čega oko 63 % čini poljoprivredna, a ostatak šumska biomasa. Biomasa je 

obnovljivi izvor koji se i sada intenzivno koristi i učestvuje sa oko 10 % u bilansu primarne energije. Na žalost, 

koristi se uglavnom šumska biomasa u formi ogrevnog drveta za grejanje u domaćinstvima ili, u mnogo manjoj 

meri, za sagorevanje u kotlovima za grejanje objekata. Proizvodnja energije iz poljoprivredne biomase (žetveni i 

rezidbeni ostaci, stajnjak, otpad iz klanične i prehrambene industrije, itd.) veoma je retka, iako se na taj način 

ostvaruje i dodatna korist, u vidu smanjenja otpada iz poljoprivredne proizvodnje kojim se već dugo vrlo 

intenzivno zagađuju voda i zemljište u Srbiji. Poljoprivredna biomasa može se koristiti bilo za direktno 

sagorevanje u ložištima za proizvodnju toplote, bilo kao sirovina za dobijanje biogasa koji se kasnije koristi kao 

gorivo u postrojenjima za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije (tzv. CHP postrojenja) u kom 

slučaju je moguće korišćenje značajnijih količina otpada sa farmi ili iz prehrambene industrije, odnosno klanica. 

Određene vrste biomase, kao i otpadna jestiva ulja moguće je odgovarajućim tehnološkim procesima preraditi u 

bioetanol, odnosno biodizel koji se kasnije mogu mešati sa motornim gorivima naftnog porekla. 

Da bi biomasa trajno ostala obnovljivi izvor energije njeno korišćenje mora da se vrši na održiv način što 

podrazumeva odgovarajuće upravljanje šumskim resursima i načinom korišćenja poljoprivrednog zemljišta. 

Posebno je bitno da se što više koristi otpad iz poljoprivredne proizvodnje kao i da se preduzmu aktivnosti za 

intenzivnije korišćenje poljoprivrednog zemljišta niske kategorije, kao i ostalog marginalnog zemljišta za 

proizvodnju biomase za energetske svrhe.     

Bez obzira na koji način se proizvodi energija, lanac korišćenja biomase je veoma dugačak. On počinje 

uzgajanjem biomase na koji se nadovezuju procesi žetve, prikupljanja, utovara, transporta, skladištenja, pretovara, 

sitnjenja, prerade ili transformacije, pripreme za sagorevanje i na kraju samo sagorevanje odgovarajuće forme 

biomase/biogoriva u energetskim postrojenjima. Svi ovi procesi su radno, organizaciono, a većina i kapitalno vrlo 

intenzivni. Zbog velikih investicionih i operativnih troškova postrojenja, proizvodnja električne energije iz 

biomase mora se subvencionirati. Srbija je još 2009. godine uvela odgovarajuće podsticajne mere u vidu tzv. 

“feed-in” tarifa za povlašćene proizvođače električne energije iz biomase/biogasa nakon čega je otpočelo 

intenzivnije, ali još uvek ne i dovoljno, ulaganje u ovu oblast. 

I pored navedenih podsticajnih mera brojne su  prepreke za razvoj tržišta biomase za proizvodnju energije. Na 

strani ponude, ove prepreke uključuju nedovoljno efikasno prikupljanje i distribuciju raspoložive biomase, 

logističke probleme, nerazvijene mehanizme za dugoročno i sigurno snabdevanje, dok na strani potražnje, faktori 

koji otežavaju pokretanje investicija su visoki inicijalni troškovi i visoka percepcija rizika od strane banaka za 

odobravanje kredita za izgradnju postrojenja koja koriste biomasu. Takođe, investitori se susreću i sa brojnim 

problemima u procesu izgradnje objekata koji proističu iz nekonzistentnosti procedura za gradnju, teškoća u vezi 

sa priključenjem postrojenja na mrežu, nedovoljnog poznavanja novih tehnologija i sl. 

1. BIOMASA KAO ENERGIJA OKO NAS 

Kukuruz, pšenica, otpad u proizvodnji i obradi hrane, ostaci od seče drveća, stočna hrana, đubriva, seno, drvni 

otpad… Svuda oko nas su proizvodi koji mogu da se upotrebe za stvaranje energije biomase. Mogu, ali se ne 

koriste dovoljno. 

Trenutno, status povlašćenog proizvođača ima 17 biogasnih elektrana ukupnog kapaciteta 17,5 MW, dok su u 

izgradnji 23 postrojenja ukupne snage 22,2 MW. Gde smo mi, a gde ostali, možda može najbolje da ilustruje 

podatak da u Nemačkoj ima čak 9.000 biogasnih elektrana, a da postoje čitava sela koja se bave proizvodnjom 

energije iz biogasa. 

Upotreba biomase značajno doprinosi smanjenju zagađenja životne sredine, a njena uloga je bitna i u procesu 

kreiranja novih radnih mesta, i to na svim nivoima obrazovanja. U odnosu na sve druge vidove obnovljivih izvora 
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energije, upotreba biomase je apsolutni lider po ovom pitanju – najmanja je uvozna zavisnost, a najveće 

angažovanje ljudskih resursa u odnosu na sve druge tehnologije u energetici.  

Prema Strategiji razvoja energetike, koja je usvojena 2015. godine, ukupan raspoloživ tehnički potencijal biomase 

procenjen je na 3,4 miliona tona ekvivalentne nafte (Mten). Srbija godišnje potroši oko 1,1 Mten, najviše za 

grejanje domaćinstava. Najnovije studije, koje uzimaju u obzir konkurentne tehnologije koje, takođe, koriste 

biomasu za neenergetske potrebe, kao i realne mogućnosti prikupljanja i skladištenja biomase, pokazuju da je 

iskoristiv potencijal biomase nešto niži i iznosi oko 2,1 Mten. Poređenja radi, Srbija godišnje potroši oko 3,2 Mten 

električne energije, od čega oko 0,9 Mten iz obnovljivih izvora kao što su velike i male hidroelektrane, biogasna 

postrojenja, solarne i vetroelektrane. 

Globalna potrošnja energije će značajno rasti, i do 40% u naredne dve decenije. Rast potreba za 

energijom,  praćen privrednim razvojem doprinosi opštem blagostanju društva. Međutim, konvencijalni 

izvori energije nisu neiscrpni a njihovo korišćenje značajno negativno utiče na životnu sredinu. Zato je 

neophodno opredeliti se za održivu energetiku, odnosno obnovljive izvore energije i efikasno korišćenje 

energije u svim sektorima potrošnje, jer tako privreda postaje konkurentnija i otporna na promene na 

svetskom tržištu, pri čemu se smanjuje negativan uticaj energetskog sektora na životnu sredinu.   

 

„Panonske TE-TO“ od kraja 2012. godine, osim gasa, koriste i biomasu kao energent za grejanje grada. Izrada i 

puštanje u rad novog kotla predstavljali su pilot-projekat kojim je praktično potvrđena teorija o ekonomskoj 

isplativosti i ekološkoj efikasnosti postrojenja na biomasu. Instalisana snaga kotla je 18 MWt. To je prvi i trenutno 

jedini vrelovodni kotao ove snage u Srbiji koji koristi biomasu – suncokretovu ljusku - kao pogonsko gorivo. 

Postrojenje je snabdeveno najsavremenijom opremom za zaštitu životne sredine sa dva nivoa prečišćavanja 

dimnih gasova. Kotao je gotovo u celosti proizveden u Srbiji. Karakteristično je i da je realizacija izgradnje ovog 

postrojenja obavljena u veoma kratkom roku – nešto preko trinaest meseci. 

Biomasa se može dobiti na različite načine a najčešće nastaje od biorazgradivih delova nusproizvoda drvne 

industrije, otpadaka i ostataka biljne mase kao i od “viška” iz poljoprivredne proizvodnje. Primena biomase je u 

tome što se sagorevanjem koristi za proizvodnju toplotne energije, ali se može koristiti i za proizvodnju električne 

energije. Biomasa predstavlja najvažnije gorivo, posle uglja, nafte i prirodnog gasa, tako što se različitim 

metodama može konvertovati u tečno stanje. 

 

 

 

2. IZVORI BIOMASE 

Postoji veliki broj izvora biomase a najčešće se koriste poljoprivrednji ostatci (slama, lišće, delovi voćaka), šumski 

otpatci (neiskorišćeno drvo, ostaci klada i panjeva, polu-divlje drveće) kao i industrijski i gradski otpad. 

• Gradski otpad može da sadrži toksične materijale, kao što su hemijski obrađivano drvo, baterije koje 

sadrže živu i druge opasne materije, ali među njima ima i otpada kao što su papir i biljni ostaci koji se 

mogu iskoristiti kao izvor biomase. 
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• Srbija ima jako velike potencijale na polju iskoristivosti biomase kao energetski efikasnog izvora 

energije, ali je trenutno stanje sektora obnovljivih izvora energije veoma loše. Statistike pokazuju da 

ukupan energetski potencijal biomase u Srbiji iznosi približno 2,7 miliona ten (tona ekvivalentne nafte), 

što je količina veća od ukupne potrošnje nafte u poljoprivrednoj proizvodnji Srbije. Od toga oko 1,7 

miliona ten leži u ostacima poljoprivredne proizvodnje i oko 1 milion ten u drvnoj biomasi. 

• U oblasti primene biomase za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije, Srbija ima 

značajne mogućnosti, u koje spada i korišćenje briketa i peleta. Upotreba drvnog peleta i briketa je u 

poslednjih nekoliko godina vrlo popularna u zemljama sa velikom preradom drveta, a danas se sve više 

favorizuje proizvodnja i upotreba peleta i briketa od žetvenog ostatka 

2.1. Nedovoljno iskorišćen potencijal biomase 

Posle obavljanja poljoprivrednih radova na 3,47 miliona hektara u Srbiji ostane neiskorišćeno više od 12,5 miliona 

tona biomase. Od toga u Vojvodini na 1,7 miliona hektara čak devet miliona tona ili 72 odsto! 

U biomasi se nalazi veliki neiskorišćen energetski potencijal za energetsku nezavisnost Srbije, za smanjenje 

emisije štetnih gasova, kao i upošljavanje velikog broja ljudi, što direktno ili indirektno u novim tehnologijama 

primenjenim kroz obnovljive izvore energije. 

 Od ovoga četvrtina dobijene biomase može se koristiti za zaoravanje ili kao prostirka za proizvodnju stajnjaka u 

cilju povećanja plodnosti zemljišta, druga četvrtina može da se koristi za proizvodnju stočne hrane, jedna četvrtina 

za proizvodnju toplotne energije i poslednja četvrtina u ostale svrhe… 

Od ukpne količine biomase namenjene u toplotne svrhe 2.794 puta 10/3 tona može da se uštedi ekvivaletna 

količina od 948,6 puta 10/3 tona ekstra lakog ulja za loženje; 

Identična količina dizel goriva troši se u celokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji u Vojvodini na 1,7 miliona 

hektara! 

Energija od biomase može da se korsiti za zagrevanje objekata (plastenika, staklenika, farmi i radionica), sušenje 

poljoprivrednih proizvoda i za tehnološke procese finalizacije poljoprivrednih proizvoda; 

Postoje velike mogućnosti za korišćenje biomase u poljoprivredi: 

• za proizvodnju humusa (zaoravanjme); 

• stajnjakja (prostiranjem); 

• stočne hrane; 

• toplotne energije (loženjem); 

• građevinskog materijala (razne presovane ploče i kocke); 

• delova nameštaja ( ploče iverice); 

• alkohola (varenjem); 

• biogasa (anaerobnim vrenjem); 

• za proizvodnu papira i ambalaže, sredstava za čišćenje metalnih površina (poliranjem); 

• pudera i drugih kozmetičkih sredstava; 

• ukrasnih predmeta (tapiserija, slamnatih šešira…) 
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Biomasa se nalazi u tri agregatna stanja, čvrsto, tečno i gasovito; 

• biomasa koja se dobija od drvnog otpada iz šumarstva i drvne industrije; 

• biomasa koja se dobija od industrijskog otpada i 

• biomasa od ostataka prilikom poljoprivredne proizvodnje, žetvenih ostataka. to je uglavnom tih 12,5 

miliona tona; 

• sastav biomase je organski materijal bogat kiseonikom, sumporomom i azotom; 

• pelet je jedna od alternativa iskjorišćenja biomase. pelet kao moderni oblik zgusnute biomase predstavlja 

obiman potencijal korišćenja obnovljivih izvora energije u EU. 

Stvaranje nove dodatne vrednosti poljoprivrednicima i njihovim gazdinstvima, može se ostvariti kroz 

zaustavljanje spaljivanja biomase na njivama, voćnjacima, vinogradima… tu se nalazi ključ ka postizanju ne samo 

obaveza Srbije prema svetu, životnoj sredini i svojim građanima već i put ka energetskoj nezavisnosti; 

Kada se govori o biomasi u poljoprivredi onda se, pre svega, misli na biljne ostatke iz biljne, voćarske i 

vinogradarske proizvodnje. 

3. POTENCIJALI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE – OIE 

 

 

• Potencijali obnovljivih izvora energije Republike Srbije su značajni i procenjeni su na 5,65 Mtoe 

godišnje. Više od 60% je potencijal biomase, koji iznosi oko 3,4 Mtoe godišnje. Od toga je 2,3  Mtoe je 

neiskorišćeni, a 1,1 Mtoe se već koristi. Raspoloživi tehnički hidropotencijal je 1,7 Mtoe godišnje od 

čega je 0,8Mtoe godišnje neiskorišćeni, a 0,9 Mtoe godišnje je iskorišćeni potencijal.  Procenjeni 

potencijal u geotermalnoj energiji je 0,2 Mtoe godišnje, u energiji vetra 0,1 Mtoe godišnje dok je u 

solarnoj energiji 0,2 Mtoe godišnje i 0,04 Mtoe godišnje u biorazgradivom delu otpada. 

 

• Republika Srbija od ukupno raspoloživog tehničkog potencijala OIE već koristi 35%. 

  

Tabela 1: Raspoloživi tehnički potencija obnovljivih izvora energije u Republici Srbiji 

Vrsta OIE 

Raspoloživi 

tehnički 

potencijal koji 

se koristi 

(Mtoe) 

Neiskorišćeni 

raspoloživi 

tehnički 

potencijal (Mtoe) 

Ukupni 

raspoloživi 

tehnički 

potencijal 

(Mtoe) 

BIOMASA 1,054 2,394 3,448 

Poljoprivredna biomasa 0,033 1,637 1,67 

Ostaci od poljoprivrednih kultura 0,033 0,99 1,023 

Ostaci u voćarstvu, 

vinogradarstvu i preradi voća 
- 0,605 0,605 

Tečni stajnjak - 0,042 0,042 

Drvna (šumska) biomasa 1,021 0,509 1,53 

Energetski zasadi - - nije dostupno 

Biorazgradivi otpad 0 0,248 0,248 

Biorazgradivi komunalni otpad 0 0,205 0,205 



130 
 

Biorazgradivi otpad (osim 

komunalnog) 
0 0,043 0,043 

HIDRO ENERGIJA 0,909 0,770 1,679 

Za instalisane kapacitete do 

10MW 
0,004 0,151 0,155 

Za instalisane kapacitete od 

10MW do 30MW 
0,020 0,102 0,122 

Za instalisane kapacitete preko 

30MW 
0,885 0,517 1,402 

GEOTERMALNA ≈0 0,1 0,180 

Za proizvodnju električne energije ≈0 ≈0 ≈0 

Za proizvodnju toplotne energije 0,005 0,175 0,180 

ENERGIJA SUNCA ≈0 0,240 0,240 

Za proizvodnju električne energije ≈0 0,046 0,046 

Za proizvodnju toplotne energije ≈0 0,194 0,194 

ENERGIJA VETRA  ≈0 0,103 0,103 

Ukupno iz svih OIE 1,968 3,682 5,65 

Izvor: Startegija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine 

  

U 2013.godini obnovljivi izvori energije učestvovali su sa 18% u domaćoj proizvodnji primarne energije. 

  

Tabela 2: Energetski bilans obnovljivih izvora energije za 2013.godinu 

/ 

Proizvodnja 

primarne 

energije (000 

toe) 

Uvoz  

(000 toe) 

Izvoz 

(000 

toe) 

Promena 

zaliha 

(000 toe) 

Bruto 

potrošnja 

energije 

(000 toe) 

Hirdoelektrane 

>10mw 
871 / / / 871 

Hirdoelektrane 

<10mw 
6 / / / 6 

Geotermalna energija 4 / / / 4 

Biomasa 115 5 64 -11 1045 

Biogas 2 0.000 0.000 0.000 2 

Energija sunca 0.129 0.000 0.000 0.000 0.129 

Energija vetra 0.047 0.000 0.000 0.000 0.047 

Ukupno: 1998 5 64 -11 1928 

Izvor: Energija u Srbiji 2013.g.,Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije 

  

Potpisivanjem Ugovora o osnivanju energetske zajednice koji je stupio na snagu  2006. godine Republika Srbija 

se opredelila za poštovanje ali i ugradnju evropskog energetskog prava u domaće zakonodavne okvire i strateška 

dokumenta. Republika Srbija je preuzela obavezu da do 2020. godine poveća učešće obnovljivih izvora energije 

sa sadašnjih 21,2 % na 27% u bruto finalnoj potrošnji i 10% učešća OIE - biogoriva u sektoru saobraćaja. 
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Akcioni plan za obnovljive izvore energije oslikava nacionalnu strategiju u ovoj oblasti i osnova je za postizanje 

veoma ambicioznih ciljeva  da u sektoru električne energije do 2020. godine imamo novih oko 1092 MW iz 

obnovljivih izvora energije. 

 

Tabela 3: Proizvodnja električne energije iz OIE iz novih postrojenja u 2020.godini. 

Vrsta OIE MW ktoe Učešće% 

Hidroelektrane > 10MW 250 95 30,3 

Hidroelektrane < 10MW 188 51 16,2 

Energija vetra 500 86 27,4 

Energija sunca 10 1 0,4 

Biomasa (SNR) 100 55 17,5 

Boigas (SNR) 30 19 6,2 

Geotermalna energija 1 1 0,2 

Otpad 3 2 0,5 

deponijski gas 10 4 1,4 

Ukupno plan: 1092 314 100,0 

Izvor: Nacionalni akcioni plan za korišcenje obnovljivih izvora energije Republike Srbije 

  

U sektoru grejanja i hlađenja planirano je da ostvari dodatnih 149 ktoe .  

 

 

 

 

Tabela 4: Proizvodnja energije u sektoru grejanja i hlađenja iz novih kapaciteta koji koriste OIE 2020.godine  

•   

•   

•   

•   

•   

• Izvor: 

Nacionalni akcioni 

plan za korišcenje 

obnovljivih izvora 

energije Republike 

Srbije 

•   

• Republika Srbija je usvojila i Akcioni plan za energetsku efikasnost  i  postavila cilj da u 2018. godini 

ostvari uštedu od 9% u potrošnji finalne energije u odnosu na baznu 2009. godinu, izraženo u energetskim 

jedinicama 0,7524 Mtoe. 

 

 

4. PROIZVODI BIOMASE 

 

Usled ograničenih rezervi fosilnih goriva i zagađenja životne sredine kao posledice njihove upotrebe, sve je veći 

fokus na obnovlјivim izvorima energije, dok se posebno promoviše korišćenje biomase za proizvodnju toplotne i 

električne energije i biogoriva. Obnovlјivost, znatno manji negativni ekološki uticaj, značajni energetski 

Vrsta OIE  (ktoe) 
 učešće( u odnosu na 

2009.godinu) 

Biomasa - komb. proizvodnja (SNR) 49 33% 

Biomasa – SDG 25 16% 

Biogas (SNR) 10  7% 

Geotermalna energija  10 7% 

Energija sunca 5 3% 

Biomasa u domaćinstvima 50 34% 

Ukupno plan: 314 100,0 
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potencijal i gotovo jednak kvalitet proizvedene energije u poređenju sa fosilnim gorivima, karakteristike su zbog 

kojih biomasa predstavlјa gorivo budućnosti. 

U Srbiji se biomasa najvećim delom nalazi na području Vojvodine, ali je njena upotreba krajnje skromna (oko 

2%) usled problema „logistike biomase“. Pod ovim pojmom se podrazumeva sakuplјanje, transport, skladištenje 

i korišćenje biomase kao energenta u relativno uskom radijusu.  

Agro pelet je proizvod cilindričnog oblika, glatke strukture, bez mirisa. Dobija se presovanjem biomase - žetvenih 

ostataka (slame soje, pšenice i uljane repice) pod visokim pritiskom, bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava. 

Na ovaj način se postiže održivo korišćenje poljoprivredne biomase kao jednog od obnovljivih izvora energije. 

Agro pelet ima dve osnovne primene: služi za sagorevanje u kotlovima i kao prostirka za uzgoj životinja. Shodno 

Energetski pelet je agro pelet od žetvenih ostataka sa sadržajem sojine slame min. 50%. Pelet je ekonomski 

isplativ i ekološki prihvatljiv energent za najširu primenu. Može se koristiti u pećima za individualne korisnike i 

javne ustanove na agro pelet, kao i pećima za pelet sa mehaničkim čišćenjem rešetke. Sagorevanjem peleta stvara 

se ista količina CO2 koliku je biomasa koristila prilikom svog „rasta“, pa se zbog toga pelet ubraja u CO2 neutralne 

izvore energije. Nema sumpora u svom sastavu, stoga ni emisije sumpornih oksida u vazduh. Visoko je efikasno 

gorivo u industrijskim kotlovima na čvrsto gorivo 

Pelet za prostirku se proizvodi od pšenične slame. Kao čist prirodni proizvod visoke higijenske vrednosti najbolji 

je proizvod za životinjsku prostirku. Koristi se kod uzgoja pilića, koka nosilja, ćurki, idealna je podloga za konje 

i druge životinje. Proces proizvodnje peleta se odvija na 92◦C, čime je proizvod u potpunosti mikrobiološki 

bezbedan. Upijajuća moć peleta veća je devet puta u odnosu na slamu, čime se omogućava veći komfor za 

životinje koje ostaju na suvoj podlozi. Bolji uslovi uzgoja usled velike absorpcione moći peleta rezultiraju većim 

prinosem i smanjenim mortalitetom živine. Pored toga, korišćenje peleta kao prostirke donosi i niz drugih 

prednosti među kojima su: eliminacija mirisa u objektima za uzgoj, lakše i brže čišćenje objekta, kao i manja 

količina otpada koji se jednostavnije i efikasnije koristi kao đubrivo. 

 

ZAKLJUČAK 

Evidentno je da potencijal poljoprivredne biomase u Srbiji nije u dovoljnoj meri iskorišćen. Mogućnost upotrebe 

poljoprivredne biomase kao energenta kao i njena ekonomska efikasnost treba da doprinesu razvoju svesti da ona 

nije samo nusproizvod, već korisno gorivo i organsko đubrivo. 

Međutim, iako se korišćenjem biomase kao izvora energije smanjuje efekat staklene bašte koji predstavlja jedan 

od vodećih ekoloških problema današnjice, ova ogranska supstanca ima i određenih nedostataka, na kojima treba 

da se radi. Da će upotreba poljoprivredne biomase zaživeti u Srbiji, svedoči skorašnje otvaranje elektrane koja 

radi na bazi poljoprivredne biomase, tačnije kukuruzne silaže u banatskom selu Botoš. 
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Abstract 
Punimi synon të hulumtojë gjuhën e romanit “Hide mbi kalldrëm” të T. Kukës dhe të hedhë dritë mbi kontributin e tij, 

jo vetëm letrar, por edhe gjuhësor. T. Kuka i është bashkëngjitur vitet e fundit armatës së shkrimtarëve të rinj të 

letërsisë shqipe, ndonëse është një moderator dhe gazetar me përvojë në Shqipëri. Aspekti leksikor, semantik, stilistik 

gjuhësor etj. do të jenë në fokus të punimit tonë.  

“Hide mbi kalldrëm” që sjell një tablo groteske e njëkohësisht, mallëngjyese të një Shqipërie të skamur, të uritur dhe 

të nëpërkëmbur do të jetë edhe vepra pasqyrë e një gjuhe sa të thjeshtë, aq edhe të pasur me dukuri gjuhësore, të denja 

për të qenë pjesë e një studimi gjuhësor. Metodologjia e përdorur në realizimin e kësaj analize është e një karakteri 

kompleks, pasi do të zbatohet kombinimi i metodës përshkruese me atë analizuese e sintetizuese. Shembujt që janë 

vjelë nga lënda e autorit do të shërbejnë për të konkretizuar çështjet teorike. Punimi është rezultat i një analize të 

thellë dhe shumëplanëshe të gjuhës së Kukës ku objekt studimi janë bërë mjetet e shprehjes, mënyra se si janë formuar 

ato, kuptimi dhe funksioni stilistik i tyre etj. Studimi i këtyre veçorive të leksikut, frazeologjisë popullore etj. në romanin 

e Kukës do të na japë mundësinë të njohim  atë  kulturë të pasur materiale e shpirtërore të popullit, edhe pse gjuha e 

veprës karakterizohet nga përdorimi i zhargonit të përditshëm të jetës së qytetarëve në Tiranën e viteve 1930.   

 

Fjalë kyçe: leksik, semantikë, sinonime, antonime, dilalekalizëm. 

 

 Hyrje 

 

Mes radios, televizionit dhe librit u rrit e u prezantua fuqishëm përpara publikut shqiptar figura poliedrike e Enkel 

Demit,  personalitet i rëndësishëm në fushën e  gazetarisë shqiptare, një moderator i suksesshëm i kohës sonë.  

Në dekadat e fundit ai ka kontribuar ndjeshëm edhe në letërsinë shqipe, por jo me emrin e tij të vërtetë, por me 

pseudonimin Tom Kuka. Në intervista të shumta ai deklaron se letërsia është pasioni i tij dhe se ai do të vazhdojë 

të shkruajë nën pseudonimin Tom Kuka.  Ai shprehet:-“U bënë kaq shumë njerëzit që më zbuluan sa pastaj nuk 

kishte më kuptim që të rrija i fshehur, sepse do dukej si shenjë arrogance, prandaj vendosa të zbulohem. 

Normalisht nuk do të heq emrin e autorësisë, le të mbetet Tom Kuka. Unë nuk e kam bërë këtë thjesht nga fakti që 

doja të fshihesha, doja të krijoja këtë enigmën. Ajo që më interesonte është që doja të ndaja personazhin televiziv 

nga letërsia. Doja që njerëzit të shkonin tek letërsia dhe jo tek personazhi televiziv. Tek e fundit ne dalim në 

televizion, japim opinionet tona dhe zakonisht audienca në Shqipëri ndahet gjysëm për gjysëm, o të duan shumë, 

o të urrejnë shumë dhe nuk doja të humbisja as gjysmën që më urren , as atë që më do, doja t’i çoja drejt letërsisë. 

Besoj si Tom Kuka, nuk kam asnjë arsye pse ta ndërroj. Kur të vijë dita e gurit të varrit, do ta vendos Tom Kuka 

në kllapa”. 

Qasja me pseudonimin Tom Kuka nuk është një risi për letërsinë shqiptare. Edhe Migjeni, Mitrush Kuteli etj.  u 

kanë dhënë vlerë jo vetëm emrave, por edhe pseudonimeve të tyre me kontributet e mëdha në fushën e letrave 

shqipe. 

Rreziku mbetet gjithnjë aty, kur je një emër i ri në letërsi.  Skeptik është lexuesi  në fillim se nuk të njeh penën, 

por vlerësim të garantuar e të merituar merr në fund, kur të lexojnë e të pëlqejnë.     

Me sa duket Tom Kuka u testua përmes botimeve të librave të tij  dhe tashmë e ka kaluar me sukses kufirin për 

në zemrën e lexuesit shqiptar. Vepra e tij më e fundit, “Flama” duket se po korr të njëjtin sukses, ashtu si prozat 

e tij të  botuara më herët.  

Ndaj kemi vendosur që në këtë studim të ndalemi pak në kontributin gjuhësor të autorit, pasi ai letrar ka kohë që 

trumbetohet e shijohet nga dashamirësit e prozës shqipe. 

Në fokus do të mbajmë një nga prozat e tij “Hide në kalldrëm”, botuar më 2016-ën, roman që bëri bujë edhe për 

shkak të pseudonimit Tom Kuka, një mister që u desh pak kohë të zbulohej. Romani karakterizohet nga një 

gjuhë e pasur me mjete gjuhësore shprehëse e stilistike që mjeshtërisht përdoren nga autori dhe funksionojnë si 
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në gjuhën e personazhit, ashtu edhe në atë të autorit. Aspekti leksikor, semantik e stilistik do të përbëjnë thelbin 

e punimit. 

“Hide mbi kalldrëm” është një vepër mjaft e lexuar dhe e pëlqyer nga lexuesi shqiptar që sjell një tablo groteske 

e njëkohësisht, mallëngjyese të një Shqipërie të skamur, të uritur dhe të nëpërkëmbur.  

 

Romani “Hide mbi kalldrëm” 

   

Vepra e Kukës “Hide mbi kalldrëm” bën fjalë për Shqipërinë e viteve ’30 e cila ka një qeveri dhe një kryeqytet. 

Tirana shpaloset me tonalitetet e një fotografie bardh e zi, në të cilën, falë një rrëfimi mjeshtëror, ndjejmë 

kutërbimin e kanalizimeve në qiell të hapur, të djersës së mëditësve. Di Hima, kryehetuesi i Tiranës, një burrë i 

mençur , me karakter tërheqës dhe ende i pamartuar, heton mbi vrasjen e Anton grekut duke zbuluar një botë 

sekretesh dhe shantazhesh, nga e cila mund të shpëtojë vetëm një dashuri e thjeshtë dhe e paqtë. Di Hima zbulon 

që pas atyre shtëpive dhe familjeve, në dukje të qeta, fshihen kushërinj që përdhunojnë kushërirat, një teze që vret 

nipin, një dajë që dërgon nipin në shtëpi publike, prindër që dërgojnë vajzat e tyre në dyert e pasanikëve etj. 

Andoni është një tregtar grek, i cili jetonte në Tiranë, ishte i martuar,  babai i një vajze dhe një djali të adoptuar 

dhe që gjendet i therur në shtëpinë  e tij. Mënyra e vrasjes tregon se personi që e ka kryer krimin e ka bërë me 

dashje të plotë.  Di Hima  zbuloi që Andoni nuk ishte burri i ndershëm, i dashur dhe i respektuar, siç e mendonin 

të tjerët. Detajet në roman tregojnë tendencat e tij pedofilike, por jo vetëm, romani shpalos një fenomen i cili është 

shumë aktual edhe në ditët e sotme. 

Me interes është studimi, pasi gjuha e prozës së këtij autori është e pastudiuar më parë. Vetë autori na ka ngjallur 

interesin për të hulumtuar veçoritë leksikore e semantike të gjuhës së veprës, kur deklaron: “Ngulmoj në shkrimin 

e dialekteve të shumëllojshme që ka shqipja, sepse kemi një thesar që dimë se ku është, por nuk dëshirojmë ta 

zbulojmë”. 

  

Gjuha e letërsisë artistike dhe shkrimtari  

 

Gjuha e veprave të letërsisë artistike ka qenë dhe mbetet dëshmi e gjallë e pasurisë gjuhësore, e vlerave të shumta 

që fjala merr në kontekstet e saj.  

Letërsia luan rol të veçantë për marrëdhëniet e gjuhës së normuar me format e tjera, sidomos jostandarde, të trajtës 

së shkruar me trajtën e folur. Nëpërmjet letërsisë artistike, jo vetëm zgjerohen mundësitë shprehëse të shqipes, 

por edhe përtërihen ato, shtjellohen më tej ose edhe krijohet diçka e re.  

Një vepër letrare është edhe një qëndrim ndaj gjuhës për kohën e vet, parë me syrin e artistit të fjalës. Letërsia 

shfrytëzon të gjitha mundësitë e organizimit të gjuhës në stile. Mund të thuhet se gjuha e letërsisë është një 

shndërrim specifik i gjuhës së përditshme në gjuhën e artit letrar. Në letërsi gjen shfaqje më të qartë e më të 

qenësishme natyra kombëtare e gjuhës (Petriti, 2008, fq. 87). Krahas funksioneve të tjera, letërsia ka edhe 

funksionin e ruajtjes e të zhvillimit të kulturës gjuhësore të kombit. 

Jo vetëm T. Kuka, por, në përgjithësi, shkrimtarët shqiptarë me artin e fjalës së tyre e kanë ngritur gjuhën tonë 

letrare në shkallën e gjuhëve më të përparuara të letërsisë botërore, e kanë rritur në mënyrë të ndjeshme forcën e 

saj shprehëse. Ata janë mjeshtërit e fjalës. Shkrimtarët e përpunojnë gjuhën e përbashkët kombëtare, gjuhën e 

popullit duke e ngritur atë në një shkallë të lartë shprehësie. Këtë kishte parasysh gjuhëtari i shquar A. Xhuvani, 

kur shkruante : “Kudo në çdo letërsi e në çdo kohë, shkrimtarët kanë qenë ata që i kanë dhënë hov përparimi  

gjuhës me veprat e tyre tue e lavrue e tue e pasunue.” (Xhuvani, 1993) 

Përsa i përket veprës së Kukës, rëndësia e tij në letërsinë bashkëkohore është e madhe, ai zë një vend të 

rëndësishëm edhe pse krijimtaria e tij nuk është shumë e zgjeruar. Gjithsesi, vendi i tij në letërsi dhe ndikimi i tij 

tregon mundimin që atij i është dashur për gdhendjen e veprave të tij. Studimi i gjuhës së shkrimtarit, normalisht 

kushtëzohet nga natyra e gjuhës së veprës letrare. Gjuha letrare e Kukës në veprën e tij “Hide mbi kalldrëm” 

karakterizohet nga zhargoni i përditshëm i jetës së qytetarëve në Tiranën e viteve 1930.  

Që të vijë emocioni, që të ndizet imagjinata e bukur përmes gjuhës së letërsisë artistike duhet që krijuesi të jetë i 

aftë në njohjen e zotërimin e gjuhës letrare shqipe e dialekteve të saj, të jetë mjeshtër në ndërtimin e frazës që çdo 

fjalë të jetë në harmoni e të tingëllojë siç duhet, kur lexohet. Po ashtu, stilin e një ligjërimi letrar të cilitdo shkrimtar 

e përcakton edhe formimi arsimor e letrar i tij, bindjet, temperamenti, karakteri, përvoja dhe pikëpamjet e tij për 

botën dhe jetën (Lloshi, 1988).    
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Pasuria leksikore e gjuhës në romanin “Hide mbi kalldrëm” 

           

Në gjuhën e veprës letrare të Tom Kukës “Hide mbi kalldrëm” zë vend një leksik i pasur në fjalë e shprehje ku 

bien në sy fjalët e shprehjet me karakter popullor p.sh.: gjerbte, caracë, qostekë, pjell, purtekë, hirnore, terezi, 

qose, kruspull, taze, shushk, pëqi, top në vend, i dhashë dum, e hoqi qafe, i lumtë dora, prish gojën, po me nji brim 

i bi fyellit, u bë gur varri etj.   

Njësitë frazeologjike në veprën e T. Kukës janë pjesë e rëndësishme e gjuhës, sepse duke e njohur shumë mirë 

këtë pasuri, autori di ta përdorë atë jo vetëm ashtu të gatshme, por në të shumtën e rasteve të përpunuar, si në 

përmbajtje dhe në formë, në varësi të asaj për çka ai shkruan. Ai shfaq edhe në këtë drejtim origjinalitetin dhe 

guximin e tij krijues në përpunimin dhe modelimin e tyre,  për shembull:  u bë daulle, i i shte kallur data; e la 

shakull, sa u bë thumb, as mos t’ju shkojë nëpër men’, ka hik si kokrra e mollës, ia donte shpirti, na del nami etj. 

   

Nga analiza e frazeologjisë në gjuhën e veprës së Kukës vëmë  re disa karakteristika: 

-Përdorimi i pjesëve të trupit të njeriut në njësinë frazeologjike: vë dorën në zemër, i ka duart flori, më jep një 

dorë, më jep një mendje, vuri buzën në gaz; si këmbët e pulës;sa hap e mbyll sytë; etj. 

-Përdorimi i fjalëve që përfshijnë sende të jetës së përditshme: i rrahur me vaj e me uthull; bukë e gojës; një çapë 

bukë; tek pullë etj.  

-Përdorimi i njësive frazeologjike që ndërtohen nëpërmjet krahasimit: ishte si gjys çyryk; me barkun si thes mielli; 

vazhdoi të ecte si breshkë; ndali si me sustë;ka hik si kokkrra e mollës; e ruan shtëpinë si qen stani; si lopa bajgën 

etj. 

Pasuria leksikore që gjendet në faqet e veprës së T. Kukës është e gjerë, e bollshme dhe plot sharm.  Në veprën e 

Kukës gjenden, pothuajse, të gjitha shtresat e leksikut. Leksiku është treguesi që shpërfaq më qartë pasurinë 

gjuhësore të veprës së një shkrimtari, ai është treguesi kryesor se sa ai njeh gjuhën dhe potencialet e saj dhe, nëse 

kjo është në nivel shumë të mirë, i krijon atij mundësinë për të qenë i ndryshëm, përballë kolegësh të tjerë të 

letrave.  

Leksiku i veprës së Tom Kukës ka si tipar kryesor shtrirjen  në kohë dhe si i tillë është i pasur e i shumëllojshëm: 

leksik i përdorimit të përgjithshëm, leksik krahinor, përkatësisht ai i qytetit të Tiranës së viteve ‘30, leksik që ka 

dalë nga përdorimi apo përdoret rrallë, leksik fjalësh të huaja, leksik terminologjik, leksik i krijuar prej atij vetë, 

frazeologjizma gjuhësorë, frazeologjizma letrarë etj.  

Leksiku që përdor autori në roman përbën një pjesë të rëndësishme të gjuhës letrare shqipe të letërsisë 

bashkëkohore, duke risjellë elementë origjinalë. Por në mënyrë të spikatur, gjithnjë në përputhje me nevojat 

artistike të veprës, përdoren edhe dialektalizmat, arkaizmat dhe fjalët e huaja.   

 

Dialektalizmat dhe krahinorizmat  

 

Karakteristikë lehtësisht e dallueshme në prozën e Kukës mbetet përdorimi i fjalëve dialektore e krahinore të cilat 

përdoren për përshkrimin e mjedisit, ngjarjeve, personazheve etj. Janë fjalë dialektore e krahinore të Shqipërisë 

së mesme që sjellin pamje reale të Tiranës së viteve ’30, por edhe të jetës së banorëve të saj të asaj periudhe, gjuha 

e të cilëve dhe niveli social i tyre nuk kalon pa lënë gjurmë. P.sh.: më thanë se t’duhej nji gru’ për ndihmë; u 

qyqja!; ishte mësuar me çingijet e Tiranës ; mbante të veshura brekushe;  hide; gatun, brima; moma, ku kishte do 

mbeturina, në qoftë hala gjallë; me lon qumështin te porta;e doja si babën tim, për të shti në dhe, kom frykë, kam 

merak mos bon nonj gjamë etj.       

Dialektet kanë shërbyer e vlejnë kurdoherë si gurra të pasurimit e të larmisë shprehëse të gjuhëve të njësuara 

(Thomai, 2002). Shtresa e fjalëve dialektikore dhe krahinore në gjuhën e veprës se Tom Kuka dallon dy grupime 

të gjëra: 

-Fjalë dialektore e krahinore që kanë forcë tipizuese për personazhet a mjediset dhe që përdoren me këtë qëllim 

nga autori. 

-Fjalë dialektore e krahinore që i kanë kapërcyer kufijtë dhe kanë hyrë në përdorim në gjuhën letrare, d.m.th., që 

sjellin nuanca  kuptimore, emoconinuese, stilistike plotësuese dhe kështu, e kanë humbur forcën tipizuese në 

letërsinë artistike. 
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Dialektizmat duhen parë edhe nga një anë tjetër, në se për to ka ose jo një fjalë tjetër gjegjëse në gjuhën shqipe. 

P.sh.: Nisi të çelë (hapë) gropën; E meritonte një mort (vdekje) zotnish; Nuk ma ka ënda (qejfi); Vasilika u tromaks 

(tremb); llërë (krahë) të rrumbullakta; e bënte këtë gjë tinëz (fshehtas) etj.  

Kjo shtresë leksikore i jep gjithë bukurinë e koloritin gjuhës së veprës së Kukës duke e bërë gjuhën e tij sa 

origjinale, aq edhe shprehëse. 

 

Sinonimet 

 

Tom Kuka me shumë sukses arrin përherë të krijojë sinonime, ndërtime sinonimike apo shprehje sinonimike, në 

mënyrë që shprehja e tij gjuhësore të jetë sa më e plotë, e saktë,  shprehëse e sa më estetike.  

Sinonimia në veprën e tij zë një vend me rëndësi dhe paraqet një begati të vlefshme gjuhësore në të gjitha nivelet. 

Raste të sinonimeve të shkëputura nga vepra janë:  Gjurmoj atë që bën keq dhe më ndodh ta gjej; Ka pesë vjet që 

nuk është më. Nuk la askënd pas, vetëm këtë pikturë. – Shyqyr, Paska vdek’. ; me zë të plotë, buçitës; është gur 

toka, shkëmb; Tjetri u tromaks. U drodh nga frika dhe nisi të qante; vdiq, i ra rrufeja; ishte e zezë sterrë; të hidhur 

zeher; është la e pastru; me këmishën e bardhë si bora etj. 

Për të bërë më të gjallë përshkrimin apo për të përsëritur me shtesë intensitetin e madh të thënies, autori 

harmonizon normativen me dialektoren e krahinoren. Një grup i madh sinonimesh është ai i krijuar me fjalë të 

leksikut të huaj dhe atij shqip, si p.sh.: skamje- fukurallëk, pasuri-bollëk; engledisem-zbavitem; prokopi-hair; 

pishman- pendohem; beter-keq, etj.  

Antonimet 

 

Antonimet që kemi vjelë nga proza e Kukës e kemi vështruar si dukuri që shpreh marrëdhënie semantike 

kundërvënieje, jo vetëm ndërmjet fjalëve, por edhe ndërmjet shprehjeve e situatave të ndryshme gjuhësore, 

gjithnjë duke pasur parasysh kundërvënien kuptimore dhe më pak strukturën e tyre formale. 

 Raste te antonimeve gjejmë: Unë jam i morteve, jo i dasmave;  ndërsa Rula pohonte ose mohonte sipas situatës; 

që kalonte nga e majta në të djathtë; Hyseni qeshi dhe vdiq; shtynte ditët tek priste ; ishte e zezë sterrë me dhëmbë 

të bardhë; shko dhe mos hjade; do qante, do qeshte; vdiq kur linda unë; etj.   

 

Arkaizmat 

          

Vepra e Tom Kukës lidhet shumë me qytetin e Tiranës të viteve 30. Ai vetë është nga Tirana. Jeta mes këtyre 

njerëzve, hallet, dramat, gëzimet e tyre i kanë ofruar shumë pasuri gjuhësore, larmi, gërshetim të shtresave të 

ndryshme të ligjërimit: nga të folmet që bëjnë bazën e standardit gjuhësor e deri te ligjërimi me mjaft 

dialektizma e arkaizma karakteristike për këtë zonë.  

Arkaizmat zënë një vend me rëndësi në prozën e Kukës. Ato janë arkaizma të mirëfilltë, d.m.th., 

fjalë, kuptime fjalësh e ndërtime frazash të moçme, që kanë gjegjëset e tyre në gjuhën letrare dhe 

një numër i caktuar arkaizmash, që shënojnë nocione, sende e dukuri të së kaluarës, të 

rëndësishme për kohën e kaluar, që sot nuk përdoren, por që njihen me emrin historizma ose 

arkaizma historikë (Jani, 2015, fq. 86). 

Arkaizmat më të shumtë në numër që ndeshim këtu janë fjalë të leksikut të përgjithshëm p.sh.: 

kryeplak, xhandar, haram, xhehnem, xheneti, pisqollë, mangall, takëme, etj. Dihet që efekti 

shprehës i arkaizmave varet nga filli i fjalëve të tjera në kontekst. Me arkaizmat shkrimtari krijon 

përftesa të larmishme, veçanërisht në dialogët dhe përshkrimin e mjedisit dhe atmosferës 

historike të Tiranës të viteve 30.   

Fjalët e huaja 

             

Duke ditur se në shekuj shqipja ka pasur marrëdhënie të ndërsjella me gjuhët fqinje, është e kuptueshme se fjalët 

e huaja janë mjaft të pranishme edhe në shqipen e sotme letrare.  Përdorimi i tyre nga shkrimtarët në veprat letrare 

bëhet me masë e si duhet, duke qenë se ai është i vetëdijshëm për rolin shoqëror e estetik të veprës letrare. Edhe 

Tom Kuka e përdor fjalën e huaj në funksion të efekteve stilistike dhe ofron një përdorim shumë evokues të këtij 
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leksiku.  Këto fjalë krijojnë pamje me cilësi të ligjërimit artistik dhe bëjnë karakterizimin e duhur gjuhësor të 

personazheve, ato janë shpehëse dhe dallojnë menjëherë nga fjalët e shqipes në kontektstin ku ato dalin. 

Për efekte stilistike e nuanca më të veçanta, Kuka përdor fjalë të huaja edhe kur ato e kanë gjegjësen në gjuhën 

shqipe. P.sh.: haber, beter, lemeri, dërdëng, mort, smoking, papillon, dovere, piacere etj.  

Shumica e fjalëve të huaja në prozën e Kukës janë të shënuara qartë artistikisht si shtresë e moçme, që lidhet me 

kohën historike, me mjedisin e caktuar, me mënyrë e jetës dhe mendësinë e caktuar.   

Fjalët e përbëra 

Prania e këtyre strukturave në veprën e Tom Kukës demostron zhvillimin e gjuhës, si dhe është bërë fusha në të 

cilën duket qartë prirja e gjuhës sonë për t'i plotësuar me mjetet e veta, kërkesat e mëdha, që parashtron zhvillimi 

i shpejtë i shoqërisë. 

Kuka shquhet për aftësinë që të krijojë figura, të japë mjedise të plota, të përshkruajë e të tipizojë personazhet. 

Këtë e bën mes përdorimit korrekt të normës standarde dhe gjuhësisht mes fjalëve të përbëra (kompozitave), që i 

japin bukuri e hijeshi gjuhës si: mustaqepadirsur, hallemadhi, derëzi, kokëshkretë, derëshuari, vetullabashka, 

erëmirë, vulëhumbur, fatzi, derëbardhë, ogurzi, arkëmort, zhurmëmadhe, këmbëkryq, etj.  

Këto formime me kuptime të reja e me forcë magjike brenda vetvetes e bëjnë gjuhën e Tom Kukës të veçantë e të 

thjeshtë për t’u kuptuar. Disa kompozita që gjejmë në vepër: kryeqytet, turravrap, sipërmarrës, dykatëshe, 

fundbarku; fjalëpakë; arkëmorti; drejtkëndore,dymetrosh; shpatullgjerë; tejendanë; vendqendrim; tjetërkund; 

drejtpeshimi; këmbëkryq; etj.  

 

Përfundime  

         

Tom Kuka apo Enkel Demi është një shkrimtar i cili rikrijon artistikisht botën shqiptare në vitet ’30, në romanin 

“Hide mbi kalldrëm” në një kohë ku stabiliteti politik dhe social ishte i trazuar me një gjuhë shprehëse dhe 

emocionuese.   

Nga studimi i gjuhës së romanit të Kukës arritëm në përfundimin, se gjuha e tij është sa letrare dhe krahinore. Si 

një shkrimtar bashkëkohor, ai e përdor mjeshtërisht gjuhën letrare shqipe dhe shpesh gjejmë aty fjalë e shprehje 

të leksikut popullor, frazeologji gjuhësore dhe letrare, dialektalizma, fjalë e shprehje të huaja, arkaizma, kompozita 

etj.   

Autori gjithashtu  shfrytëzon bukur sinoniminë dhe antoniminë e gjuhës shqipe për të qenë më intensiv, më 

depërtues dhe shprehës me frazën e tij.    

Theksojmë se autori përmes fjalës së tij na bën pjesë të një realiteti të trishtë të jetës së brendshme, të fshehtë të 

shoqërisë shqiptare të viteve 30’ duke na drithëruar shpirtin me dukuritë negative që, për fat të keq, ekzistojnë 

akoma dhe në ditët e sotme, pothuajse pas një shekulli. Zhargoni i jetës së përditshme, ku nuk mungojnë fyrjet 

dhe sharjet e rënda shqiptare nuk ia zbehin aspak bukurinë gjuhës së veprës që është sa letrare, aq edhe folklorike, 

sa e thjeshtë, aq edhe e pasur në dukuri.  
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KOMUNIKIM DHE VLERAT ETIKE 

Prof. Ass. Dr.Rexhep Suma 

 

Abstrakt 
Ndryshimet  e mëdha në botë  që kanë ndodhur si pasojë e  zhvillimit të teknologjisë,  kanë ndikuar edhe në stilin e 

komunikimeve dhe marrëdhënieve ndërnjerëzore.  Shikuar nga një aspekt  kanë zëvendësuar komunikimin personal 

dhe format e tjera të komunikimit me  komunikimin virtual –on line, ku si pasojë kjo gjendje prodhon edhe efekte tjera 

ku rrjedhimisht fillon edhe zbehja e vlerave tradicionale komunikuese në shoqërinë tonë në veçanti dhe në botë në 

përgjithësi. Komunikimi dhe vlerat etike kanë qenë një pjesë instrumentale dhe integrale e  vlerave  islame, që nga 

fillimi i  shfaqjes së tij.  

Elementi i etikës në procesin e komunikimit  kërkon që dy bashkëbiseduesit  në këtë proces të shfaqin kulturën e 

bashkëpunimit dhe përgjegjësisë në kuadër të formës së komunikimit. Në raste kur individi nuk respekton vlerat 

etike të komunikim , më pas hapen apo krijohen problem të panevojshme që  shumë raste përfundojnë edhe tek 

organet e drejtësisë. 

Komunikimi arrin kuotën e suksesit kur  vlerat etike   në të folur e ka kryer efektivitetin, vërtetësinë dhe 

besueshmërinë e mesazhit që përçohet. Po të bëjmë një ndarje të saktë të shpalosjes së vlerave, mendimeve, ideve 

dhe parimeve nga mjediset e ngushta ku më së shumti përdorim etikën personale, te mjediset më të gjera me etikë të 

përgjithësuar, atëherë pavarësisht kontekstit, mund të themi se kemi zhvilluar një komunikuar  me vlera të larta etike.  

Një pyetje qenësore mbetet sesa etikë jemi ne në procesin e komunikimit? Shumë forma sjelljesh apo akte të të 

folurit brenda etikës individuale apo publike  përcaktojnë stadin dhe zhvillimin e komunikimit. Nuk ka asgjë të keqe 

nëse dikush shpalos vlerat dhe parimet individuale në një zonë më komforte për të gjatë një komunikimi mes 

familjarësh, miqsh apo të afërmish. Deri këtu jemi në zonën e etikës së kufizuar personale, ku çdokush në nerv e 

sipër, në mllef, inat apo xhindosje mund të sillet dhe flasë me terma etikisht të ngushtë, klanorë, miqësorë, apo 

familjarë.  

Andaj  ky hulumtim im do të shpërfaq  kulturën e komunikimit dhe vlerat etike në shoqërinë tonë shqiptare. 

Fjalë kyçe: komunikim, etikë, vlera tradicionale, kulturë, civiliz 

Hyrja 

Së pari, në nivel të lartë të komunikimit me gojë dhe kulturës në të cilën informacioni është prodhuar dhe 

transmetuar nga personi në person.  

Së dyti, një shkallë të paparë të librave dhe dorëshkrime të riprodhuara të cilat shënojnë një epokë intelektuale 

të ndërveprimit të pasur shkencor, letrar, artistik dhe gjuhësor në të gjitha fushat e dijes.  

Dhe së treti, përpjekja e parë në histori për të sjellë kulturat gojore dhe të shkruara në një kuadër të unifikuar, 

krijimin e terrenit për revolucionin shkencor, që pasoi më vonë në kontinentin Evropës. 

Etika ka të bëjë me rregullat e sjelljes ose parimet morale që na orientojnë për të vepruar në mënyrën më të 

drejtë në një situatë të caktuar. Ndër vite filozofët kanë zhvilluar një numër parimesh të përgjithshme etike, që 

shërbejnë si orientime për të vlerësuar sjelljen tonë.  

Prej më se një shekulli, studimet për komunikim e kanë vënë theksin në mediet e komunikimit masiv për shkak 

të risive që ato kanë sjellë, duke hyrë në jetën e përditshme të shumicës së individëve që nga fundi i shekullit XIX. 

Por, ekziston një arsye tjetër për këtë suses: mediet e komunikimit masiv përbëjnë faktin komunikativ më origjinal 

dhe më përcaktues në shoqëritë e orientuara në demokraci. Ato implikojnë njëherësh tri dilemat mbi universet 

tona të përkatësisë, duke bërë të mundur vendosjen e një marrëdhënie të shpejtë dhe të përhershme midis popujve 

dhe kulturave përmes imazheve, teksteve dhe tingujve (pa marrë parasysh mjetet e komunikimit dhe regjimet e 

mëparshme politike).189 

 
189 Eric Maigret, Sociologjia e komunikimit dhe medieve.Tiranë, 2010, Botimet Papirus, f.18. 
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Parimi i së mesmes së artë 

Virtyti moral shtrihet mes dy ekstremesh. Ky pozicion filozofik lidhte veçanërisht me Aristotelin, i cili, si 

biolog vërejti që ushqimi i tepërt është po aq i dëmshëm për shëndetin, sa edhe ushqimi i pamjaftueshëm. Çelësi 

qëndron te modelimi. Në të njëjtën mënyrë, në dileta etike mënyra e duhur e sjelljes gjendet midis teprimit dhe të 

bërit pak. 

Shembujt e së mesmes së artë gjenden shpesh në praktikat e medies. Për shembull, kur kompanitë e lajmeve 

raportojnë për trazira civile, ato përpiqen të jenë të përmbajtura. Ato ekuilibrojnë nevojën për të informuar 

publikun me nevojën për të ruajtur sigurinë publike, duke mos irrituar audiencën. 

E domosdoshmja kategorike 

Është parim universal, që ajo që është e drejtë për një është për të gjithë. Filozofi gjerman Emanuel Kant njihet 

gjerësisht për këtë direktivë etike të tij. Për të matur korrektësinë e sjelljes sonë, Kanti këshillonte të vepronin 

sipas rregullave që do të donin t’i shihnin të zbatuara universalisht. Sipas formulës së Kantit, kategorike do të 

thotë e pakushtëzuar, e pazbutur nga rrethanat, pa përjashtime e drejta është e drejtë dhe duhet bërë, nuk ka rëndësi 

se ç’pasoja ka. Nëse, pas kryerjes së një veprimi ndihemi të shqetësuar ose fajtorë, mbase kemi shkelur 

ndërgjegjen tonë. E zbatuar në komunikimin masiv, e domosdoshmja kategorike mund të ketë kuptim që të gjitha 

format e mashtrimit në mbledhjen e lajmeve janë të gabuara dhe duhet shmangur. Askush nuk do që mashtrimi të 

bëhet një praktikë universale. Prandaj, për shembull, një reporter nuk duhet ta paraqesë vetveten si të ndryshëm 

nga të tjerët, kur mbledh informacione për një lajm. 

Parimi i dobishmërisë 

Dobishmëria është përcaktuar si përfitimi më i madh në numër të madh. Mendimi modern utilitarist e ka 

origjinën te filozofët e shekullit XIX, Jeremy Bentham dhe Jon Stuart Mill. Doktrina bazë në formulimet e tyre 

është se ne e përcaktojmë ç’është e drejtë apo e gabuar, duke marrë në konsideratë raportin e së mirës ndaj të 

keqes për shoqërinë në përgjithësi. Utilitaristët pyesin se sa promovohet e mira dhe sa shmanget e keqja nga 

mënyra e ndryshme e sjelljes. Ata japin një metodë të qartë për vlerësimin e zgjedhjeve etike: 

1. Llogarit të gjitha pasojat, të mira e të këqija që do të rezultonin nga secila prej alternativave tona, 

pastaj 

2. Zgjidh alternativën që maksimalizon vlerën ose minimizon humbjen. Po të shohim fushën e 

komunikimit masiv mund të gjejmë lehtë disa shembuj të vjedhur qeveritarë, të njohur si dokumentet 

e Pentagonit. Me sa duket gazeta që e bëri këtë mendoi se e mira që do të arrihej duke botuar këto 

dokumente ishte më e rëndësishme se dëmi që mund të shkaktohej prej tyre. Vini re se (perspektiva 

e Kantit do të sugjeronte një drejtim të ndryshëm veprimi. Vjedhja është e keqe, gazetat nuk duan që 

qeveria t’iu vjedhë pronën, prandaj s’ka pse të pranojnë apo nxisin vjedhjen e pronës qeveritare). 

Ose merrni rastin e një gazete të vogël perëndimore, që vendosi të denonconte vdekjen e një 

adoleshenti, i cili u largua nga qyteti, iu fut rrugës së prostitucionit e drogës dhe u vra. Gazeta mendoi 

se përfitimet potenciale të kësaj historie, si paralajmërimi ndaj prindërve të tjerë, ishin më të mëdha 

se hidhërimi që mund t’i shkaktonte familjes vrasja e viktimës.190 

 

Islami si vlerë botërore, është i ngritur mbi bazën e komunikimit të mirëfilltë, qoftë të sferës disiplinare apo 

interdisiplinare. Manifestimi i vlerave dhe etikës në komunikim nga aspekti i përgjithshëm dhe në gazetari në 

aspektin më të ngushtë, mbetet një element qenësor në ngritjen dhe prezantimin apo plasimin e informatave apo 

shpërndarjen e mesazhit. Së këndejmi, Islami është fe e komunikimit, vlerave sublime, që po ashtu në vetvete 

përcjell mesazhe të vlerave dhe etikës pozitive që janë bazë e ndërveprimit (ineraction) njerëzor. Ky artikull 

paraqet një përmbledhje të kodeve ekzistuese të etikës së medies dhe analizon ndikimin e tyre në praktikat e 

medies masive. Ajo pastaj tenton të zhvillojë një perspektivë islame e masive të etikës së medies, duke u fokusuar 

në udhëzimet morale të ofruara nga Kur'ani dhe tradita e Profetit Muhamed a.s.(Sunetin). Gjithashtu shqyrton 

 
190 Joseph R. Dominick, Dinamika e komunikimit masiv-media në periudhën digjitale. UET Press, 2000 Tiranë. f. 

590. 
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çështjet, problemet dhe sfidat në operacionalizimin e këtyre udhëzime të realizueshme në një kod të etikës. Në 

fund, udhëzime specifike janë paraqitur për të bërë media me përmbajtje islame praktikues të vetëdijshëm dhe të 

interesuar për etikën e medies. Disa diskutime gjithashtu janë bërë lidhur me mënyrat e zbatimit të këtyre 

dispozitave të kodit të etikës. 

Mendoj se mediet duhet të jenë shumë më praktike sesa abstrakte dhe filozofike. Megjithatë, të dyja lajmet 

dhe përcjellin dhe përforcojnë dhe janë të bazuara në besime të caktuara dhe sistem vlerash. Themelet dhe 

epistemologjia etike e praktikave bashkëkohore të medieve masive janë të rrënjosura thellë në ideologjinë dhe 

filozofinë perëndimore. Motivi kryesor prapa të gjitha strukturave të masmedias, praktikave dhe proceseve është 

e bazuar në vlerat e shitjes dhe i qeverisur nga mekanizmi i tregut.191 

Kodi i etikës dhe mekanizmave mbikëqyrës është injoruar nga praktikuesit e medieve, sepse ai kundërshton 

rendin mbizotërues social dhe pengon ndjekjen e privates. Situata në vendet myslimane ose të praktikantëve të 

medieve myslimane, nuk është e ndryshme nga ajo e medieve perëndimore. 

Format e ndryshme të etikës së medies masive kanë të bëjnë me të drejtat, përgjegjësitë, liritë dhe rregullimin 

e shtypit kanë qenë të debatuara në kulturat evropiane që nga futja e shtypit në shekujt e 15-të dhe në fillim të 

shekullit të 16-të. Shumica e këtyre debateve u përqendrua në dy fusha: etika profesionale që lidhet me trajnimin 

e profesionistëve të medies dhe teoritë normative filozofike të komunikimit publik, të cilat mbajnë në obligimet 

profesionale të praktikantëve të medies. 

Arti i kulturës dhe komunikimit në shoqëritë dhe mesin islam gjeti shprehjen e vet më të mirë në Kur'anin 

famëlartë dhe Sunetin e të Dërguarit a.s.. 

Kur’ani është burimi kryesor i komunikimit dhe perceptimet. Suneti i të Dërguarit a.s., i marrë nga veprat e tij 

dhe gjykimeve, është standardi i sjelljes së bashku me mësimet kuranore, haditheve janë rekord autoritar i thënieve 

të tij. Hadithi u bë thelbësor për organizimin e informacionit dhe diskursi intelektual në shoqërinë Islame.192 

Qenësore në mësimet islame janë të drejtat themelore të komunikimit, duke përfshirë të drejtat për të ditur, për 

të lexuar, për të shkruar dhe për t’u shprehur (komunikuar). Nocioni i el-ilm (njohuri), mbizotëron në të gjithë 

mësimet kur'anore si parim themelor i gjithë vlerës dhe etikës së komunikimit në Islam. Fjala ‘Ikre”(lexim) është 

ajet (fjalë) i parë që iu shpall të dërguarit të fundit, Muhamedit a.s. Kjo fjalë (ajet) në mënyrë direkte përçon idenë 

e ndërgjegjshme për të komunikuar brenda komunitetit apo rrethit mysliman. 

Patjetër që duhet të jemi të kujdesshëm lidhur me fjalët që përdorim derisa shqyrtojmë marrëdhëniet Islam-

Perëndim. Fjalët që duhet vënë në dukje një të vërtetë, nganjëherë mund të bëhen pengesa më e madhe në të 

kuptuarit e asaj të vërtete. Fjalët Islam dhe Perëndim shprehin shumë elemente; nga historia te feja, nga kultura 

tek arti, nga filozofia te shkenca dhe politika. Sot, kur thuhet Islam, në mendjen e njerëzve marrin formë imazhe 

të caktuara: Meka, njerëz që falen, sulmet vetëvrasëse, gratë të mbuluara etj. Edhe kur themi Perëndim, na faniten 

shumë imazhe në kokë: qytete të zhvilluara e të populluara, teknologjia, ndërhyrjet ushtarake, video-klipet 

muzikore, kishat, rrënimi i familjes etj.193 

Mësimi përmendësh (hivzi) Kur’anit është një akt i përbashkët i informacionit dhe komunikimit që ka një 

histori të gjatë në shoqëritë islame, ajo është ende praktikohet gjerësisht në të gjitha vendet myslimane, duke 

shërbyer si një lidhje stabile midis mënyrave komunikuese dhe të shkruara. Fakti se arabishtja u bë gjuha kryesore 

e Islamit, ka ndihmuar transmetimin efikas të ideve (mesazheve), vlerave dhe ahlakut në gjithë botën islame dhe 

më gjerë. Me një fe të vetme dhe një gjuhë të vetme, komunikimi u shndërrua në një instrument për integrimin e 

Ummetit (El ummeh). 

Para epokës moderne, qendrat kryesore të komunikimit në botën islame ishin xhamitë, sidomos gjatë ditëve të 

mëdha dhe festive javore-të premteve (el xhumua), shesheve publike, si dhe shkollat (medresetë, mejtepet). 

Institucioni i xhamisë ka shërbyer, jo vetëm për lutjet e përditshme, por edhe për përhapjen e vlerave morale dhe 

etikës së lajmeve dhe të opinionit dhe si një forum për vendimmarrjen politike, sociale, ushtarake etj. Kjo formë 

e komunikimit, si predikim (el hutbe) u bazua kryesisht në traditën islame të kombinuar në diskursin fetar. 

 
191 Thomas Ë. Cooper. Communication Ethics and Global Change. Ëhite Plains, NY: Longman, 1989: XI.. 
192 Movlana, Hamid and Joseph A. Kéchichian. "Communications Media." In The Oxford Encyclopedia of the 

Islamic Ëorld. Oxford Islamic Studies Online,  

 http://ëëë.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0157). 
193 Ibrahim Kallën, Islami dhe Perëndimi, Logos-A, 2011.f.25. 
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Etika profesionale dhe teoritë normative 

Një koncept i rëndësishëm në fushën e komunikimit islam është termi “teblig”, nocioni i transmetimit dhe 

përhapja e besimit dhe praktikave islame. Ky nocion, i rrënjosur në traditat gojore dhe sociale të komunitetit të 

madh islam, i themeluar një kornizë të etikës të lidhura me komunikimin dhe ndërveprime sociale. 

Format e ndryshme të etikës së medies masive që kanë të bëjnë me të drejtat, përgjegjësitë, lirinë dhe 

rregullimin e shtypit kanë qenë të debatuara në kulturat evropiane që nga futja e shtypit në shekujt 15 dhe në fillim 

të shekullit të 16-të. Shumica e këtyre debateve u përqendrua në dy fusha: etika profesionale që lidhet me trajnimin 

e profesionistëve të medies dhe teoritë normative filozofike të komunikimit publik, të cilat mbajnë obligime 

profesionale të praktikantëve të medies. 

Teknologjitë e reja të informacionit të kohës sonë kanë rritur jashtëzakonisht fuqinë dhe funksionin e medieve 

masive, dhe në të njëjtën kohë kanë vënë presion të madh mbi shkencëtarët e medieve që të mendonin për të 

ripërcaktuar parametrat e etikës për gazetarët dhe praktikuesit e medieve. Nga njëra anë, këto teknologji të reja 

kanë demokratizuar procesin e komunikimit, duke inkurajuar komunikimin mes individëve dhe në anën tjetër, ata 

gjithashtu ofrojnë mundësi për të pasur edhe elita që monopolizojnë informacionin dhe manipulojnë atë dhe kështu 

të kontrollojnë fatet e të tjerëve, pa pëlqimin e tyre apo edhe kundër vullnetit të tyre. Kjo, si një shënim i shquar i 

komunikimit sipas Everett Rogers, është një pikë kthese epistemologjike e analizës së medieve dhe të teknologjive 

të reja të komunikimit, të cilat janë forca lëvizëse prapa këtij revolucioni.194 

Nuk është e mundur që tensioni mes forcave të tregut të lirë të ideve dhe atyre që avokojnë sjellje të 

përgjegjshme të praktikantëve të medieve është duke shkuar në drejtim të zgjidhjes. Ka dy arsye kryesore: për 

shkak se forcat në vendin e tregut të lirë të ideve dominojnë ekonominë dhe rrjedhimisht strukturat politike, dhe 

për shkak se ata të cilët avokojnë për sjellje të përgjegjshme të gazetarëve përbëjnë një minoritet dhe nuk kanë 

asnjë ose vetëm një rol të parëndësishëm në procesin e vendimmarrjes që kanë të bëjnë me menaxhimin e medieve 

dhe të pronësisë. Ata, sipas John C. Merril, janë akademikë “fosilë” dhe janë një specie e rrezikuar e vetvetes së 

tyre.195 Merrill ka ndarë kodet e etikës ekzistuese të medies dhe përgjegjësisë në tri lloje: ajo që është definuar ose 

përcaktuar ligjërisht nga qeveritë, që është e definuar në mënyrë profesionale ose e përcaktuar nga vetë shtypi dhe 

që është e definuar në mënyrë pluraliste ose janë përcaktuar nga vetë gazetarët.196 

Po shtu Merrill vëren si teori të tretë si i vetmi që është i vlefshëm, kuptimplotë dhe në harmoni me vlerat dhe 

synimet e shoqërive perëndimore, sidomos shoqërisë amerikane197. 

Në përpjekjen për të krahasuar kodet ekzistuese të etikës, Thomas V. Cooper ka dhënë një kontekst kombëtar, 

konceptual, historik dhe gjuhësor. Vendosja e këtyre kodeve brenda një spektri të theksit, Cooper ka ilustruar disa 

nga polaritetet më të rëndësishme me të cilën shumica e kodeve mund të shpjegohen nga “joformale“, “formale”, 

“minimale”, “ideale”, “materiale”, “metafizike” ,”inihibitive”, “frymëzuese” etj..198 

Ndërsa padyshim nuk ka asnjë përpjekje, nga studiuesit perëndimorë, të krahasojnë këto kode brenda kornizës 

islame. Jean Claude Bertrand ka vërejtur se Perëndimi është më shumë i shqetësuar me çështjet etike në kontekstin 

e një “shtypi të lirë”, dhe pjesa tjetër e botës është më i interesuar në çështjet e lidhura rreth drejtësisë.199  

Herbert Altschull ka përdorur kategoritë e lirshme të vendeve të orientuara drejt tregut, filozofisë marksiste 

dhe popujve të përparuar, si dhe ka përshkruar artikujt e besimit që formojnë bazën e kodeve etike të medieve.200 

Nuk mund të jetë në kontekste të shumta dhe pajisje metodologjike nga kodet e të cilave mund të klasifikohen. 

Megjithatë, duke kërkuar në tri perspektiva të diskutuara në këtë artikull, (John C. Merrill , Thomas Cooper, dhe 

Herbert Altschull) mund të konkludojmë se kombet më të perëndimizuara, duke përfshirë kombet e sapoçliruara 

të Evropës Lindore, gjithnjë e më shumë janë të prira drejt një teorie të bazuar në treg, te përgjegjësia në masmedia, 

e cila është në fakt një teori e pluralizmit individual. Apo thënë në terma më të qarta: Kodi i etikës është ajo që 

një gazetar, individ apo një institucion i veçantë medial apo një shoqëri e veçantë gjykon të përshtatshme për të 

 
194 Everette M. Rogers. Communication Technology: The Neë Media in Society. Neë York: The Free Press, 

1986,p.194. 
195 John C. Merrill, 'Three Theories of Press Responsibility and Advantages of Pluralistic Individualism,' in Deni 

Elliott (ed.) Responsible Journalism. Beverly Hills, California: Sage, 1986.p. 56. 
196 Ibid.: 49. 
197 Ibid.50 
198 Thomas Ë. Cooper, op. cit.: 236-237, 240. 
199 Claude-Jean Bertrand, 'Ethics in International Communication,' Intermedia, v.13 (#2), March 1985: 9. 
200 J. Herbert Altschull. Agents of Poëer. Neë York: Longman, 1984: 26. 
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mirën materiale të gazetarit, shtypit apo shoqërisë si një tërësi. Kështu, kuptimi dhe vlerat e caktuara për koncepte 

të tilla si lajme, besnikëri, objektivitet, liri, të drejtën e njerëzve për të ditur dhe fakte mund të ndryshojë sipas 

rrethanave të veçanta ose në përputhje me nevojat dhe prioritetet e një shoqërie të caktuar në një kohë të caktuar. 

Kjo është më se një mund të merreni me rishikimin e literaturës ekzistuese mbi etikën e medies nga tezat e 

shkencëtarëve perëndimorë për këtë çështje. Kodet e etikës individuale mund të ndryshojnë nga një komb vetëm 

në lidhje me prioritetet kombëtare, pengesat gjuhësore, diversitetit kulturor apo llojit të strukturës politike. 

Pavarësisht përpjekjeve për të hartuar një kod të etikës të pajtuar ndërkombëtarisht, në aspektin praktik 

ekzistojnë kode të ndryshme të etikës gazetareske në shumë vende të Lindjes, në Perëndim, në Veri dhe në Jug. 

Procesi i komunikimit masiv është diktuar nga vizioni i një gazetari, se çfarë mund të jetë më e gatshme të shitet 

për publikun dhe në çfarë forme. Kjo është arsyeja pse nuk janë kodet pa sjellje, teknologjia, teoria pa humanitetin 

dhe realitetin (praktika), ndryshimi global pa ndryshim personal dhe etika personale, pa vetëdijen botërore.201 

Një perspektivë islame 

Në praktikë sot nuk ka asnjë kod të etikës gazetareske të bazuar në parimet e Islamit, ndërkaq disa studiues 

janë përpjekur të përcaktojë një kuadër islamik për etikën e masmedias.202 

Megjithatë, mendimi i tyre nuk shkon përtej diskutimeve akademike. Kjo është arsyeja pse Ummeti mysliman 

në më shumë se 1.5 miliard nuk ka kontroll mbi burimet e informacionit dhe mënyrën se si duan të përhapin 

lajmin, pavarësisht nga të pasurit më shumë se 600 gazeta të përditshme, rreth 1500 veklies, 1200 shikime të 

lajmeve mujore dhe revista si dhe rreth 500 publikime të ndryshme islame.203 

Etika (ethics) sjellje, zakon, traditë, doke dhe shprehi. Shkenca mbi moralin, mbi gjenezën dhe natyrën e tij, 

mbi parimet, rregullat dhe normat e mirësjelljes, mbi detyrat ndaj njëri-tjetrit, shoqërisë, njerëzimit etj. Pjesa 

praktike e filozofisë, bashkë me politikën dhe ekonominë. Disiplinë që ka të bëjë me të mirën dhe me të keqen 

dhe me detyrimet morale, si një tërësi e parimeve dhe vlerave morale, si sistem vlerash morale, si parime të sjelljes 

që e qeverisin një individ ose grup, si filozofi udhërrëfyese (guiding pilosphy). Ky nocion përdoret për të emërtuar 

sistemet ose teoritë me vlera apo parime të caktuara morale. Etika është shkencë mbi moralin ose etosin.204 

Është e vështirë për një studiues për të gjetur një kod islam të përcaktuar mirë të etikës gazetareske. Dikush 

mund të gjejë kode shtypi në Pakistan, Turqi, Indonezi, Egjipt dhe disa vende me shumicë myslimane, por shumica 

e këtyre reflektojnë, në një masë të madhe, të njëjtin paragjykim laik që është pjesë e kodit ekzistues të etikës në 

shumicën e vendeve të tjera. Konferenca e parë aziatike islamike, organizuar nga Liga Botërore Myslimane në 

Karaçi të Pakistanit më 1978, vendosi që koordinimi duhet të zhvillohet ndërmjet gazetarëve myslimanë për të 

kompensuar dhe kundërvënë monopolin perëndimor të masmedias dhe propagandës anti-islame. 

Agjencia e parë Ndërkombëtare Islame e Lajmeve (IINA) u themelua nga Organizata e Konferencës Islamike 

(OIC), në vitin 1979, me seli në Xheda të Arabisë Saudite, por siç ka vënë në dukje Schleifer: "IINA shërbeu 

dobët e jo siç ishte paraparë që një nga objektivat e saj të parë ishte konsolidimi dhe ruajtja e trashëgimisë së pasur 

kulturore të Islamit ... Një kufizim shumë i rëndësishëm për mbulimin IINA, nga një perspektivë islame, është 

relativisht shumë i ulët i përmbajtjes lajmeve me thelb islam. 205 

Konferenca e parë Ndërkombëtare e Gazetarëve Myslimanë, e mbajtur në Xhakarta të Indonezisë, në vitin 

1981, miratoi një besëlidhje për profesionistët e medieve myslimane, duke theksuar se rregullat islame të sjelljes 

duhet të formojnë bazën për të gjithë praktikuesit e medieve myslimane në përpjekjet e tyre gazetareske, ndërkaq 

mediet myslimane duhet të punojnë drejt arritjes së integrimit të personalitetit të individit mysliman. Ajo u shpreh 

 
201 Thomas Ë. Cooper, op. cit.: 269. 
202 Hamid Moëlana, 'Communication, Ethics, and Islamic Tradition,' in Thomas Ë. Cooper, op. cit.: 147-158; 

Dilnaëaz Siddiqui, 'Mass Media Analysis: Formulating an Islamic Perspective,' Paper presented at the 1989 AMSS 

Conference, SUNY, Brockport, Rochester, NY, October 26-28, 1989; Sayeed Al Seini, 'An Islamic Concept of 

Neës,' American Journal of Islamic Social Sciences, v. 3 (32), December 1986:277-289; Abdallah Schleifer, 'Islam 

and Information: Need, Feasibility, and Limitations of an Independent Neës Agency,' American Journal of Islamic 

Social Sciences, v. 3(#1), September 1986:109-124. 
203 Aslam Abdullah, 'Muslim Media,' paper presented at the Conference organized by the Ministry of Education, 

Government of Malaysia at Kuala Lumpur, Malaysia, July 1987:19. 
204 Ali Pajaziti, Fjalor i Sociologjisë, Logos-A 2009,f.156. 
205 Abdallah Schleifer, op. cit.: 113. 
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se konsolidimi i besimit të individit mysliman në vlerat islame dhe parimeve etike duhet të jetë obligimi kryesor 

i medieve islame.206 

Megjithatë, asnjëra nga përpjekjet e sipërpërmendura nuk mund të çojë në zhvillimin, dhe ç’është më e 

rëndësishmja, në praktikën e një kodi të etikës islame në mesin e gazetarëve myslimanë. Si arsye mund të 

numërohen: mungesa e mbështetjes nga qeveritë myslimane, mungesa e interesit dhe entuziazmit nga vetë 

gazetarët myslimanë, mungesa e mbështetjes nga dijetarët myslimanë, si edhe shoqërinë myslimane në përgjithësi. 

Edhe shumë revista islame dhe gazeta nuk kanë qenë në gjendje të demonstrojë se ajo që ata praktikojnë në thelb 

janë të ndryshme nga mediet laike. Në këtë vazhdë Schleifer ka vërejtur: 

Baza për një kod të etikës islame 

Para së gjithash, shqetësim permanent i gazetarit është përhapja e lajmeve. Ne duhet të biem dakord mbi një 

përkufizim të lajmeve që është e lejueshme brenda kornizës së Kur'anit dhe Sunnetit. Jo vetëm se duhet gjithashtu 

të marrin në konsideratë një proces të mbledhjes së lajmeve, duke e bërë lajme dhe lajmi që shpërndahet të jetë i 

pranueshëm brenda një kuadri islam. Dhe në mënyrë që të konkurrojnë me urdhrat e informacionit ekzistues duhet 

të sigurojnë bazat teorike dhe argumentet, si dhe një forcë lëvizëse që do të sigurojë zbatimin e saj në mesin e 

gazetarëve myslimanë në gjithë botën. 

Para përcaktimit të lajmeve, duke u përpjekur për të zhvilluar një kod të etikës islame, le të diskutojmë 

shkurtimisht bazën e sistemit moral islam, sepse ajo luan një rol shumë të rëndësishëm në realizimin e 

botëkuptimit islam, brenda të cilit një gazetar mysliman ka për të vepruar dhe e cila është në thelb ndryshe nga 

botëkuptimi laik ose perëndimor. 

Forca qendrore në sistemin moral islamik është koncepti i tevhidit (besimi i pastër në një Zot)-Teuhidi 

nënkupton edhe koherencën, unitetin, harmoninë dhe në mes të të gjitha pjesëve të universit. Jo vetëm kjo, por 

koncepti i teuhidit nënkupton ekzistimin e një qëllimi në krijimin dhe çlirimin e gjithë llojeve njerëzore nga robëria 

dhe nënshtrimin ndaj varietes të shumta të perëndive. Koncepti i ahiretit bëhet një forcë shtytëse në kthim te një 

Zot, dhe frymëzim, si edhe udhëzimet përfundimtare janë dhënë nga traditat dhe jetën e Profetit (as ). 

Duke shpjeguar implikimet e teuhidit, Hamid Moëlana ka vërejtur se përgjegjësia e një gazetari mysliman dhe 

sistemit të mas-medies islame do të jetë - “për t’i shkatërruar mitet”. Në botën tonë bashkëkohore këto mite mund 

të përfshijnë pushtetin, përparimin, shkencën, zhvillimin, modernizimin, demokracinë, arritjet dhe sukseset. 

Personalitetet që përfaqësojnë këto, nuk duhet të jenë shumë njerëzore dhe super të definuar. Sipas parimit të 

teuhidit, një tjetër konsideratë themelore në komunikim ( një detyrë tjetër e rëndësishme e gazetarëve myslimanë) 

bëhet e qartë: shkatërrimi i strukturave të mendimit në bazë të dualizmit, racizmit, fisnores, familjarizimit dhe 

superioritetit ... Një nga dualizmit e këtij parimi, është nocioni laik i ndarjes së fesë dhe politikës.207 

Një tjetër parim udhëheqës në zhvillimin e një kodi Islam të etikës gazetareske është koncepti i përgjegjësisë 

sociale.  

Siç u përmend më herët, teoria e përgjegjësisë sociale në të cilën mediet perëndimore sekulare ose praktika 

janë bazuar është e rrënjosur në individualizmin pluralist. Ndërsa parimi islam i përgjegjësisë shoqërore është i 

bazuar në konceptin e udhëzim në të mirë e ndalim nga çdo e keqe. Kjo nënkupton se kjo është përgjegjësi e çdo 

individi dhe grupi, sidomos institucionet e komunikimit shoqëror ose publik të tilla si shtypi, radioja, televizioni 

dhe kinemaja, për të përgatitur individët dhe shoqërinë si një e tërë që të pranojnë parimet islame dhe të veprojë 

mbi ta. 

Përgjatë historisë islame shumë institucione, si dhe kanalet e komunikimit masiv siç janë xhamitë, ezani dhe 

hytbja e së premtes e kanë përdorur këtë koncept të përgjegjësisë sociale për të mobilizuar opinionin publik dhe 

të bindë individët për të punuar për të mirën e përbashkët të shoqërisë në përgjithësi dhe për individin e tyre 

ndjekja e mirë në këtë botë dhe në ahiret. 

 

Koncepti i lajmeve 
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Thënia filozofike mediale ”kur një qen kafshon një njeri ky nuk përbën lajm, por kur një njeri kafshon një qen 

ai është lajm”, në masë të madhe është një përshkrim i drejtë i ngjarjeve si janë trajtuar nga redaktorët. Ajo flet 

për konceptin e përgjegjësisë sociale që është e pranueshme për gazetarinë bashkëkohore. Kriteret e cituara shpesh 

të objektivitetit janë një mit që duhet shqyrtuar dhe e që sfidohet nga praktikuesit e medieve myslimane. 

Objektiviteti, siç përcaktohet nga dijetarët bashkëkohorë të shumë medieve, është interpretimi që do të thotë:208 

• raportimi vetëm i dukurive të vëzhgueshme; 

• • raportimi pa emocione personale; 

• • raportimi pa mendim personal; 

• • raportimi pa vlera personale; 

• • raportimi nga të gjitha anët njëlloj. 

Një gazetar mund të përmbushë të gjitha kërkesat e mësipërme, por disa prej tyre janë të pamundura. Kriteret 

islamike të lajmeve janë shumë më praktike dhe të dobishme. Islami e thekson në mënyrë të barabartë përmbajtjen, 

qëllimin, si dhe procesin e mbledhjes së lajmeve në kuadrin e konceptit të përgjegjësisë sociale të përcaktuar më 

sipër. Por, Islami nuk e lejon ndjekjen e as edhe të një gazetari për të konfirmuar dyshimet, shpifjen, qarkullimin 

e thashethemeve apo emrin-thirrje. Islami ka krijuar një traditë të fortë të vlerësimit kritik të burimeve të lajmeve, 

përdorimi i metodave të shëndosha të dokumentacionit, verifikimit të fakteve dhe dëshmitë kudo që të jetë e 

mundur, raportimin brenda kontekstit të duhur dhe trajtimit të subjektit në mënyrë të drejtë. 

Nën rrethana të caktuara mund të ketë përjashtime për disa prej këtyre kufizimeve, por nuk duhet të bëhet një 

praktikë rutinë apo mënyra e preferuar e praktikës profesionale. Kështu lajmi mund të përkufizohet si një raportim 

i ngjarjeve në mënyrë që të plotësojë nevojat e shoqërisë myslimane, që çon në paqe dhe stabilitet, në përputhje 

me parimet morale dhe etike të Islamit. 

Një koncept tjetër i madh që përcakton kufijtë e një kodi të etikës profesionale për gazetarin, është Umeti 

mysliman apo komuniteti. Kur’ani thotë: "O ju njerëz, vërtet Ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe një 

femre, ju bëmë popuj e fise që të njiheni ndërmjet vete, e s’ka dyshim se tek Allahu më i ndershmi ndër ju është 

ai që më tepër është ruajtur (këqijat) e Allahu është i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë. (El 

Huxhurat,13). Kështu praktikuesit e medieve myslimane janë menduar për t’i shërbyer një komuniteti të madh 

mysliman në përgjithësi dhe një individi mysliman të këtij komunitetit global mysliman në veçanti. 

Prandaj, vështirë se ka ndonjë hapësirë për media për të përhapur urrejtje dhe tallje ndaj bashkësive të tjera 

jashtë një kufiri kombëtar, brenda një mediumi të veçantë operativ. Kështu, në parim media myslimane duhet të 

formojnë një burim universal të lajmeve dhe informacionit si dhe të shërbejë kauzën e unitetit dhe barazisë mes 

gjithë njerëzimit në përgjithësi dhe të komunitetit mysliman në veçanti. Është brenda kësaj kornize që mediet 

myslimane duhet të jenë të lira në rregullimin e censurës nga sundimtarët e vendeve të ndryshme myslimane, 

sepse sovraniteti i shtetit i takon Zotit dhe jo një mbreti të veçantë apo presidenti. Perëndia i plotfuqishëm, dhe jo 

mbretër dhe princa, të udhëzojnë qenien njerëzore. 

Kështu, një kod i etikës gazetareske islamike ndoshta do të ofrojë udhëzime të mira për përdorimin e medies 

masive, për të reduktuar dhe eliminuar tensionin midis kombeve dhe për t'i shërbyer njerëzimit në përgjithësi, 

duke siguruar një llogari të drejtë, të saktë të ngjarjeve botërore. 

Së fundi, koncepti i devotshmërisë është ende një bazë për zhvillimin e një kodi islam të etikës gazetareske. 

Koncepti takva shkon përtej devotshmërisë, ai ngre kapacitetet individuale, morale, shpirtërore dhe psikologjike 

të një personi në një nivel që individi bëhet imun nga dëshirat materiale të tepërta. Ai lartëson një person në një 

nivel më të lartë të vetë-ndërgjegjësimit. Takva duhet të jetë element mbështetje në njohuritë teknike, aftësinë 

menaxhuese, shkencore knov-hov, si dhe aftësitë e komunikimit të gazetarëve myslimanë. Debati dhe shqetësimet 

rreth kodeve të etikës së komunikimit masiv bashkëkohor fokusohet në një çështje: kush duhet të ketë autoritetin 

për të zbatuar këto kode të etikës: qeveritë, institucionet mediatike, gazetarët apo individët? Problemi nuk është 

mungesa e një kodi, dhe jo mungesa e respektimit të zbatimit të një kodi. Takva është kombinuar me një dashuri 

të vërtetë dhe përkushtimit ndaj Zotit, ndërgjegjja në jetën e përtejme dhe pranimi i udhëheqjes së Profetit 

Muhamed, mund t'u japë forcë përfundimtare dhe definitive morale të praktikojnë gazetarinë e lirë dhe të 

ndershme. 

 
208 Sayeed al Seini, op. cit.: 288. 
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Sfidat, problemet dhe sugjerimet 

Një kuadër i shkurtër konceptual për një kod të etikës gazetareske islamike është paraqitur më lart. Nuk ka 

asgjë të re në të. Kjo vetëm na kujton se, duke vënë koncepte të tilla në praktikë është aspekti më i vështirë i 

diskutimit të tërë. Asnjë përpjekje nuk është materializuar ende në një sistem të qëndrueshëm të informacionit 

islamik që mund të përfundojë varësinë e myslimanëve në burimet perëndimore të informacionit. Praktikuesit e 

medieve myslimane janë të varura nga të katër agjencitë e lajmeve transnacionale dhe shërbimeve kabllore: AP, 

UPI, AFP dhe Reuters. Në një sondazh të kryer në vitin 1986, u zbulua se gazetat myslimane në gjuhën arabe, 

angleze, persiane dhe urdu mbulojnë 90 % të lajmeve mbi këto katër agjenci. Shtatëdhjetë për qind e byrove të 

lajmeve të huaja në vendet myslimane u takojnë agjencive perëndimore të lajmeve, ndërsa numri i byrosë në 

vendet myslimane të lajmeve vështirë se kalon mbi 5 % në total.209  

Dhjetë vjet më vonë, situata nuk është shumë e ndryshme. Prania e fortë e agjencive të lajmeve perëndimore 

në vendet myslimane dekurajon praktikat e medies që nuk përputhen me normat e këtyre burimeve të 

informacionit. Prandaj, është thelbësore për të zhvilluar një burim alternativ dhe praktikë të informacionit që do 

të zëvendësojë mbështetjen në burimet e informacionit kryesor, objektivat e të cilit janë në kundërshtim me 

sistemin e vlerave themelore të Islamit. 

Përjashtim të rastit kur media myslimane përpiqet të hulumtojë burimet alternative të informacionit, dhe nëse 

ata tregojnë vullnetin e madh për të akomoduar grupe sociale të tilla dhe neglizhojnë rininë myslimane, gratë, 

fëmijët dhe popullatën rurale, ata do të mbeten të mbyllur në një audiencë të vogël, pa ndonjë rëndësi praktike për 

masat myslimane në veçanti dhe të botës në përgjithësi. Si pasojë, dëshira për t'iu përmbajtur kodit të etikës islame, 

gjithashtu do të mbetet e ulët. 

Është e rëndësishme të theksohet se vetë praktikuesit e medieve myslimane duhet të zhvillojnë një strukturë 

të pavarur. Për fat të keq, ka shumë pak shkëmbim të ideve, përvojave dhe ekspertizës mes gazetarëve myslimanë, 

gazetave dhe revistave. Si rezultat, tashmë burime të pakta njerëzore dhe materiale janë tretur në dublifikim të 

përpjekjeve e të ngjashme. Kështu një grup kryesor i praktikuesve të medieve myslimane, të tërhequr nga vende 

të ndryshme, mund të formohet për të shërbyer si një media thinj-tank. Një grup i tillë duhet të punojnë në 

bashkëpunim të ngushtë me ata që janë të angazhuar në mënyrë aktive në përcaktimin e një kuadri islam për zonat 

tjera të studimit d.m.th., sociologji, psikologji, shkenca politike, filozofi dhe antropologji etj, në mënyrë që të 

zhvillojë një qasje të plotë islamike të procesit të komunikimit masiv. 

Një aspekt i rëndësishëm i zhvillimit të një kodi të etikës profesionale gazetareske është trajnimi i gazetarëve 

myslimanë. Ka qendra të shumta të trajnimit për gazetarët në të gjitha aspektet tjera të punës, por asnjë, ku 

gazetarët mund të marrin trajnim mbi aspektet specifike islame. Ekziston një nevojë urgjente për të krijuar një 

Institut islam të Kërkimeve Mass Media dhe Trajnimit. Një institut i tillë mund të kryejë shumë detyra të 

rëndësishme përveç trajnimit të gazetarëve: 1). Përgatitja e një drejtori të gazetarëve myslimanë për botën e gjerë 

dhe bashkëpunimin rajonal; 2) Përgatitja e një bibliografie mbi literaturën ekzistuese në mediet botërore 

myslimane; 3) Përgatitja e librave për futjen e koncepteve themelore në historinë e komunikimit masiv, meto-

dologjisë dhe procesit të një ekzamini kritik të qasjeve bashkëkohore; 4) Përgatitja e monografive për çështje të 

caktuara dhe problemet me të cilat përballen mediet myslimane dhe gazetarët myslimanë që lidhen me detyrat 

editoriale, qarkullimi dhe shpërndarja, shpallja dhe përdorimi efektiv i teknologjive të reja të komunikimit; 5.) 

Krijimi i një grupi të monitorimit të medies, në mënyrë që të vërehen shtrembërimet e medieve perëndimore të 

Islamit dhe shoqërive myslimane, si dhe për të monitoruar dhe vlerësuar marrëdhëniet shtyp-qeveri në vendet 

myslimane; dhe nën 6.) Organizimi i seminareve rajonale dhe ndërkombëtare dhe konferencave, në të cilat të dyja 

palët myslimane dhe jo- myslimane, praktikues të medieve mund të shkëmbejnë mendimet dhe përvojat e tyre, në 

mënyrë që të vlerësojmë rëndësinë e një kodi të etikës islame për gazetarët. 

Këto janë disa sugjerime në drejtim të realizimit të qëllimit të zhvillimit të një kodi të etikës së medies, të 

realizueshëm brenda një kuadri islam. Për të filluar me të, një forum aktiv të praktikantëve të medies myslimane 

dhe akademikë mund të jetë krijuar për të shkëmbyer informacion lidhur me kodet e etikës gazetareske në vendet 

myslimane dhe gjithashtu për të bashkëpunuar dhe bashkërenduar me praktikuesit jo-myslimanë të medies, 

shoqata dhe organizata që kanë një shqetësim rreth medieve, kulturës dhe fesë. Forumi i tillë më vonë mund të 

 
209 Aslam Abdullah, op. cit.: 32 
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luajë një rol kyç në formimin e një instituti ndërkombëtar për trajnimin e medieve dhe hulumtime për gazetarët 

myslimanë. 

Gjatë shekujve të mëvonshëm të historisë islame, kur arti i shtypjes së librave dhe riprodhimi i dorëshkrimeve 

janë zhvilluar gjerësisht, mënyra e komunikimit me gojë nuk e ka humbur rëndësinë e saj, por ka mbetur një pjesë 

e pandashme e kulturës dhe etikës së komunikimit. Zgjerimi i shteteve islame në kontinentin e Azisë, Afrikës dhe 

Gadishullit Iberik, shoqëruar me futjen e vlerave, etikës dhe mjeteve të reja të komunikimit, përshpejtoi procesin 

e komunikimit shkencor, komercial dhe artistik. 

Kultura islame me interesin e saj shkencor në gjithë universin formësoi një mjedis intelektual me studime të 

avancuara në fusha të tilla, si kimi, astronomi, gjeografi, histori, matematikë, mjekësi dhe filozofi. Këto studime 

kanë stimuluar një respekt për informacion dhe njohuri që drejtonte marrëdhëniet e brendshme dhe ndërkombëtare 

në bashkësisë islame (el ummeh). Për më tepër, etika dhe qytetërimi islam shfrytëzuan pozitat e saj, si kyç 

gjeopolitik, duke zhvilluar shkencën e lundrimit dhe komunikimit, jo vetëm të tregtisë, por edhe për shpërndarjen 

e njohurive shkencore dhe praktike. Dorëshkrime dhe libra të shkruar përshkuan shoqërinë islame dhe frymëzuan 

zhvillimet e thella kulturore. 

Një grup prej shkruesve efikas dhe intelektualë, (verrakiin), i shërbeu komunitetit islam, duke komentuar mbi 

kopjimin dhe dorëshkrimet, shpesh kompletimin e më shumë se njëqind faqeve në ditë. Nën mbikëqyrjen e tyre, 

shkrimtarët dhe publikuesit e tyre krijuan një sistem efektiv të bashkëpunimit në kuadër të industrisë së publikimit 

të vlerave etike dhe morale. Dhe si rrjedhojë u shtua kërkesa e lartë për librat dhe çoi në ndërtimin e bibliotekave 

të shumta private dhe publike. 

Për shkak të faktorëve politikë, ekonomikë dhe socialë të brendshëm dhe të jashtëm, midis shekullit të 

trembëdhjetë dhe epokës moderne, megjithatë në botën islame u ndje një rënie e shkurtër në adoptimin e 

teknologjive të reja të komunikimit. Zbulimet, hulumtimet dhe shpikjet evropiane e në këtë rrafsh në sferën e 

shtypit në mesin e shekullit të pesëmbëdhjetë, lajmëroi lindjen e kulturës së shtypit dhe një kërcim të madh sasior 

në prodhimin e informacionit. Në shoqëritë islame, megjithatë, mënyra e komunikimit nuk zëvendëson një tjetër; 

komunikimi në vend, me gojë dhe me shkrim vazhdoi për të zhvilluar dhe erdhi për të plotësuar formularët 

teknologjikë të komunikimit në epokën moderne. Prandaj, rritja e komunikimit në botën islame u karakterizua 

nga progresi cilësor sesa hedhje sasiore. 

Shtypshkronjat e para u futën në vendet islame si: në Egjipt, Indi, Iran dhe Turqi, në fillim të shekullit të 

shtatëmbëdhjetë. Gjatë shekullit të tetëmbëdhjetë dhe gjysmës së parë të shekullit nëntëmbëdhjetë, shtypi lehtësoi 

krijimin e gazetave në gjithë botën islame. Kjo periudhë e hershme e shtypit ishte përgjegjëse për importimin e 

nacionalizmit modern dhe laicizmit nga Evropa, ajo gjithashtu ka luajtur një rol të rëndësishëm në përhapjen e 

lëvizjes së shekullit të nëntëmbëdhjetë të reformës islame, si fushata kundër kolonizimit evropian. 

Rritja e hershme e masmedias moderne në botën islame ishte e lidhur, së pari, me ndërhyrjen e shtetit në 

prodhimin dhe shpërndarjen e shtypit, dhe së dyti, me ndikimin e të dy udhëheqësve laikë dhe fetarë, të cilët 

kërkonin të përdorin shtypin për reformat socio-politike. Kështu, gjatë dy dekadave të fundit të shekullit të 

nëntëmbëdhjetë, dy lloje të publikimeve u shfaqën në botën islame: një krijimtari gazetareske, udhëhequr kryesisht 

nga elita perëndimore të trajnuar dhe të arsimuar, të cilët kishin promovimin e ideve evropiane të shekullarizmit, 

liberalizmit dhe nacionalizmit modern, dhe një tjetër nga udhëheqësit fetarë dhe reformatorëve islamë si Sejjid 

Jamal al-Din el-Afgani, i cili po bënte fushatë për një komunitet të unifikuar islamik në gjithë Lindjen e Mesme, 

Azi dhe Afrikën Veriore. Ndikimi i El- Afganit ishte i fortë në shumicën e vendeve islame, veçanërisht në Iran 

dhe në Egjipt, ku ai dhe pasuesit e tij botuan një numër të gazetave, duke përfshirë të famshmen – “El urve el 

vuthka”, e cila ka qarkulluar në shumë vende. Mjeti i ri i gazetarisë ishte në përdorim të gjerë në botën islame nga 

Indonezia deri në Afrikën Veriore. 

Me revoltën e xhonturqve kundër sulltanit në vitin 1908 , erdhi një rritje e shpejtë e papritur të numrit të 

gazetave, duke u botuar në arabisht në krahinat e Perandorisë Osmane. Prej tre medieve të mëdha të propagandës 

në revolucionin iranian kushtetues të vitit 1905-1911 – nga të gjitha pamfletet politike, shoqëritë sekrete dhe 

revolucionare- shtypi ishte i fundit që bëri fitime më të mëdha. Lëvizjet antikolonialiste dhe luftërat e 

vazhdueshme për pavarësi në Indi, Indonezi, Marok dhe Algjeri, çuan në rritjen e shtypit, partive politike dhe një 

numri të lëvizjeve ideologjike nga më radikalet deri te socializmi komunist. 

Shekulli i njëzetë shënoi rritjen e komunikimit masiv modern në botën islame, procesi i dekolonizimit në një 

numër të vendeve islamike në Azi dhe Afrikë, shoqëruar me përcaktimin e orëve ekonomike dhe njohjes e sistemit 

komb - shtet, duke ngritur medien në komunikime domethënëse, në të cilin gjendja luan një rol të madh. Në republi-
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kat e Azisë Qendrore, ku modeli sovjetik i medies u bë mbizotërues, institucionet islame të komunikimit, të tilla si 

xhamitë dhe medresetë mbetën nën kontrollin dhe mbikëqyrjen e shtetit. Në veri dhe në Afrikën Perëndimore, mediet 

e komunikimit të shteteve të sapoformuara të pavarura janë zhvilluar përgjatë vijave të modeleve franceze dhe 

angleze. 

Një karakteristikë e masmedias në botën bashkëkohore islame ka qenë shumësia e agjencive të shtypit, si dhe 

transmetimit, telekomunikacionit, industrisë dhe kulturës, të cilat kanë reflektuar kryesisht diversitetin e grupeve 

etnike, gjuhësore, gjeografike. Si një e tërë, mediet në botën islame, veçanërisht televizioni, ka qenë fort i ndikuar 

nga homologët e tyre në Perëndim. Në kontrast me shtypin, i cili ka pasur një mënyrë të drejtë të pavarur, private, 

statusi i radios dhe televizionit, në mënyrë tipike kanë qenë të operuar dhe mbikëqyrur nga institucionet e 

centralizuara qeveritare. 

Ndër media komunikimi masiv në botën islame, industria e filmit ka pasur histori të shkurtër. Zhvillimi i 

kufizuar i filmit dhe kinemasë ka dy rrënjë teknike dhe kulturore. Në shumë shoqëri islamike, filmat e 

përgjithshëm dhe të huaj në veçanti janë kundërshtuar si të korruptuar dhe të pamoralshëm, sepse ata promovojnë 

vlerat e huaja dhe sjellin konflikt me përmbajtjen e tyre me normat vendore kulturore dhe fetare. Në parim nuk ka 

kundërshtim, megjithatë, për teknologjinë e filmit dhe përdorimin e ligjshëm të tij. Pengesat kanë qenë shkatërruar 

në një masë të madhe, politikat kombëtare dhe kulturore janë bërë më selektive në importimin e filmave të huaj, 

si dhe autoritetet lokale kanë nxitur prodhimin e filmave historikë, kulturorë dhe arsimorë. 

Deri në dekadën e fundit të shekullit të njëzetë, për shkak të mungesës së objekteve të prodhimit në disa vende 

myslimane dhe niveli përgjithësisht i ulët i ekonomisë, mediet kishin importuar shumë pajisje të tyre. Në të njëjtën 

kohë, mungesa e telekomunikacionit, transportit dhe infrastrukturës së mjaftueshme bëri të veten. Për këto arsye, 

media shpesh u mbështet kryesisht në burimet e jashtme për lajme dhe programim. Akuzat e shpeshta që mediet 

ishin të ndikuar dhe kontrolluar edhe nga agjencitë ndërkombëtare postkoloniale dhe organizatave qeveritare, 

buronte kryesisht nga ky çekuilibër në financimin e agjencive të lajmeve indigjene dhe burimet e grumbullimit të 

lajmeve, si dhe nga mungesa e politikave gjithëpërfshirëse kombëtare të komunikimit. 

Mediet bashkëkohore islame përmbajnë përbërësit endemikë në parametrat e tyre rajonalë dhe karakteristikat 

që shënojnë ato si produkte të veçanta të mjedisit të tyre social. Disa tipare janë karakteristike për secilin rajon 

islamik, strukturën sociale dhe kulturore. Në Lindjen e Mesme dhe Azinë Jugore kemi më të zhvilluar sistemet e 

komunikimit masiv, ndërsa rajonet e Afrikës dhe Azisë Qendrore dhe Lindore kërkojnë më shumë investime në 

sistemet e tyre. Megjithatë, shumica e vendeve islamike përbëjnë numrin mesatar të medieve moderne mediatike, 

kur krahasohet me vendet e industrializuara të Evropës dhe Amerikës Veriore. 

Një nga fenomenet më interesante bashkëkohore në botën islame ka qenë integrimi i teknologjive moderne të 

komunikimit me mediet tradicionale, një proces që ka kontribuar në legjitimimin e qendrave të fuqisë dhe 

përshpejtimin e ndryshimeve politike dhe sociale. Më 1978-1979 Revolucioni islamik në Iran, Ajatollah Khomeini 

dhe pasuesit e tij përdorën mjetet moderne të komunikimit, të tilla si telefonat dhe kasetat së bashku me kanalet 

tradicionale për të shpërndarë mesazhet e tyre në gjithë vendin. Në vende të tilla si Indonezia, Malajzia, Pakistani 

dhe Egjipti, përdorimi i kompjuterëve personalë dhe makinat e faksit për përhapjen e ideve islamike është bërë i 

përhershëm. Informacionet rreth Islamit janë bërë më të arritshme përmes bazave të të dhënave përmes Kur’anit 

dhe hadithit. 

Në dekadat e fundit të shekullit të njëzetë dhe në agimin e shekullit të njëzetë e një, katër zhvillimet e 

rëndësishme kanë pasur ndikim më të thellë në natyrën dhe përmbajtjen e informacionit në botën islame. Së pari 

në vitin 1991, shpërbërja e Bashkimit Sovjetik dhe shfaqja e shteteve të reja të pavarura në rajonet islamike, si 

Azia Qendrore, kanë kontibuar në zgjerimin e mundshëm të një rrjeti më të madh të komunikimit islam. Së dyti, 

rritja e telekomunikacionit kombëtar dhe ndërkombëtar përmes satelitëve, kanë treguar një potencial që ndikojë 

në integrimin e rajoneve islame dhe zhvillimet politike dhe ekonomike atje. Së fundi, sulmet tragjike në Shtetet e 

Bashkuara, të 11 shtatorit 2001, çuan në një periudhë të antagonizmit midis shoqërive perëndimore dhe 

myslimane, që u manifestua kryesisht nëpërmjet medieve. Këto zhvillime, së bashku me progresin e 

jashtëzakonshëm të teknologjisë së komunikimit, në interes të përshpejtuar dhe dyshimi i botës islame. Duke 

filluar në vitin 2001, komunikimet perëndimore me media u fokusuan në hakmarrje ndaj botës myslimane, duke 

përfshirë edhe vlerën e një feje monoteiste. Nga ana tjetër, një rritje e shpejtë e këndvështrimeve myslimane, si 

në drejtim të Perëndimit, si dhe në kuadër të sferës islamike, ndryshuan tonin me të cilin myslimanët komunikuan. 

Pas viteve 1990, dhe sidomos me transformimin e shpejtë të televizionit satelitor nga rritjet fenomenale të 

kanalit Al Jazeera, burimet mediale arabe e dalluan veten nga homologët e tyre ndërkombëtarë. Ndërsa, duke 
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imituar aftësitë teknike dhe profesionale, programet televizive arabe paraqitën alternativa të mirëfillta, shpesh 

artikulimit se çfarë është tabu në Perëndim. Për shembull, mbulimi i konfliktit arabo-izraelit dhe Izraeli 2006 - 

Hizbullah luftës në Liban, post-9/11 "luftës kundër terrorizmit", luftërat amerikane në Afganistan dhe Irak, pas 

vitit 2001 dhe 2003, respektivisht pyetje të ndryshme fetare –për të drejtat e njeriut, morali, roli i grave, 

interpretimet klerike - u prezantuan të gjitha me paragjykim shumë më pak se para viteve 1990, kur degët 

perëndimore të lajmeve gëzuan një monopol. Ky fenomen u dyfishta në gjithë Azinë, ku mbulimi nga shqetësimet 

e brendshme në Indonezi dhe Malajzi, në veçanti, të marrë mbulim preferencial në BBC dhe CNN. Në fakt, disa 

rrjete të reja satelitore, duke përfshirë Al-Arabiya, Al-Hurra, MBC (Lindja e Mesme Broadcasting Corporation), 

dhe libanez LBC Broadcasting Corporation), mes tjerash, të gjithë të rritur raportimin e tyre për të paraqitur së 

pari pikat arabe dhe myslimane. Programe të sofistikuara fetare, të cilat sollën katedrat në dhomat e jetesës.  

Në vitin 2006, Al Jazeera nisi një rrjet simotër në gjuhën angleze, që u fokusua në botën myslimane në mënyra 

eklektike. Ajo siguroi reportazh të veçantë të Afrikës dhe Azisë, dy kontinente që janë jashtë medieve evrocentrike 

perëndimore, dhe nuk ishte iu ishte trembur pyetjeve rreth politikave perëndimore në drejtim të botës arabe dhe 

myslimane. 

Zhvillim tjetër i shquar i disa dekadave të fundit ka qenë rritja epokale e internetit si një medium i komunikimit 

unik. Udhëheqësit myslimanë, si dhe institucionet shtetërore fetare, grupet islame dhe grupet e dhunshme patën 

qasje në internet me lehtësi. Mijëra faqe të reja u shfaqën brenda një periudhe shumë të shkurtër kohe, karakteri-

zuar shpesh nga përshtatshmëri të jashtëzakonshme për të ndryshuar, dhe madje edhe për dobinë e mesme si një 

kanal komunikimi, si për të mirë ashtu për të keq. Interneti ndihmoi të rritet, ndërkaq Islami u dha miliona 

myslimanëve qasje të papenguar në tekstet fillore dhe perspektivave të reja, debate edukative të shëndetshme në 

internet mbi tema fetare. Ai lejoi besimtarët për të bashkëvepruar me dijetarët fetarë, për të kërkuar këshilla dhe 

kërkoi fetva si të nevojshme. Ai madje ofroi një mekanizëm për të shprehur pikëpamjet që vetëm mund të mbrohe-

ni nga anonimiteti. Por, për të sugjerojnë se Interneti ka qenë mënyrë e pashmangshme demokratizuese dhe 

liberale do të jetë determinizmi teknologjik. Në të vërtetë, tipar më shqetësues i saj është se ajo ka lejuar grupet 

ekstremiste të futen te besimtarët pa asnjë pengesë. Ka pamje që janë postuar pa asnjë keqardhje për dëmin që një 

shfaqje e tillë mund të ketë mbi interesat myslimane. 

Edhe nëse mediet tradicionale ndoshta po humbin monopolet e tyre, gjë që edhe u flijua në këtë nxitim, ishte 

reflektimi i matur nga lexuesit e mirë, autorët që mbështeteshin në gjirin e tyre, si dhe institucionale të tyre. Myftinjtë 

japin fetva që nuk kanë qenë gjithmonë popullorë ose brenda normave tradicionale. Shpesh, udhëheqësit fetarë 

karizmatikë dhe mediet apo truri i tillë si Shaykh Hamza Yusuf - predikimet e të cilit në Jannah.com ishin në mesin 

e më të popullarizuarve - fituar pas një përpjekjeje të konsiderueshme. Kështu, veb faqet krijuan konfuzion, nxitje 

dhe përzierje të paqëndrueshme në konkurrimin e opinioneve, duke përfshirë divizioneve të rënda, mbi të cilat flet 

për Islamin. Ai që i mungonte karizma dhe aftësitë e të folurit ka humbur pjesëmarrjen në xhamitë e tyre. Myslimanët 

e rinj dhe më të arsimuar dyndën në internet për një shumëllojshmëri të predikimeve nga autoritetet myslimane që 

jetojnë në tokat e largëta, por i cili bëri thirrje për të teknologjisë tru përmes futjes së modernizimit. Rrjedhimisht, 

ndërsa disa standarde të kompetencës së përmirësuar, udhëheqësit lokalë kanë humbur shumë nga autoriteti i tyre. 

Duke pasur parasysh vlerat e qenësishme të komunitetit brenda Islamit, kjo humbje ishte e rëndësishme, madje edhe 

nëse pasojat e saj nuk ishin tërësisht të dukshme. Islami është sigurisht evoluim intelektualist, por ky evoluim 

kryesisht ndodh në një epokë të globalizimit dhe të komunikimit.  

Muhamedi a.s. shembull i komunikimit të mirëfilltë 

I Dërguari a.s. gjatë jetës së vet ka zhvilluar një gjuhë të komunikimit shumë të afërt me shokët, shoqërinë, 

delegacione shtetesh por edhe me armiqtë e tij. Ai iu drejtohej mendjeve dhe emocioneve të bashkëbiseduesit dhe 

këtë e kishte parim, gjë që është një prej parimeve të rëndësishme në fushën e komunikimit. Përkundrazi, ai i pa 

të gjithë njerëzit njëlloj, pa marrë parasysh fenë, gjuhën, racën, gjininë, statusin social apo rolin që posedojnë 

vlera, dhe kështu ai ndërtoi një komunikim të mirë me të gjithë. 

Muhamedi a.s. solli mesazhin e fundit hyjnor në një formë që njerëzit mund ta perceptojnë, dëgjojnë dhe ta 

ndjenë, për të cilën ata mund të lexojnë, flasin dhe shkruajnë, ai vendosi shembuj që mund të kenë dobi në jetën 

dhe praktikën e tyre. 

Si një profet, qëllimi i misionit të Muhamedit a.s. ishte për të krijuar një dialog të mirë me njerëzit dhe për të 

komunikuar. Për të bërë këtë, ai nuk përdori vetëm mjetet e ndryshme të komunikimit që i përkiste epokës së tij, 
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ai gjithashtu mori parasysh veçantitë psikologjike të individit dhe shoqërisë, në mënyrë që të paraqesë mesazhin 

në mënyrën më të mirë dhe më efektive. Ai e identifikoi veten si një burim i mesazhit hyjnor. 

Para zbritjes së profetësisë së tij, ai ishte i njohur si një person i besueshëm në komunitet, por karakteristikat 

e tij të tjera ishin të panjohura. Kështu, kur u shpall profetësia e tij, njerëzit e kundërshtuan, duke thënë: ”A mos 

atij, nga mesi ynë, iu zbrit Kur’ani? Jo, por ata janë në dyshim ndaj Kur’anit Tim, por për shkak se ende nuk 

e kanë shijuar dënimin Tim”. (Sad,8) 

Ai po ashtu ka thënë: Thuaj: “Sikur të kishte dashur Allahu, unë nuk do t’ua kisha lexuar juve atë, as nuk 

u kisha njoftuar me të. Unë para tij kam jetuar në mesin tuaj (as nuk ditur as nuk kam lexuar), a nuk 

mendoni?” (Junus, 16) 

Disa nga fjalët me të cilat Profeti Muhamed i ka dentifikuar veten e tij janë: "Unë jam i dërguar për të përsosur 

normat e moralit". "Unë kam qenë i dërguar si një mësues". "Unë kërkoj falje tek Allahu njëqind herë në ditë." 

(Muslimi ) 

I Dërguari a.s. u kishte kushtuar vëmendje karakteristikave të individit, duke shfaqur konsideratën e nevojshme 

për marrëdhëniet mes njerëzve të rinj dhe të vjetër, mes pozitës dhe statusit. Ai dëshironte që një person i cili ishte 

për të kryer shërbimet publike, për shembull, imami i një xhemati, duhet të jetë personi i cili e dinte dhe lexonte 

mirë Kur’anin. Kur nuk ishte më shumë se një person me një aftësi të barabartë për të recituar Kur'anin, atëherë 

ka qenë kritere objektive për t'u ndjekur, së pari, personi i cili e dinte ta zbatonte Sunetin dhe praktikat fetare më 

e mirë do të zgjidhej, në qoftë se nuk kishte barazi në këtë, atëherë personi i cili kishte emigruar i pari do të jetë i 

zgjedhur, dhe nëse nuk kishte barazi këtu, atëherë më i dituri prej tyre do të zgjidhet (prijë) si imam. Përveç kësaj 

Profeti Muhamed a.s.ka deklaruar se nuk do të jetë e drejtë për dikë për të marrë mbi rolin e imamit në vend të 

një personi të autorizuar, pa lejen e personit të fundit. Nga kjo sjellje ne mund të konkludojmë se ai tregoi 

konsideratën e nevojshme për marrëdhëniet mes njerëzve të rinj dhe të vjetër dhe mes pozitës dhe statusit. 

Muhamed i a.s. ishte i kujdesshëm edhe në lidhje me dallimet individuale kur bisedonte me njerëz. Për 

shembull, ai kishte një bisedë me një beduin, të cilit gruaja i kishte lindur një fëmijë të zi. Në periudhën e 

injorancës (koha paraislamike) mbretëronte bindja se gruaja që lind fëmijën me ngjyrë të ndryshme nga i ati është 

lavire. Ibni Omeri rrëfen rastin e beduinit, i cili i erdhi Profetit Muhamed, a.s. për ta konsultuar rreth rastit të gruas 

së tij, e cila kishte lindur fëmijë me ngjyrë, kurse në familjen e tyre nuk mbahej mend të kishte ndonjë me ngjyrë. 

Rast i çuditshëm. Në një familje të bardhë lind një fëmijë me ngjyrë! Beduini dyshonte në gruan e tij... Por, siç 

është edhe etike islame që ngutja të mos zë vend te ne, ai konsultoi mësuesin e njerëzimit, Muhamed Mustafanë, 

a.s.për këtë çështje, të cilën ne këtu, si pikë të temës, e shtrojmë për diskutim e sqarim: Si e zgjodhi këtë proble-

matikë Profeti Muhamed,a.s.? A janë të sakta pohimet e sekularistëve se, Profeti Muhamed u fliste njerëzve me 

botëkuptime të kohës pa marrë parasysh se qenë apo jo të sakta? Natyrisht, në atë kohë askush nuk dinte asgjë për 

teoritë e gjeneve, klonimit, inxhinierisë gjenetike njerëzore, por Profeti Muhamed, a.s.me gjuhën të cilën e 

kuptonte ai beduin dhe e cila shkencës moderne i përshtatet 100%. Profeti Muhamed, a.s. e pyeti: Po ti, a mban 

deve? Po- iu përgjigj ai. Më thua, ç ‘ngjyrë kanë ato? Të kuqe, që të gjitha – tha beduini. Në mesin e tyre a ka të 

zeza?- e pyeti prapë. Jo- tha beduini. Po të bardha në të zi a ka? Po- u përgjigj beduini. E prej nga erdhën ato?- e 

pyeti. Ndoshta mund të jetë nga trashëgimia (mund të kenë ngjyrë të ndonjë paraardhëseje të largët)! Ndoshta 

edhe ky biri yt mund ta ketë ngjyrën nga trashëgimia (mund t’i ketë ngjarë ndonjë paraardhësi të largët.)” (Buhariu 

dhe Muslimi). 

Profeti Muhamed a.s mori parasysh karakteristikat e shoqërisë: 

Profeti Muhamed foli për një shumëllojshmëri të njerëzve. Disa prej tyre ishin në gjendje për të parë atë, 

dëgjonin atë, ndajnë jetën e tyre të përditshme me të dhe të jetë vazhdimisht nën ndikimin e tij. Profeti Muhamed 

a.s.ishte në gjendje për të kuptuar psikologjinë sociale, si dhe karakteristikat individuale të njerëzve, të cilët 

përbënin shoqërinë përdorte kështu metoda të ndryshme të komunikimit. Për shembull, ai veproi në përputhje me 

kushtet e rajonit, kur ai hante, pinte. Për këtë arsye, Profeti Muhamed, duke përcjellë një mesazh që ishte për të 

mbuluar të gjitha moshat dhe të gjithë njerëzit, mbarësi në detyrën e vështirë të themelimit të komunikimit me 

adresat e parë, ai zgjodhi metoda që ishin në përputhje me konceptet dhe mendimet e tyre, perceptimet dhe aftësitë 

e tyre. 

Profeti Muhamed a.s., themelonte komunikimit me njerëzit në çdo rast: 

Në mesin e atyre veprimeve që ai praktikohet dhe rekomandoi ishin mikpritjet për të ftuarit, duke vizituar ata 

të cilët nuk ishin në gjendje për të vizituar. Ai në mënyrë aktive komunikonte me njerëzit rreth tij, ai e trajtoi ata 

që erdhën për të vizituar atë me mirësi dhe ai vizitoi ata të cilët nuk mund të vijnë, duke u përpjekur për të përcjellë 
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mesazhin për ta. Ai shkoi në Taif për qëllime të komunikimit dhe të përçimit të Daves. Përveç kësaj, në mesin e 

atyre veprimeve që ai praktikohet dhe rekomandoi ishin mikpritjen për të ftuarit, duke vizituar ata të cilët nuk 

ishin në gjendje për të vizituar, mirëmbajtjen e marrëdhënieve, duke vizituar ata të cilët nuk ishin të mirë dhe duke 

marrë pjesë në funeralet. 

Ju erdhi i dërguari nga mesi juaj. Atij i vjen rëndë për vuajtjet tuaja. I brengosur për besimtarët, i butë dhe i 

mëshirëshëm. Po nëse refuzojnë, thuaj: “Më mjafton Allahu, s’ka zot pos Tij, tek Ai mbështetem, e Ai është Zot 

i Arshit të madh!” (Et-Tevbe,128-129) 

Në një hadith, Profeti përpiqej që besimtarët të kuptojnë njëri-tjetrin dhe për të kuptuar njëri-tjetrin, ja se çfarë 

thotë: "Nuk e ke besimin e plotë derisa të dëshirosh për vëllanë tënd atë që e dëshiron për vete”. 
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KOMUNIKIM DHE VLERAT ETIKE 

Prof. Ass. Dr.Rexhep Suma  

(Profesor në  AAB-Prishtinë) 

KOMUNIKIMI DHE VLERAT ETIKE 

Abstrakt 

Ndryshimet  e mëdha në botë  që kanë ndodhur si pasojë e  zhvillimit të teknologjisë,  kanë 

ndikuar edhe në stilin e komunikimeve dhe marrëdhënieve ndërnjerëzore.  Shikuar nga një 

aspekt  kanë zëvendësuar komunikimin personal dhe format e tjera të komunikimit me  

komunikimin virtual –on line, ku si pasojë kjo gjendje prodhon edhe efekte tjera ku 

rrjedhimisht fillon edhe zbehja e vlerave tradicionale komunikuese në shoqërinë tonë në 

veçanti dhe në botë në përgjithësi. Komunikimi dhe vlerat etike kanë qenë një pjesë 

instrumentale dhe integrale e  vlerave  islame, që nga fillimi i  shfaqjes së tij.  

Elementi i etikës në procesin e komunikimit  kërkon që dy bashkëbiseduesit  në këtë proces të 

shfaqin kulturën e bashkëpunimit dhe përgjegjësisë në kuadër të formës së komunikimit. Në 

raste kur individi nuk respekton vlerat etike të komunikim , më pas hapen apo krijohen 

problem të panevojshme që  shumë raste përfundojnë edhe tek organet e drejtësisë. 

Komunikimi arrin kuotën e suksesit kur  vlerat etike   në të folur e ka kryer efektivitetin, 

vërtetësinë dhe besueshmërinë e mesazhit që përçohet. Po të bëjmë një ndarje të saktë të 

shpalosjes së vlerave, mendimeve, ideve dhe parimeve nga mjediset e ngushta ku më së 

shumti përdorim etikën personale, te mjediset më të gjera me etikë të përgjithësuar, atëherë 

pavarësisht kontekstit, mund të themi se kemi zhvilluar një komunikuar  me vlera të larta 

etike.  

Një pyetje qenësore mbetet sesa etikë jemi ne në procesin e komunikimit? Shumë forma 

sjelljesh apo akte të të folurit brenda etikës individuale apo publike  përcaktojnë stadin dhe 

zhvillimin e komunikimit. Nuk ka asgjë të keqe nëse dikush shpalos vlerat dhe parimet 

individuale në një zonë më komforte për të gjatë një komunikimi mes familjarësh, miqsh apo 

të afërmish. Deri këtu jemi në zonën e etikës së kufizuar personale, ku çdokush në nerv e 

sipër, në mllef, inat apo xhindosje mund të sillet dhe flasë me terma etikisht të ngushtë, 

klanorë, miqësorë, apo familjarë.  

Andaj  ky hulumtim im do të shpërfaq  kulturën e komunikimit dhe vlerat etike në shoqërinë 

tonë shqiptare. 

Fjalë kyçe: komunikim, etikë, vlera tradicionale, kulturë, civiliz 

 

Së pari, në nivel të lartë të komunikimit me gojë dhe kulturës në të cilën informacioni është 

prodhuar dhe transmetuar nga personi në person.  
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Së dyti, një shkallë të paparë të librave dhe dorëshkrime të riprodhuara të cilat shënojnë një 

epokë intelektuale të ndërveprimit të pasur shkencor, letrar, artistik dhe gjuhësor në të gjitha 

fushat e dijes.  

Dhe së treti, përpjekja e parë në histori për të sjellë kulturat gojore dhe të shkruara në një 

kuadër të unifikuar, krijimin e terrenit për revolucionin shkencor, që pasoi më vonë në 

kontinentin Evropës. 

Etika ka të bëjë me rregullat e sjelljes ose parimet morale që na orientojnë për të vepruar në 

mënyrën më të drejtë në një situatë të caktuar. Ndër vite filozofët kanë zhvilluar një numër 

parimesh të përgjithshme etike, që shërbejnë si orientime për të vlerësuar sjelljen tonë.  

Prej më se një shekulli, studimet për komunikim e kanë vënë theksin në mediet e 

komunikimit masiv për shkak të risive që ato kanë sjellë, duke hyrë në jetën e përditshme të 

shumicës së individëve që nga fundi i shekullit XIX. Por, ekziston një arsye tjetër për këtë 

suses: mediet e komunikimit masiv përbëjnë faktin komunikativ më origjinal dhe më 

përcaktues në shoqëritë e orientuara në demokraci. Ato implikojnë njëherësh tri dilemat mbi 

universet tona të përkatësisë, duke bërë të mundur vendosjen e një marrëdhënie të shpejtë dhe 

të përhershme midis popujve dhe kulturave përmes imazheve, teksteve dhe tingujve (pa marrë 

parasysh mjetet e komunikimit dhe regjimet e mëparshme politike).210 

Parimi i së mesmes së artë 

Virtyti moral shtrihet mes dy ekstremesh. Ky pozicion filozofik lidhte veçanërisht me 

Aristotelin, i cili, si biolog vërejti që ushqimi i tepërt është po aq i dëmshëm për shëndetin, sa 

edhe ushqimi i pamjaftueshëm. Çelësi qëndron te modelimi. Në të njëjtën mënyrë, në dileta 

etike mënyra e duhur e sjelljes gjendet midis teprimit dhe të bërit pak. 

Shembujt e së mesmes së artë gjenden shpesh në praktikat e medies. Për shembull, kur 

kompanitë e lajmeve raportojnë për trazira civile, ato përpiqen të jenë të përmbajtura. Ato 

ekuilibrojnë nevojën për të informuar publikun me nevojën për të ruajtur sigurinë publike, duke 

mos irrituar audiencën. 

E domosdoshmja kategorike 

Është parim universal, që ajo që është e drejtë për një është për të gjithë. Filozofi gjerman 

Emanuel Kant njihet gjerësisht për këtë direktivë etike të tij. Për të matur korrektësinë e sjelljes 

sonë, Kanti këshillonte të vepronin sipas rregullave që do të donin t’i shihnin të zbatuara 

universalisht. Sipas formulës së Kantit, kategorike do të thotë e pakushtëzuar, e pazbutur nga 

rrethanat, pa përjashtime e drejta është e drejtë dhe duhet bërë, nuk ka rëndësi se ç’pasoja ka. 

Nëse, pas kryerjes së një veprimi ndihemi të shqetësuar ose fajtorë, mbase kemi shkelur 

ndërgjegjen tonë. E zbatuar në komunikimin masiv, e domosdoshmja kategorike mund të ketë 

kuptim që të gjitha format e mashtrimit në mbledhjen e lajmeve janë të gabuara dhe duhet 

shmangur. Askush nuk do që mashtrimi të bëhet një praktikë universale. Prandaj, për shembull, 

një reporter nuk duhet ta paraqesë vetveten si të ndryshëm nga të tjerët, kur mbledh 

informacione për një lajm. 

Parimi i dobishmërisë 

Dobishmëria është përcaktuar si përfitimi më i madh në numër të madh. Mendimi modern 

utilitarist e ka origjinën te filozofët e shekullit XIX, Jeremy Bentham dhe Jon Stuart Mill. 

Doktrina bazë në formulimet e tyre është se ne e përcaktojmë ç’është e drejtë apo e gabuar, 

duke marrë në konsideratë raportin e së mirës ndaj të keqes për shoqërinë në përgjithësi. 

 
210 Eric Maigret, Sociologjia e komunikimit dhe medieve.Tiranë, 2010, Botimet Papirus, f.18. 
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Utilitaristët pyesin se sa promovohet e mira dhe sa shmanget e keqja nga mënyra e ndryshme 

e sjelljes. Ata japin një metodë të qartë për vlerësimin e zgjedhjeve etike: 

3. Llogarit të gjitha pasojat, të mira e të këqija që do të rezultonin nga secila prej 

alternativave tona, pastaj 

4. Zgjidh alternativën që maksimalizon vlerën ose minimizon humbjen. Po të shohim 

fushën e komunikimit masiv mund të gjejmë lehtë disa shembuj të vjedhur 

qeveritarë, të njohur si dokumentet e Pentagonit. Me sa duket gazeta që e bëri këtë 

mendoi se e mira që do të arrihej duke botuar këto dokumente ishte më e 

rëndësishme se dëmi që mund të shkaktohej prej tyre. Vini re se (perspektiva e 

Kantit do të sugjeronte një drejtim të ndryshëm veprimi. Vjedhja është e keqe, 

gazetat nuk duan që qeveria t’iu vjedhë pronën, prandaj s’ka pse të pranojnë apo 

nxisin vjedhjen e pronës qeveritare). Ose merrni rastin e një gazete të vogël 

perëndimore, që vendosi të denonconte vdekjen e një adoleshenti, i cili u largua nga 

qyteti, iu fut rrugës së prostitucionit e drogës dhe u vra. Gazeta mendoi se përfitimet 

potenciale të kësaj historie, si paralajmërimi ndaj prindërve të tjerë, ishin më të 

mëdha se hidhërimi që mund t’i shkaktonte familjes vrasja e viktimës.211 

 

Islami si vlerë botërore, është i ngritur mbi bazën e komunikimit të mirëfilltë, qoftë të sferës 

disiplinare apo interdisiplinare. Manifestimi i vlerave dhe etikës në komunikim nga aspekti i 

përgjithshëm dhe në gazetari në aspektin më të ngushtë, mbetet një element qenësor në ngritjen 

dhe prezantimin apo plasimin e informatave apo shpërndarjen e mesazhit. Së këndejmi, Islami 

është fe e komunikimit, vlerave sublime, që po ashtu në vetvete përcjell mesazhe të vlerave 

dhe etikës pozitive që janë bazë e ndërveprimit (ineraction) njerëzor. Ky artikull paraqet një 

përmbledhje të kodeve ekzistuese të etikës së medies dhe analizon ndikimin e tyre në praktikat 

e medies masive. Ajo pastaj tenton të zhvillojë një perspektivë islame e masive të etikës së 

medies, duke u fokusuar në udhëzimet morale të ofruara nga Kur'ani dhe tradita e Profetit 

Muhamed a.s.(Sunetin). Gjithashtu shqyrton çështjet, problemet dhe sfidat në 

operacionalizimin e këtyre udhëzime të realizueshme në një kod të etikës. Në fund, udhëzime 

specifike janë paraqitur për të bërë media me përmbajtje islame praktikues të vetëdijshëm dhe 

të interesuar për etikën e medies. Disa diskutime gjithashtu janë bërë lidhur me mënyrat e 

zbatimit të këtyre dispozitave të kodit të etikës. 

Mendoj se mediet duhet të jenë shumë më praktike sesa abstrakte dhe filozofike. Megjithatë, 

të dyja lajmet dhe përcjellin dhe përforcojnë dhe janë të bazuara në besime të caktuara dhe 

sistem vlerash. Themelet dhe epistemologjia etike e praktikave bashkëkohore të medieve 

masive janë të rrënjosura thellë në ideologjinë dhe filozofinë perëndimore. Motivi kryesor 

prapa të gjitha strukturave të masmedias, praktikave dhe proceseve është e bazuar në vlerat e 

shitjes dhe i qeverisur nga mekanizmi i tregut.212 

Kodi i etikës dhe mekanizmave mbikëqyrës është injoruar nga praktikuesit e medieve, sepse 

ai kundërshton rendin mbizotërues social dhe pengon ndjekjen e privates. Situata në vendet 

myslimane ose të praktikantëve të medieve myslimane, nuk është e ndryshme nga ajo e 

medieve perëndimore. 

Format e ndryshme të etikës së medies masive kanë të bëjnë me të drejtat, përgjegjësitë, 

liritë dhe rregullimin e shtypit kanë qenë të debatuara në kulturat evropiane që nga futja e 

shtypit në shekujt e 15-të dhe në fillim të shekullit të 16-të. Shumica e këtyre debateve u për-

qendrua në dy fusha: etika profesionale që lidhet me trajnimin e profesionistëve të medies dhe 

 
211 Joseph R. Dominick, Dinamika e komunikimit masiv-media në periudhën digjitale. UET Press, 2000 Tiranë. f. 

590. 
212 Thomas Ë. Cooper. Communication Ethics and Global Change. Ëhite Plains, NY: Longman, 1989: XI.. 
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teoritë normative filozofike të komunikimit publik, të cilat mbajnë në obligimet profesionale 

të praktikantëve të medies. 

Arti i kulturës dhe komunikimit në shoqëritë dhe mesin islam gjeti shprehjen e vet më të 

mirë në Kur'anin famëlartë dhe Sunetin e të Dërguarit a.s.. 

Kur’ani është burimi kryesor i komunikimit dhe perceptimet. Suneti i të Dërguarit a.s., i 

marrë nga veprat e tij dhe gjykimeve, është standardi i sjelljes së bashku me mësimet kuranore, 

haditheve janë rekord autoritar i thënieve të tij. Hadithi u bë thelbësor për organizimin e 

informacionit dhe diskursi intelektual në shoqërinë Islame.213 

Qenësore në mësimet islame janë të drejtat themelore të komunikimit, duke përfshirë të 

drejtat për të ditur, për të lexuar, për të shkruar dhe për t’u shprehur (komunikuar). Nocioni i 

el-ilm (njohuri), mbizotëron në të gjithë mësimet kur'anore si parim themelor i gjithë vlerës 

dhe etikës së komunikimit në Islam. Fjala ‘Ikre”(lexim) është ajet (fjalë) i parë që iu shpall të 

dërguarit të fundit, Muhamedit a.s. Kjo fjalë (ajet) në mënyrë direkte përçon idenë e 

ndërgjegjshme për të komunikuar brenda komunitetit apo rrethit mysliman. 

Patjetër që duhet të jemi të kujdesshëm lidhur me fjalët që përdorim derisa shqyrtojmë 

marrëdhëniet Islam-Perëndim. Fjalët që duhet vënë në dukje një të vërtetë, nganjëherë mund 

të bëhen pengesa më e madhe në të kuptuarit e asaj të vërtete. Fjalët Islam dhe Perëndim 

shprehin shumë elemente; nga historia te feja, nga kultura tek arti, nga filozofia te shkenca dhe 

politika. Sot, kur thuhet Islam, në mendjen e njerëzve marrin formë imazhe të caktuara: Meka, 

njerëz që falen, sulmet vetëvrasëse, gratë të mbuluara etj. Edhe kur themi Perëndim, na faniten 

shumë imazhe në kokë: qytete të zhvilluara e të populluara, teknologjia, ndërhyrjet ushtarake, 

video-klipet muzikore, kishat, rrënimi i familjes etj.214 

Mësimi përmendësh (hivzi) Kur’anit është një akt i përbashkët i informacionit dhe 

komunikimit që ka një histori të gjatë në shoqëritë islame, ajo është ende praktikohet gjerësisht 

në të gjitha vendet myslimane, duke shërbyer si një lidhje stabile midis mënyrave komunikuese 

dhe të shkruara. Fakti se arabishtja u bë gjuha kryesore e Islamit, ka ndihmuar transmetimin 

efikas të ideve (mesazheve), vlerave dhe ahlakut në gjithë botën islame dhe më gjerë. Me një 

fe të vetme dhe një gjuhë të vetme, komunikimi u shndërrua në një instrument për integrimin 

e Ummetit (El ummeh). 

Para epokës moderne, qendrat kryesore të komunikimit në botën islame ishin xhamitë, 

sidomos gjatë ditëve të mëdha dhe festive javore-të premteve (el xhumua), shesheve publike, 

si dhe shkollat (medresetë, mejtepet). Institucioni i xhamisë ka shërbyer, jo vetëm për lutjet e 

përditshme, por edhe për përhapjen e vlerave morale dhe etikës së lajmeve dhe të opinionit dhe 

si një forum për vendimmarrjen politike, sociale, ushtarake etj. Kjo formë e komunikimit, si 

predikim (el hutbe) u bazua kryesisht në traditën islame të kombinuar në diskursin fetar. 

Etika profesionale dhe teoritë normative 

Një koncept i rëndësishëm në fushën e komunikimit islam është termi “teblig”, nocioni i 

transmetimit dhe përhapja e besimit dhe praktikave islame. Ky nocion, i rrënjosur në traditat 

gojore dhe sociale të komunitetit të madh islam, i themeluar një kornizë të etikës të lidhura me 

komunikimin dhe ndërveprime sociale. 

Format e ndryshme të etikës së medies masive që kanë të bëjnë me të drejtat, përgjegjësitë, 

lirinë dhe rregullimin e shtypit kanë qenë të debatuara në kulturat evropiane që nga futja e 

shtypit në shekujt 15 dhe në fillim të shekullit të 16-të. Shumica e këtyre debateve u përqendrua 

në dy fusha: etika profesionale që lidhet me trajnimin e profesionistëve të medies dhe teoritë 

 
213 Movlana, Hamid and Joseph A. Kéchichian. "Communications Media." In The Oxford Encyclopedia of the 

Islamic Ëorld. Oxford Islamic Studies Online,  

 http://ëëë.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0157). 
214 Ibrahim Kallën, Islami dhe Perëndimi, Logos-A, 2011.f.25. 
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normative filozofike të komunikimit publik, të cilat mbajnë obligime profesionale të 

praktikantëve të medies. 

Teknologjitë e reja të informacionit të kohës sonë kanë rritur jashtëzakonisht fuqinë dhe 

funksionin e medieve masive, dhe në të njëjtën kohë kanë vënë presion të madh mbi 

shkencëtarët e medieve që të mendonin për të ripërcaktuar parametrat e etikës për gazetarët dhe 

praktikuesit e medieve. Nga njëra anë, këto teknologji të reja kanë demokratizuar procesin e 

komunikimit, duke inkurajuar komunikimin mes individëve dhe në anën tjetër, ata gjithashtu 

ofrojnë mundësi për të pasur edhe elita që monopolizojnë informacionin dhe manipulojnë atë 

dhe kështu të kontrollojnë fatet e të tjerëve, pa pëlqimin e tyre apo edhe kundër vullnetit të tyre. 

Kjo, si një shënim i shquar i komunikimit sipas Everett Rogers, është një pikë kthese 

epistemologjike e analizës së medieve dhe të teknologjive të reja të komunikimit, të cilat janë 

forca lëvizëse prapa këtij revolucioni.215 

Nuk është e mundur që tensioni mes forcave të tregut të lirë të ideve dhe atyre që avokojnë 

sjellje të përgjegjshme të praktikantëve të medieve është duke shkuar në drejtim të zgjidhjes. 

Ka dy arsye kryesore: për shkak se forcat në vendin e tregut të lirë të ideve dominojnë 

ekonominë dhe rrjedhimisht strukturat politike, dhe për shkak se ata të cilët avokojnë për sjellje 

të përgjegjshme të gazetarëve përbëjnë një minoritet dhe nuk kanë asnjë ose vetëm një rol të 

parëndësishëm në procesin e vendimmarrjes që kanë të bëjnë me menaxhimin e medieve dhe 

të pronësisë. Ata, sipas John C. Merril, janë akademikë “fosilë” dhe janë një specie e rrezikuar 

e vetvetes së tyre.216 Merrill ka ndarë kodet e etikës ekzistuese të medies dhe përgjegjësisë në 

tri lloje: ajo që është definuar ose përcaktuar ligjërisht nga qeveritë, që është e definuar në 

mënyrë profesionale ose e përcaktuar nga vetë shtypi dhe që është e definuar në mënyrë 

pluraliste ose janë përcaktuar nga vetë gazetarët.217 

Po shtu Merrill vëren si teori të tretë si i vetmi që është i vlefshëm, kuptimplotë dhe në 

harmoni me vlerat dhe synimet e shoqërive perëndimore, sidomos shoqërisë amerikane218. 

Në përpjekjen për të krahasuar kodet ekzistuese të etikës, Thomas V. Cooper ka dhënë një 

kontekst kombëtar, konceptual, historik dhe gjuhësor. Vendosja e këtyre kodeve brenda një 

spektri të theksit, Cooper ka ilustruar disa nga polaritetet më të rëndësishme me të cilën 

shumica e kodeve mund të shpjegohen nga “joformale“, “formale”, “minimale”, “ideale”, 

“materiale”, “metafizike” ,”inihibitive”, “frymëzuese” etj..219 

Ndërsa padyshim nuk ka asnjë përpjekje, nga studiuesit perëndimorë, të krahasojnë këto 

kode brenda kornizës islame. Jean Claude Bertrand ka vërejtur se Perëndimi është më shumë i 

shqetësuar me çështjet etike në kontekstin e një “shtypi të lirë”, dhe pjesa tjetër e botës është 

më i interesuar në çështjet e lidhura rreth drejtësisë.220  

Herbert Altschull ka përdorur kategoritë e lirshme të vendeve të orientuara drejt tregut, 

filozofisë marksiste dhe popujve të përparuar, si dhe ka përshkruar artikujt e besimit që 

formojnë bazën e kodeve etike të medieve.221 

Nuk mund të jetë në kontekste të shumta dhe pajisje metodologjike nga kodet e të cilave 

mund të klasifikohen. Megjithatë, duke kërkuar në tri perspektiva të diskutuara në këtë artikull, 

(John C. Merrill , Thomas Cooper, dhe Herbert Altschull) mund të konkludojmë se kombet më 

të perëndimizuara, duke përfshirë kombet e sapoçliruara të Evropës Lindore, gjithnjë e më 

shumë janë të prira drejt një teorie të bazuar në treg, te përgjegjësia në masmedia, e cila është 

 
215 Everette M. Rogers. Communication Technology: The Neë Media in Society. Neë York: The Free Press, 

1986,p.194. 
216 John C. Merrill, 'Three Theories of Press Responsibility and Advantages of Pluralistic Individualism,' in Deni 

Elliott (ed.) Responsible Journalism. Beverly Hills, California: Sage, 1986.p. 56. 
217 Ibid.: 49. 
218 Ibid.50 
219 Thomas Ë. Cooper, op. cit.: 236-237, 240. 
220 Claude-Jean Bertrand, 'Ethics in International Communication,' Intermedia, v.13 (#2), March 1985: 9. 
221 J. Herbert Altschull. Agents of Poëer. Neë York: Longman, 1984: 26. 
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në fakt një teori e pluralizmit individual. Apo thënë në terma më të qarta: Kodi i etikës është 

ajo që një gazetar, individ apo një institucion i veçantë medial apo një shoqëri e veçantë gjykon 

të përshtatshme për të mirën materiale të gazetarit, shtypit apo shoqërisë si një tërësi. Kështu, 

kuptimi dhe vlerat e caktuara për koncepte të tilla si lajme, besnikëri, objektivitet, liri, të drejtën 

e njerëzve për të ditur dhe fakte mund të ndryshojë sipas rrethanave të veçanta ose në përputhje 

me nevojat dhe prioritetet e një shoqërie të caktuar në një kohë të caktuar. 

Kjo është më se një mund të merreni me rishikimin e literaturës ekzistuese mbi etikën e 

medies nga tezat e shkencëtarëve perëndimorë për këtë çështje. Kodet e etikës individuale 

mund të ndryshojnë nga një komb vetëm në lidhje me prioritetet kombëtare, pengesat gjuhë-

sore, diversitetit kulturor apo llojit të strukturës politike. 

Pavarësisht përpjekjeve për të hartuar një kod të etikës të pajtuar ndërkombëtarisht, në 

aspektin praktik ekzistojnë kode të ndryshme të etikës gazetareske në shumë vende të Lindjes, 

në Perëndim, në Veri dhe në Jug. Procesi i komunikimit masiv është diktuar nga vizioni i një 

gazetari, se çfarë mund të jetë më e gatshme të shitet për publikun dhe në çfarë forme. Kjo 

është arsyeja pse nuk janë kodet pa sjellje, teknologjia, teoria pa humanitetin dhe realitetin 

(praktika), ndryshimi global pa ndryshim personal dhe etika personale, pa vetëdijen botërore.222 

Një perspektivë islame 

Në praktikë sot nuk ka asnjë kod të etikës gazetareske të bazuar në parimet e Islamit, ndërkaq 

disa studiues janë përpjekur të përcaktojë një kuadër islamik për etikën e masmedias.223 

Megjithatë, mendimi i tyre nuk shkon përtej diskutimeve akademike. Kjo është arsyeja pse 

Ummeti mysliman në më shumë se 1.5 miliard nuk ka kontroll mbi burimet e informacionit 

dhe mënyrën se si duan të përhapin lajmin, pavarësisht nga të pasurit më shumë se 600 gazeta 

të përditshme, rreth 1500 veklies, 1200 shikime të lajmeve mujore dhe revista si dhe rreth 500 

publikime të ndryshme islame.224 

Etika (ethics) sjellje, zakon, traditë, doke dhe shprehi. Shkenca mbi moralin, mbi gjenezën 

dhe natyrën e tij, mbi parimet, rregullat dhe normat e mirësjelljes, mbi detyrat ndaj njëri-tjetrit, 

shoqërisë, njerëzimit etj. Pjesa praktike e filozofisë, bashkë me politikën dhe ekonominë. 

Disiplinë që ka të bëjë me të mirën dhe me të keqen dhe me detyrimet morale, si një tërësi e 

parimeve dhe vlerave morale, si sistem vlerash morale, si parime të sjelljes që e qeverisin një 

individ ose grup, si filozofi udhërrëfyese (guiding pilosphy). Ky nocion përdoret për të 

emërtuar sistemet ose teoritë me vlera apo parime të caktuara morale. Etika është shkencë mbi 

moralin ose etosin.225 

Është e vështirë për një studiues për të gjetur një kod islam të përcaktuar mirë të etikës 

gazetareske. Dikush mund të gjejë kode shtypi në Pakistan, Turqi, Indonezi, Egjipt dhe disa 

vende me shumicë myslimane, por shumica e këtyre reflektojnë, në një masë të madhe, të njëj-

tin paragjykim laik që është pjesë e kodit ekzistues të etikës në shumicën e vendeve të tjera. 

Konferenca e parë aziatike islamike, organizuar nga Liga Botërore Myslimane në Karaçi të 

Pakistanit më 1978, vendosi që koordinimi duhet të zhvillohet ndërmjet gazetarëve myslimanë 

 
222 Thomas Ë. Cooper, op. cit.: 269. 
223 Hamid Moëlana, 'Communication, Ethics, and Islamic Tradition,' in Thomas Ë. Cooper, op. cit.: 147-158; 

Dilnaëaz Siddiqui, 'Mass Media Analysis: Formulating an Islamic Perspective,' Paper presented at the 1989 AMSS 

Conference, SUNY, Brockport, Rochester, NY, October 26-28, 1989; Sayeed Al Seini, 'An Islamic Concept of 

Neës,' American Journal of Islamic Social Sciences, v. 3 (32), December 1986:277-289; Abdallah Schleifer, 'Islam 

and Information: Need, Feasibility, and Limitations of an Independent Neës Agency,' American Journal of Islamic 

Social Sciences, v. 3(#1), September 1986:109-124. 
224 Aslam Abdullah, 'Muslim Media,' paper presented at the Conference organized by the Ministry of Education, 

Government of Malaysia at Kuala Lumpur, Malaysia, July 1987:19. 
225 Ali Pajaziti, Fjalor i Sociologjisë, Logos-A 2009,f.156. 
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për të kompensuar dhe kundërvënë monopolin perëndimor të masmedias dhe propagandës anti-

islame. 

Agjencia e parë Ndërkombëtare Islame e Lajmeve (IINA) u themelua nga Organizata e 

Konferencës Islamike (OIC), në vitin 1979, me seli në Xheda të Arabisë Saudite, por siç ka 

vënë në dukje Schleifer: "IINA shërbeu dobët e jo siç ishte paraparë që një nga objektivat e saj 

të parë ishte konsolidimi dhe ruajtja e trashëgimisë së pasur kulturore të Islamit ... Një kufizim 

shumë i rëndësishëm për mbulimin IINA, nga një perspektivë islame, është relativisht shumë i 

ulët i përmbajtjes lajmeve me thelb islam. 226 

Konferenca e parë Ndërkombëtare e Gazetarëve Myslimanë, e mbajtur në Xhakarta të 

Indonezisë, në vitin 1981, miratoi një besëlidhje për profesionistët e medieve myslimane, duke 

theksuar se rregullat islame të sjelljes duhet të formojnë bazën për të gjithë praktikuesit e 

medieve myslimane në përpjekjet e tyre gazetareske, ndërkaq mediet myslimane duhet të 

punojnë drejt arritjes së integrimit të personalitetit të individit mysliman. Ajo u shpreh se 

konsolidimi i besimit të individit mysliman në vlerat islame dhe parimeve etike duhet të jetë 

obligimi kryesor i medieve islame.227 

Megjithatë, asnjëra nga përpjekjet e sipërpërmendura nuk mund të çojë në zhvillimin, dhe 

ç’është më e rëndësishmja, në praktikën e një kodi të etikës islame në mesin e gazetarëve 

myslimanë. Si arsye mund të numërohen: mungesa e mbështetjes nga qeveritë myslimane, 

mungesa e interesit dhe entuziazmit nga vetë gazetarët myslimanë, mungesa e mbështetjes nga 

dijetarët myslimanë, si edhe shoqërinë myslimane në përgjithësi. Edhe shumë revista islame 

dhe gazeta nuk kanë qenë në gjendje të demonstrojë se ajo që ata praktikojnë në thelb janë të 

ndryshme nga mediet laike. Në këtë vazhdë Schleifer ka vërejtur: 

Koncepti i lajmeve 

Thënia filozofike mediale ”kur një qen kafshon një njeri ky nuk përbën lajm, por kur një 

njeri kafshon një qen ai është lajm”, në masë të madhe është një përshkrim i drejtë i ngjarjeve 

si janë trajtuar nga redaktorët. Ajo flet për konceptin e përgjegjësisë sociale që është e 

pranueshme për gazetarinë bashkëkohore. Kriteret e cituara shpesh të objektivitetit janë një mit 

që duhet shqyrtuar dhe e që sfidohet nga praktikuesit e medieve myslimane. Objektiviteti, siç 

përcaktohet nga dijetarët bashkëkohorë të shumë medieve, është interpretimi që do të thotë:228 

• raportimi vetëm i dukurive të vëzhgueshme; 

• • raportimi pa emocione personale; 

• • raportimi pa mendim personal; 

• • raportimi pa vlera personale; 

• • raportimi nga të gjitha anët njëlloj. 

Një gazetar mund të përmbushë të gjitha kërkesat e mësipërme, por disa prej tyre janë të 

pamundura. Kriteret islamike të lajmeve janë shumë më praktike dhe të dobishme. Islami e 

thekson në mënyrë të barabartë përmbajtjen, qëllimin, si dhe procesin e mbledhjes së lajmeve 

në kuadrin e konceptit të përgjegjësisë sociale të përcaktuar më sipër. Por, Islami nuk e lejon 

ndjekjen e as edhe të një gazetari për të konfirmuar dyshimet, shpifjen, qarkullimin e 

thashethemeve apo emrin-thirrje. Islami ka krijuar një traditë të fortë të vlerësimit kritik të 

burimeve të lajmeve, përdorimi i metodave të shëndosha të dokumentacionit, verifikimit të 

fakteve dhe dëshmitë kudo që të jetë e mundur, raportimin brenda kontekstit të duhur dhe 

trajtimit të subjektit në mënyrë të drejtë. 

 
226 Abdallah Schleifer, op. cit.: 113. 
227 Unpublished proceedings of the First International Conference of Muslim Journalists, jointly organized by the 

Organization of Islamic Conference, Jeddah, Saudi Arabia and the Ministry of Information, Government of 

Indonesia, held at Jakarta, September 1981. 
228 Sayeed al Seini, op. cit.: 288. 
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Nën rrethana të caktuara mund të ketë përjashtime për disa prej këtyre kufizimeve, por nuk 

duhet të bëhet një praktikë rutinë apo mënyra e preferuar e praktikës profesionale. Kështu lajmi 

mund të përkufizohet si një raportim i ngjarjeve në mënyrë që të plotësojë nevojat e shoqërisë 

myslimane, që çon në paqe dhe stabilitet, në përputhje me parimet morale dhe etike të Islamit. 

Prandaj, vështirë se ka ndonjë hapësirë për media për të përhapur urrejtje dhe tallje ndaj 

bashkësive të tjera jashtë një kufiri kombëtar, brenda një mediumi të veçantë operativ. Kështu, 

në parim media myslimane duhet të formojnë një burim universal të lajmeve dhe informacionit 

si dhe të shërbejë kauzën e unitetit dhe barazisë mes gjithë njerëzimit në përgjithësi dhe të 

komunitetit mysliman në veçanti. Është brenda kësaj kornize që mediet myslimane duhet të 

jenë të lira në rregullimin e censurës nga sundimtarët e vendeve të ndryshme myslimane, sepse 

sovraniteti i shtetit i takon Zotit dhe jo një mbreti të veçantë apo presidenti. Perëndia i 

plotfuqishëm, dhe jo mbretër dhe princa, të udhëzojnë qenien njerëzore. 

Kështu, një kod i etikës gazetareske islamike ndoshta do të ofrojë udhëzime të mira për 

përdorimin e medies masive, për të reduktuar dhe eliminuar tensionin midis kombeve dhe për 

t'i shërbyer njerëzimit në përgjithësi, duke siguruar një llogari të drejtë, të saktë të ngjarjeve 

botërore. 

Së fundi, koncepti i devotshmërisë është ende një bazë për zhvillimin e një kodi islam të 

etikës gazetareske. Koncepti takva shkon përtej devotshmërisë, ai ngre kapacitetet individuale, 

morale, shpirtërore dhe psikologjike të një personi në një nivel që individi bëhet imun nga 

dëshirat materiale të tepërta. Ai lartëson një person në një nivel më të lartë të vetë-

ndërgjegjësimit. Takva duhet të jetë element mbështetje në njohuritë teknike, aftësinë 

menaxhuese, shkencore knov-hov, si dhe aftësitë e komunikimit të gazetarëve myslimanë. De-

bati dhe shqetësimet rreth kodeve të etikës së komunikimit masiv bashkëkohor fokusohet në 

një çështje: kush duhet të ketë autoritetin për të zbatuar këto kode të etikës: qeveritë, 

institucionet mediatike, gazetarët apo individët? Problemi nuk është mungesa e një kodi, dhe 

jo mungesa e respektimit të zbatimit të një kodi. Takva është kombinuar me një dashuri të 

vërtetë dhe përkushtimit ndaj Zotit, ndërgjegjja në jetën e përtejme dhe pranimi i udhëheqjes 

së Profetit Muhamed, mund t'u japë forcë përfundimtare dhe definitive morale të praktikojnë 

gazetarinë e lirë dhe të ndershme. 

 

Sfidat, problemet dhe sugjerimet 

Një kuadër i shkurtër konceptual për një kod të etikës gazetareske islamike është paraqitur 

më lart. Nuk ka asgjë të re në të. Kjo vetëm na kujton se, duke vënë koncepte të tilla në praktikë 

është aspekti më i vështirë i diskutimit të tërë. Asnjë përpjekje nuk është materializuar ende në 

një sistem të qëndrueshëm të informacionit islamik që mund të përfundojë varësinë e 

myslimanëve në burimet perëndimore të informacionit. Praktikuesit e medieve myslimane janë 

të varura nga të katër agjencitë e lajmeve transnacionale dhe shërbimeve kabllore: AP, UPI, 

AFP dhe Reuters. Në një sondazh të kryer në vitin 1986, u zbulua se gazetat myslimane në 

gjuhën arabe, angleze, persiane dhe urdu mbulojnë 90 % të lajmeve mbi këto katër agjenci. 

Shtatëdhjetë për qind e byrove të lajmeve të huaja në vendet myslimane u takojnë agjencive 

perëndimore të lajmeve, ndërsa numri i byrosë në vendet myslimane të lajmeve vështirë se 

kalon mbi 5 % në total.229  

Dhjetë vjet më vonë, situata nuk është shumë e ndryshme. Prania e fortë e agjencive të 

lajmeve perëndimore në vendet myslimane dekurajon praktikat e medies që nuk përputhen me 

normat e këtyre burimeve të informacionit. Prandaj, është thelbësore për të zhvilluar një burim 

alternativ dhe praktikë të informacionit që do të zëvendësojë mbështetjen në burimet e 

 
229 Aslam Abdullah, op. cit.: 32 
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informacionit kryesor, objektivat e të cilit janë në kundërshtim me sistemin e vlerave themelore 

të Islamit. 

Përjashtim të rastit kur media myslimane përpiqet të hulumtojë burimet alternative të 

informacionit, dhe nëse ata tregojnë vullnetin e madh për të akomoduar grupe sociale të tilla 

dhe neglizhojnë rininë myslimane, gratë, fëmijët dhe popullatën rurale, ata do të mbeten të 

mbyllur në një audiencë të vogël, pa ndonjë rëndësi praktike për masat myslimane në veçanti 

dhe të botës në përgjithësi. Si pasojë, dëshira për t'iu përmbajtur kodit të etikës islame, 

gjithashtu do të mbetet e ulët. 

Në dekadat e fundit të shekullit të njëzetë dhe në agimin e shekullit të njëzetë e një, katër 

zhvillimet e rëndësishme kanë pasur ndikim më të thellë në natyrën dhe përmbajtjen e 

informacionit në botën islame. Së pari në vitin 1991, shpërbërja e Bashkimit Sovjetik dhe shfa-

qja e shteteve të reja të pavarura në rajonet islamike, si Azia Qendrore, kanë kontibuar në 

zgjerimin e mundshëm të një rrjeti më të madh të komunikimit islam. Së dyti, rritja e 

telekomunikacionit kombëtar dhe ndërkombëtar përmes satelitëve, kanë treguar një potencial 

që ndikojë në integrimin e rajoneve islame dhe zhvillimet politike dhe ekonomike atje. Së 

fundi, sulmet tragjike në Shtetet e Bashkuara, të 11 shtatorit 2001, çuan në një periudhë të 

antagonizmit midis shoqërive perëndimore dhe myslimane, që u manifestua kryesisht 

nëpërmjet medieve. Këto zhvillime, së bashku me progresin e jashtëzakonshëm të teknologjisë 

së komunikimit, në interes të përshpejtuar dhe dyshimi i botës islame. Duke filluar në vitin 

2001, komunikimet perëndimore me media u fokusuan në hakmarrje ndaj botës myslimane, 

duke përfshirë edhe vlerën e një feje monoteiste. Nga ana tjetër, një rritje e shpejtë e këndvë-

shtrimeve myslimane, si në drejtim të Perëndimit, si dhe në kuadër të sferës islamike, 

ndryshuan tonin me të cilin myslimanët komunikuan. 

Pas viteve 1990, dhe sidomos me transformimin e shpejtë të televizionit satelitor nga rritjet 

fenomenale të kanalit Al Jazeera, burimet mediale arabe e dalluan veten nga homologët e tyre 

ndërkombëtarë. Ndërsa, duke imituar aftësitë teknike dhe profesionale, programet televizive 

arabe paraqitën alternativa të mirëfillta, shpesh artikulimit se çfarë është tabu në Perëndim. Për 

shembull, mbulimi i konfliktit arabo-izraelit dhe Izraeli 2006 - Hizbullah luftës në Liban, post-

9/11 "luftës kundër terrorizmit", luftërat amerikane në Afganistan dhe Irak, pas vitit 2001 dhe 

2003, respektivisht pyetje të ndryshme fetare –për të drejtat e njeriut, morali, roli i grave, 

interpretimet klerike - u prezantuan të gjitha me paragjykim shumë më pak se para viteve 1990, 

kur degët perëndimore të lajmeve gëzuan një monopol. Ky fenomen u dyfishta në gjithë Azinë, 

ku mbulimi nga shqetësimet e brendshme në Indonezi dhe Malajzi, në veçanti, të marrë mbulim 

preferencial në BBC dhe CNN. Në fakt, disa rrjete të reja satelitore, duke përfshirë Al-Arabiya, 

Al-Hurra, MBC (Lindja e Mesme Broadcasting Corporation), dhe libanez LBC Broadcasting 

Corporation), mes tjerash, të gjithë të rritur raportimin e tyre për të paraqitur së pari pikat arabe 

dhe myslimane. Programe të sofistikuara fetare, të cilat sollën katedrat në dhomat e jetesës.  

Në vitin 2006, Al Jazeera nisi një rrjet simotër në gjuhën angleze, që u fokusua në botën 

myslimane në mënyra eklektike. Ajo siguroi reportazh të veçantë të Afrikës dhe Azisë, dy 

kontinente që janë jashtë medieve evrocentrike perëndimore, dhe nuk ishte iu ishte trembur 

pyetjeve rreth politikave perëndimore në drejtim të botës arabe dhe myslimane. 

Zhvillim tjetër i shquar i disa dekadave të fundit ka qenë rritja epokale e internetit si një 

medium i komunikimit unik. Udhëheqësit myslimanë, si dhe institucionet shtetërore fetare, 

grupet islame dhe grupet e dhunshme patën qasje në internet me lehtësi. Mijëra faqe të reja u 

shfaqën brenda një periudhe shumë të shkurtër kohe, karakterizuar shpesh nga përshtatshmëri 

të jashtëzakonshme për të ndryshuar, dhe madje edhe për dobinë e mesme si një kanal 

komunikimi, si për të mirë ashtu për të keq. Interneti ndihmoi të rritet, ndërkaq Islami u dha 

miliona myslimanëve qasje të papenguar në tekstet fillore dhe perspektivave të reja, debate 

edukative të shëndetshme në internet mbi tema fetare. Ai lejoi besimtarët për të bashkëvepruar 

me dijetarët fetarë, për të kërkuar këshilla dhe kërkoi fetva si të nevojshme. Ai madje ofroi një 
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mekanizëm për të shprehur pikëpamjet që vetëm mund të mbroheni nga anonimiteti. Por, për 

të sugjerojnë se Interneti ka qenë mënyrë e pashmangshme demokratizuese dhe liberale do të 

jetë determinizmi teknologjik. Në të vërtetë, tipar më shqetësues i saj është se ajo ka lejuar 

grupet ekstremiste të futen te besimtarët pa asnjë pengesë. Ka pamje që janë postuar pa asnjë 

keqardhje për dëmin që një shfaqje e tillë mund të ketë mbi interesat myslimane. 

Edhe nëse mediet tradicionale ndoshta po humbin monopolet e tyre, gjë që edhe u flijua në 

këtë nxitim, ishte reflektimi i matur nga lexuesit e mirë, autorët që mbështeteshin në gjirin e tyre, 

si dhe institucionale të tyre. Myftinjtë japin fetva që nuk kanë qenë gjithmonë popullorë ose 

brenda normave tradicionale. Shpesh, udhëheqësit fetarë karizmatikë dhe mediet apo truri i tillë 

si Shaykh Hamza Yusuf - predikimet e të cilit në Jannah.com ishin në mesin e më të popullarizu-

arve - fituar pas një përpjekjeje të konsiderueshme. Kështu, veb faqet krijuan konfuzion, nxitje 

dhe përzierje të paqëndrueshme në konkurrimin e opinioneve, duke përfshirë divizioneve të 

rënda, mbi të cilat flet për Islamin. Ai që i mungonte karizma dhe aftësitë e të folurit ka humbur 

pjesëmarrjen në xhamitë e tyre. Myslimanët e rinj dhe më të arsimuar dyndën në internet për një 

shumëllojshmëri të predikimeve nga autoritetet myslimane që jetojnë në tokat e largëta, por i cili 

bëri thirrje për të teknologjisë tru përmes futjes së modernizimit. Rrjedhimisht, ndërsa disa 

standarde të kompetencës së përmirësuar, udhëheqësit lokalë kanë humbur shumë nga autoriteti 

i tyre. Duke pasur parasysh vlerat e qenësishme të komunitetit brenda Islamit, kjo humbje ishte 

e rëndësishme, madje edhe nëse pasojat e saj nuk ishin tërësisht të dukshme. Islami është sigurisht 

evoluim intelektualist, por ky evoluim kryesisht ndodh në një epokë të globalizimit dhe të 

komunikimit.  

Profet Muhamed a.s. shembull i komunikimit të mirëfilltë 

I Dërguari a.s. gjatë jetës së vet ka zhvilluar një gjuhë të komunikimit shumë të afërt me 

shokët, shoqërinë, delegacione shtetesh por edhe me armiqtë e tij. Ai iu drejtohej mendjeve dhe 

emocioneve të bashkëbiseduesit dhe këtë e kishte parim, gjë që është një prej parimeve të 

rëndësishme në fushën e komunikimit. Përkundrazi, ai i pa të gjithë njerëzit njëlloj, pa marrë 

parasysh fenë, gjuhën, racën, gjininë, statusin social apo rolin që posedojnë vlera, dhe kështu 

ai ndërtoi një komunikim të mirë me të gjithë. 

A u kishte kushtuar vëmendje karakteristikave të individit, duke shfaqur konsideratën e 

nevojshme për marrëdhëniet mes njerëzve të rinj dhe të vjetër, mes pozitës dhe statusit. Ai 

dëshironte që një person i cili ishte për të kryer shërbimet publike, për shembull, imami i një 

xhemati, duhet të jetë personi i cili e dinte dhe lexonte mirë Kur’anin. Kur nuk ishte më shumë 

se një person me një aftësi të barabartë për të recituar Kur'anin, atëherë ka qenë kritere objektive 

për t'u ndjekur, së pari, personi i cili e dinte ta zbatonte Sunetin dhe praktikat fetare më e mirë 

do të zgjidhej, në qoftë se nuk kishte barazi në këtë, atëherë personi i cili kishte emigruar i pari 

do të jetë i zgjedhur, dhe nëse nuk kishte barazi këtu, atëherë më i dituri prej tyre do të zgjidhet 

(prijë) si imam. Përveç kësaj Profeti Muhamed a.s.ka deklaruar se nuk do të jetë e drejtë për 

dikë për të marrë mbi rolin e imamit në vend të një personi të autorizuar, pa lejen e personit të 

fundit. Nga kjo sjellje ne mund të konkludojmë se ai tregoi konsideratën e nevojshme për 

marrëdhëniet mes njerëzve të rinj dhe të vjetër dhe mes pozitës dhe statusit. 

Muhamedi a.s. ishte i kujdesshëm edhe në lidhje me dallimet individuale kur bisedonte me 

njerëz. Për shembull, ai kishte një bisedë me një beduin, të cilit gruaja i kishte lindur një fëmijë 

të zi. Në periudhën e injorancës (koha paraislamike) mbretëronte bindja se gruaja që lind 

fëmijën me ngjyrë të ndryshme nga i ati është lavire. Ibni Omeri rrëfen rastin e beduinit, i cili 

i erdhi Profetit Muhamed, a.s. për ta konsultuar rreth rastit të gruas së tij, e cila kishte lindur 

fëmijë me ngjyrë, kurse në familjen e tyre nuk mbahej mend të kishte ndonjë me ngjyrë. Rast 

i çuditshëm. Në një familje të bardhë lind një fëmijë me ngjyrë! Beduini dyshonte në gruan e 

tij... Por, siç është edhe etike islame që ngutja të mos zë vend te ne, ai konsultoi mësuesin e 
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njerëzimit, Muhamed Mustafanë, a.s.për këtë çështje, të cilën ne këtu, si pikë të temës, e 

shtrojmë për diskutim e sqarim: Si e zgjodhi këtë problematikë Profeti Muhamed,a.s.? A janë 

të sakta pohimet e sekularistëve se, Profeti Muhamed u fliste njerëzve me botëkuptime të kohës 

pa marrë parasysh se qenë apo jo të sakta? Natyrisht, në atë kohë askush nuk dinte asgjë për 

teoritë e gjeneve, klonimit, inxhinierisë gjenetike njerëzore, por Profeti Muhamed, a.s.me 

gjuhën të cilën e kuptonte ai beduin dhe e cila shkencës moderne i përshtatet 100%. Profeti 

Muhamed, a.s. e pyeti: Po ti, a mban deve? Po- iu përgjigj ai. Më thua, ç ‘ngjyrë kanë ato? Të 

kuqe, që të gjitha – tha beduini. Në mesin e tyre a ka të zeza?- e pyeti prapë. Jo- tha beduini. 

Po të bardha në të zi a ka? Po- u përgjigj beduini. E prej nga erdhën ato?- e pyeti. Ndoshta 

mund të jetë nga trashëgimia (mund të kenë ngjyrë të ndonjë paraardhëseje të largët)! Ndoshta 

edhe ky biri yt mund ta ketë ngjyrën nga trashëgimia (mund t’i ketë ngjarë ndonjë paraardhësi 

të largët.)” (Buhariu dhe Muslimi). 

Të kihen  parasysh karakteristikat e shoqërisë 

Profeti Muhamed foli për një shumëllojshmëri të njerëzve. Disa prej tyre ishin në gjendje 

për të parë atë, dëgjonin atë, ndajnë jetën e tyre të përditshme me të dhe të jetë vazhdimisht 

nën ndikimin e tij. Profeti Muhamed a.s.ishte në gjendje për të kuptuar psikologjinë sociale, si 

dhe karakteristikat individuale të njerëzve, të cilët përbënin shoqërinë përdorte kështu metoda 

të ndryshme të komunikimit. Për shembull, ai veproi në përputhje me kushtet e rajonit, kur ai 

hante, pinte. Për këtë arsye, Profeti Muhamed, duke përcjellë një mesazh që ishte për të 

mbuluar të gjitha moshat dhe të gjithë njerëzit, mbarësi në detyrën e vështirë të themelimit të 

komunikimit me adresat e parë, ai zgjodhi metoda që ishin në përputhje me konceptet dhe 

mendimet e tyre, perceptimet dhe aftësitë e tyre.Në mesin e atyre veprimeve që ai praktikohet 

dhe rekomandoi ishin mikpritjet për të ftuarit, duke vizituar ata të cilët nuk ishin në gjendje për 

të vizituar. Ai në mënyrë aktive komunikonte me njerëzit rreth tij, ai e trajtoi ata që erdhën për 

të vizituar atë me mirësi dhe ai vizitoi ata të cilët nuk mund të vijnë, duke u përpjekur për të 

përcjellë mesazhin për ta. Ai shkoi në Taif për qëllime të komunikimit dhe të përçimit të Daves. 

Përveç kësaj, në mesin e atyre veprimeve që ai praktikohet dhe rekomandoi ishin mikpritjen 

për të ftuarit, duke vizituar ata të cilët nuk ishin në gjendje për të vizituar, mirëmbajtjen e 

marrëdhënieve, duke vizituar ata të cilët nuk ishin të mirë dhe duke marrë pjesë në funeralet. 
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Abstract 

Mësimdhënia e Mendimit Kritik si projekt për reformimin e shkollave në Kosovë ka ndryshuar qasjen tradicionale për 

nxënësin dhe procesin edukativo-arsimor në përgjithësi. Nxënësi sipas kësaj filozofie e qasje të re edukative 

konsiderohet subjekt aktiv e përgjegjës në formimin e zhvillimin e tij intelektual e njerëzor. Andaj mësimdhënia e 

Mendimit Kritik është duke ndërtuar partneritete me nxënësit e saj përmes detyrave e projekteve të ndryshme 

mësimore. Ata nxiten që të pyesin e të diskutojnë për aspekte të ndryshme të temës mësimore konkrete. Arsimtari në 

praktikën e tij të përditshme pedagogjike niset nga interesat e nxënësve dhe përmes detyrave e problemeve që trajton 

në kuadër të lëndës së tij mësimore përpiqet që të zhvilloj mëtutje këto interesa e aftësi krijuese të tyre. Në këtë funksion 

kjo mësimdhënie para nxënësve shtron detyra e probleme mësimore të cilat e kërkojnë mendimin e kritik e krijues të 

tyre. Situatat mësimore të cilat e kërkojnë angazhimin mendor të nxënësve i vënë ata para nevojes për mobilizim 

individual e grupor. Në këtë mënyrë nxënësit bashkëpunojnë ndërmjet vete për të gjetur alternativa e zgjidhje për 

problemet e detyrat e parashtruara. Ndërveprimi i nxënësve në detyra e projekte të përbashkëta krijon edhe 

mundësinëpër kultivimin e mardhënieve të shëndosha sociale në grup dhe për shkëmbime të përvojave të ndryshme 

intelektuale. Gjatë punës grupore ata analizojnë mendime e aspekte të ndryshme të temës konkrete, debatojnë e 

krahasojnë burime informacioni për nga vertetësia e origjinaliteti i tyre. Diskutimi e debati konstruktiv për tema të 

trajtuara janë shkëmbime pikpamjesh me rëndësi për formimin e qëndrimeve demokratike të cilat inicohen përmes 

mësimdhënies së Mendimit Kritik. Këto janë disa aspekte të kësaj filozofie të edukimit që do të trajtohen në këtë 

punim. 

Fjalët kyçe: Mësimdhënie bashkëkohore, mësimnxënie ndërvepruese, mendimimtar kritik, nxënës krijues, pikpamje 

demokratike.  

Hyrje 

Mësimdhënia është proces dhe veprimtari e planifikuar, por edhe e ndikuar nga faktorë të shumtë. Për të qenë 

cilësore e bashkëkohore duhet që të gjitha hallkat e këtij zinxhiri të jenë moderne e të ndërtuara nga qasja e 

filozofisë bashkëkohore të edukimit. Ajo që sot njihet si kurrikula shkollore përmban planprogramet dhe tekstet 

shkollore, bazën materiale të shkollës, organizimin e mësimit si dhe shumë faktorë të tjerë që drejtpërdrejt a 

tërthorazi ndikojnë në cilësinë dhe në produktivitetin e shkollave. Mësimdhënia e Mendimit Kritik si strategji e 

projekt për reformimin e sistemit tonë arsimor gjithashtu, për aplikim të suksesshëm, kërkon disa nga  standardet 

e këtyre faktorëve dhe të rrethanave mësimore. Krahasuar me mësimdhënien tradicionale, Mendimi Kritik në 

shkolla aplikon një mësimdhënie të një cilësie më të lartë. Përpunimi i përmbajtjeve mësimore është më i thellë 

dhe i bazuar në analizë, krahasim e vlerësim të fakteve mësimore. Mësimdhënia e Mendimit Kritik bazohet në 

teoritë bashkëkohore që këtë proces edukativ dhe arsimor e trajtojnë nga dimensione të ndryshme. Fillimisht, 

praktikën e saj pedagogjike e harmonizon me teoritë e të nxënit, të cilat theksojnë rëndësinë e të nxënit logjik, 

aktiv e ndërveprues. Për arritjen e këtyre standardeve të mësimdhënies ky program krijon mjedis e rrethana të 

përshtatshme mësimore, të cilat nxitin përvetësimin e njohurive me përfshirje aktive të nxënësve në diskutime e 

në aktivitete të tjera mësimore. 

Qëllimi dhe objektivat e hulumtimit 

Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi është që të hulumtojmë qasjen bashkëkohore të shkollave të mendimit kritik 

ndaj nxënësve dhe ndaj procesit edukativo-arsimor në përgjithësi. Ndërsa si objektiva të veçantë të këtij hulumtimi 

janë: 

• Qasja bashkëkohoree shkollave të mendimit kritik ndaj nxënësve e procesit edukativ të krahasohet me 

praktikën pedagogjike tradicionale  dhe me trajtimin e nxnësvë në shkollat ku nuk zbatohet kjo qasje e 

mësimdhënies. 
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• Përmes trajtimit teorik dhe gjetjeve krahasimtare në këto mjedise të ndryshme shkollore synojmë të 

theksojmë rëndësinë e qasjes bashkëkohore të mësimdhënies si nevojë e ndryshimeve pozitive në 

sistemin tonë arsimor. 

Pyetja kërkimore dhe metodologjia e hulumtimit 

Pyetjet kërkimore të këtij hulumtimi janë: 

• Në shkollat ku zbatohen strategjitë e mendimit kritik a është më bashkëkohore qasja filozofike ndaj 

nxënësëve e procesit edukativ në krahasim me shkollat tradicionale?  

• Strategjitë bashkëkohore të mësimdhënies që zbatojnë shkollat e mendimit kritik a janë të përshtatshme 

edhe per reformimin e shkollave të tjera të vendit? 

Qasjen bashkëkohore të mësimdhënies së shkollave të mendimit kritik ndaj nxënësve e procesit 

edukativo-arsimor në përgjithësi e kemi trajtuar fillimisht nga aspekti teorik. Nga ky këndëvështrim kemi 

theksuar përparësitë psiko-pedagogjike të trajtimit të nxënësve si subjekte aktive e të vetëdishme në procesin 

mësimor. Në këtë qasje të re kemi theksuar se nxënësit inkurajohen që të jenë ndërtues të njohurive e 

përvojave të veta duke e pasur arsimtarin e tyre partner e instruktor gjatë mësimnxënies së tyre aktive e 

ndërvepruese. Për hulumtimin më të plotë të punimit kemi marrë përmes testeve të standardizuara edhe 

opinionet e nxënësve e të arsimtarëve nga mjediset shkollore që jetësojnë qasjen e re filozofike në edukim 

dhe nga shkollat që akoma nuk kanë ndryshuar shumë praktikën e tyre edukativo-arsimore tradicionale. Këto 

të dhëna nga opinionet e nxënësve e të arsimtarëve i kemi përpunuar me programin kompjuterik SPSS. 

Mësimdhënia bashkëkohore në programin Mendimi Kritik 

Mësimdhënia e Mendimit Kritik nxit reflektimin e nxënësve për përmbajtje të caktuara mësimore. Ajo 

provokon kërshërinë, ndërgjegjen e të menduarit të nxënësve përmes pyetjeve të hapura dhe të kërkesave të tjera 

problemore. Kjo mësimdhënie qëllimisht nuk i sqaron plotësisht temat mësimore. Ajo kërkon që disa aspekte të 

njohurive, të cilat qëndrojnë si nën hije, të ndriçohen nga vetë nxënësit përmes angazhimeve kërkimore 

ndërvepruese dhe diskutimeve konstruktive. “Natyrisht, një masë e paqartësive nuk është gjithmonë një gjë e 

keqe.” (Alec Fisher 2011: 64). Shtrimi dhe përpunimi i temave në formë kërkesash e detyrash problemore grishin 

nxënësit që të mobilizohen dhe të hidhen në aksion për plotësimin e zgjidhjen e tyre. Mësimdhënia e Mendimit 

Kritik është mësimdhënie e një stadi të lartë. Ajo zhvillon kureshtjen e nxënësve dhe ua jep atyre rastin që t’i 

gëzohen suksesit të tyre mësimor. “Nëse fëmijët ndihen mirë në aktivitetet mësimore, ata marrin iniciativën që të 

angazhohen plotësisht në to.” (Daniel Gartrell 2000: 59). Këtë fenomen ku nxënësi vlerësohet për arritjen e 

sukseseve e ka theksuar edhe Maria Montesori. Ajo, gëzimin që fëmijët e përjetojnë kur arrijnë suksese në mësim, 

e shihte si shpërblim me ndikim të fuqishëm për angazhime të mëtejshme.  

Teknikat dhe strategjitë e Mendimit Kritik nuk japin njohuri të gatshme. Ato hapin tema diskutimi dhe 

inicojnë detyra e probleme, plotësimi dhe zgjidhja e të cilave kërkon aktivitet e mobilizim intelektual të nxënësve. 

Mësimdhënia mobilizuese e Mendimit Kritik dikton pjesëmarrje aktive të nxënësve në procesin e të nxënit. Ajo 

është e larmishme dhe lidhë teorinë me praktikën jetësore, provën dhe eksprimentin në mjediset shkollore. Këtu 

gjen zbatim postulati i Xhon Djuit “Mëso duke bërë” (Learning by doing), e cila në të vërtetë prezenton edhe 

esencën e mësimdhënies aktive e ndërvepruese. Njohuritë që shpjegohen në shkollë plotësohen nga përvoja e 

nxënësve, imagjinata dhe diskutimi në grup. Këto njohuri të fituara në klasë e mjedise shkollore janë analizë, 

zbatim e vlerësim i temave mësimore konkrete. Andaj, themi se kjo mësimdhënie synon edhe arritjen e 

objektivave të larta mësimore. Ajo nuk i mban nxënësit të lidhur për libra e banka shkollore. Përkundrazi, kjo 

mësimëdhënie i nxjerr nxënësit në oborr e në punishte, për të provuar zbatimin praktik të asaj që mësohet nga 

librat e burimet e tjera të informacionit.  

Mendimi Kritik në arsim përmes burimeve të larmishme të informacionit zhvillon interesime, prirje e 

potenciale të ndryshme intelektuale. “Informacioni mund të vijë nga një larmi e madhe formash dhe nëse doni që 

ai të jetë i dobishëm do t’ju duhet ta praktikoni nxjerrjen e të dhënave nga një sërë burimesh.” (John Butterëorth 

dhe Geoff Tëaites 2013: 86). Ky program mësimor u përshtatet interesimeve dhe aftësive të ndryshme. Nxënësit 

përparojnë në mësime sipas tempos së tyre zhvillimore, duke e dhënë kontributin individual në detyra të 

përbashkëta grupore. Është me rëndësi të theksohet se mësimdhënia e Mendimit Kritik nuk është e lidhur vetëm 
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me një formë a metodë të punës mësimore. Në praktikën e saj gjejnë zbatim pothuajse të gjitha metodat e 

procedimet e tjera aktive të mësimdhënies. Me mjaft sukses teknikat e strategjitë e ndryshme të kësaj 

mësimdhënieje zbatojnë mësimin problemor, mësimin ekipor dhe atë me projekte. E përbashkëta e këtyre qasjeve 

metodike është përfshirja e nxënësve në aktivitete mësimore, në analiza, diskutime e nxjerrje të përfundimeve të 

përbashkëta. Me interes për këtë mësimdhënie është edhe artikulimi i orës mësimore, pavarësisht se a realizohet 

ajo në klasë apo në mjediset e tjera të shkollës. Ky artikulim i orës mësimore në fazat ERR është në përputhje me 

bazën filozofike të këtij programi me psikologjinë e rendin logjik të të nxënit. Në programin që jemi duke e 

analizuar krijohet një mjedis i përshtatshëm mësimor ku nxënësit stimulohen të pyesin. Në fakt, të pyeturit 

konsiderohet si nevojë e filozofi e njohjes dhe mjeshtri që duhet mësuar. Vetë diskutimi, debati e puna interaktive 

grupore dikton nevojën që nxënësit të pyesin. Përmes pyetjeve nxirren në shesh aspekte e këndvështrime të 

ndryshme, të cilat janë lëndë e çmuar diskutimi e debati konstruktiv. Diskutimi e debati për tema konkrete 

gjithashtu zhvillon aftësinë e të folurit të rrjedhshëm, shprehinë dhe artikulimin e mendimeve në fjalë. “Qartësia 

e gjuhës është jashtëzakonisht e rëndësishme për aftësinë e të menduarit në mënyrë kritike.” (B. N. Moore dhe R. 

Parker 2012: 93). Mjeshtria e mësimdhënies së Mendimit Kritik inicon përballje e rrahje mendimesh për tema 

problematike e dilema jetësore, të cilat janë brumë i mirë për kultivimin e mendimit të pavarur e të qëndrimeve 

demokratike. Kjo qasje zhvillon personalitete të lira e të pavarura dhe zbardh aspekte të fshehura e të panjohura 

të temës mësimore konkrete. “Nëse të gjithë janë dakord, atje nuk ka konflikt, nuk ka risi.” (Sherry Diestler 2005: 

193). Ndërveprimi i nxënësve në grup dhe diskutimi për tema mësimore zgjerojnë njohuritë e përvojat e tyre dhe 

njëkohësisht zhvillojnë edhe aspekte të shumta psiko-sociale. 

Me mobilizimin e nxënësve në ndërtimin e njohurive të veta mësimdhënia e Mendimit Kritik jetëson 

drejtëpërdrejt në praktikën e saj të përditshme edhe teoritë progresive e konstruktiviste. Ndërsa, një teori tjetër e 

rëndësishme me të cilën kjo mësimdhënie përshtat teknikat e metodologjinë e saj është teoria humaniste. Abraham 

Maslou dhe teoricienë të tjerë të kësaj rryme teorike theksojnë rëndësinë e motivimit e të përkrahjes së nxënësve 

për arritje të rezultateve mësimore. Mësimdhënia e këtij programi në përputhje me pikëpamjet e kësaj shkolle 

psikologjike, përmes pyetjeve e formave të tjera të komunikimit aktiv, nxit zhvillimin e interesimeve e të 

potencialeve të lindura të nxënësve dhe në këtë mënyrë ndihmon edhe përmbushjen e aspiratave të tyre 

zhvillimore. Përmes përshtatjes së procesit mësimor, afiniteteve, nevojave zhvillimore dhe stileve grupore të të 

nxënit të nxënësve, mësimdhënia e këtij programi jetëson edhe këndvështrime të tjera teorike të cilat zhvillimin e 

personalitetit e shohin si tërësi e produkt të shumë faktorëve edukativë. 

Efektet e zbatimit të Mendimit Kritik në jetësimin e qasjes bashkëkohore ndaj nxënësve e procesit edukativ 

në shkollat e Rajonit të Gjakovës 

 

Shkollat që mësimdhënien e praktikën edukative e zhvillojnë sipas programit  Mendimi Kritik krijojnë 

mjedis shkollor, i cili stimulon mësimnxënie aktive dhe zhvillimin e interesimeve e aftësive krijuese të nxënësve. 

Më poshtë, për të zbardhur disa nga aspektet e përgjithshme të këtyre ndikimeve pozitive në reformimin e 

shkollave tona, po prezentojmë opinionet e nxënësve dhe të arsimtarëve. Këto të dhëna, të marrura nga shkollat 

që e praktikojnë Mendimin Kritik dhe nga shkollat tradicionale për arsye analize e krahasimi, po i prezentojmë si 

gjetje në tabela e grafikone të përbashkëta. Për këtë aspekt, fillimisht morëm opinionet e nxënësve nga shkollat 

që punojnë sipas strategjive tradicionale dhe, nga ato shkolla, të cilat janë duke zbatuar teknika e strategji 

mësimore nga programi i Mendimit Kritik, të cilin e kemi objekt hulumtimi. Gjetjet janë interesante e të 

dallueshme nga këndvështrimi i trajtimit. Ato konfirmojnë realitetin e praktikës edukative të theksuar në hipotezën 

e këtij hulumtimi. 

 

Table 1 

Mjedisi shkollor nxitë dhe zhvillon 

aftësitë     e interesimet tona individuale 

Shkolla  

 

Gjithësej 

Nxënës i 

shkollës  MK 

Nxënës i 

shkollës tradicionale 

Asnjëherë 
Numri 4 46 50 

% 1.6% 17.6% 9.7% 

Rrallëherë 
Numri 67 64 131 

% 26.3% 24.4% 25.3% 



166 
 

Shpeshherë 
Numri 102 68 170 

% 40.0% 26.0% 32.9% 

Gjithmonë 
Numri 82 82 164 

% 32.2% 31.3% 31.7% 

Pa përgjigje 
Numri 0 2 2 

% 0.0% 0.8% 0.4% 

Gjithësej 
Numri 255 262 517 

% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Në opinionin se sa është i përshtatshëm mjedisi shkollor për zhvillimin e aftësive dhe të interesimeve të 

nxënësve, siç vërehet nga tabela, morëm opinione të ndryshme nga nxënësit e anketuar. Nxënësit e shkollës së 

programit Mendimit Kritik, krahasuar me moshatarët e tyre nga shkollat tradicionale, kishin përqindje shumë më 

të ulët të deklarimit në variantin se mjedisi shkollor asnjëherë nuk nxit dhe zhvillon aftësitë e interesimet e tyre. 

Diferenca e kësaj përqindjeje nga këto dy grupe nxënësish, të anketuar prej 1.6% për nxënësit e shkollave të 

Mendimit Kritik dhe 17.6% për nxënësit e shkollave tradicionale është e madhe e domethënëse. Pra, nxënësit e 

shkollave tradicionale theksuan se mjediset e tyre shkollore nuk janë sa duhet nxitëse e stimuluese për mësim. 

Ndërsa, nga shkollat e programit Mendimi Kritik vërehet numri i nxënësve për të njëjtin opcion ishte shumë më i 

vogël. Kjo tregon se nxënësit në këto shkolla e ndiejnë veten më të sigurt, më komodë dhe më të stimuluar për 

aktivitete mësimore. Nga tabela vërehet se dallime në përqindje ka edhe në shkallët e tjera të deklarimit të 

nxënësve. Për variantet shpeshherë e gjithmonë përqindja e deklarimit të këtyre nxënësve ishte më e lartë e më 

masive. Të dhënat e tabelës së mësipërme edhe më mirë vërehen në grafikonin e mëposhtëm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 
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Për mendimin tonë këto gjetje janë reale dhe përputhen me hipotezën e hulumtimit tonë. Në shkollat ku 

zbatohet me efikasitet e cilësi programi Mendimi Kritik krijohet mjedis edukativo-arsimor i përshtatshëm që nxit 

aktivitetet dhe iniciativat e nxënësve për t’u përballuar me probleme mësimore. Në këto mjedise edukative 

nxënësit ndihen të lirë, kontribues e të vlerësuar nga arsimtarët e stafi tjetër i shkollës për arritjet e angazhimet e 

tyre, përkundër mjediseve shkollore tradicionale të ngarkuara me dije formale e sipërfaqësore që i mbajnë nxënësit 

të lidhur për libra e për fjalën e mësuesit. Këto dhe shumë praktika të tjera negative të shkollës tradicionale janë 

faktorë, të cilët pengojnë krijimin e mjedisit të përshtatshëm mësimor. Këto rrethana edukative me të cilat 

ballafaqohen nxënësit në jetën shkollore u reflektuan në opinionet e tyre të dhëna nga këto mjedise shkollore që 

jemi duke i krahasuar. 

Interesante e të dallueshme ishin edhe pikëpamjet e nxënësve për cilësinë e mësimdhënies dhe trajtimin e 

tyre nga ana e stafit të shkollës. Nxënësit e shkollave që zbatojnë strategjitë bashkëkohore të mësimdhënies së 

Mendimit Kritik kishin vlerësime më të larta e më pozitive për cilësinë e mësimdhënies dhe për trajtimin e mirë 

të nxënësve. Ndërsa, opinionet e nxënësve nga shkollat tradicionale ishin më negative për këtë aspekt të 

mësimdhënies. Opinionet e nxënësve të këtyre shkollave krahasuar me moshatarët e tyre nga shkollat e programit 

Mendimi Kritik ishin më të ulëta edhe sa i përket demokratizimit të raporteve ndërmjet arsimtarëve dhe nxënësve 

në shkollat e tyre. Nxënësit e këtyre dy grupeve të subjekteve si duket reflektuan karshi realiteteve e praktikave 

të ndryshme edukative në mjediset e tyre shkollore. Andaj, këto opinione janë sinjal i qartë për nevojën e 

ndryshimeve pozitive në sistemin tonë edukativo-arsimor. Këto ndryshime opinionesh të nxënësve nga këto 

mjedise të ndryshme shkollore të dhëna në pyetësorin e hulumtimit, janë: 

Table 2 

Shkolla  
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Në shkollën tonë jemi të knaqur me cilësinë 

emësimdhënies dhe me trajtimin e mirë të nxënësve 

Nxënës i 

shkollës  MK 

Nxënës i shkollës 

tradicionale 

 

Gjithësej 

Asnjëherë 
Numri 8 18 26 

% 3.1% 6.9% 5.0% 

Rrallëherë 
Numri 24 56 80 

% 9.4% 21.4% 15.5% 

Shpeshherë 
Numri 77 67 144 

% 30.2% 25.6% 27.9% 

Gjithmonë 
Numri 144 120 264 

% 56.5% 45.8% 51.1% 

Pa përgjigje 
Numri 2 1 3 

% 0.8% 0.4% 0.6% 

Gjithësej Numri 255 262 517 

 % 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Siç vërehet nga tabela, përqindja e nxënësve të pakënaqur ishte më e lartë nga shkollat tradicionale me 

cilësinë e mësimdhënies dhe me trajtimin e tyre, krahasuar me grupin e nxënësve të shkollave progresive e 

bashkëkohore. Përkundër këtyre, nxënësit e shkollave të programit Mendimi Kritik në përqindje kanë vlerësime 

më të larta e më pozitive për cilësinë e mësimdhënies dhe për trajtimin pedagogjik bashkëkohor në mjediset e tyre 

shkollore. Përfshirja e nxënësve në aktivitete mësimore dhe vlerësimi e përkrahja e tyre për të pyetur e për të 

marrë pjesë në debate mësimore sigurisht që ka ngritur vlerësimet e tyre për mësimdhënien aktive e ndërvepruese 

të shkollave bashkëkohore. Ndërsa, gjetjet e mësipërme dëshmojnë se në shkollat që ende punojnë sipas strategjive 

e formave tradicionale të punës, nxënësit nuk janë sa duhet të motivuar e të përfshirë në mësimnxënie aktive. Të 

dhënat e tabelës së mësipërme vërehen edhe më mirë në grafikonin vijues: 
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Figure 2 

 Për ndikimet e zbatimit të programit Mendimi Kritik në shkolla morëm edhe opinionet e arsimtarëve nga 

mjediset shkollore që punojnë sipas këtij programi, por dhe të atyre nga shkolloat tradicionale. Arsimtarët 

jetësojnë legjislacionin e arsimit, risitë pedagogjike dhe nismat e tjera për reformimin e praktikës pedagogjike në 

shkolla, prandaj suksesi i reformave arsimore dhe zbatimi kualitativ i Mendimit Kritik në shkollat tona varet 

shumë edhe nga përgatitja profesionale e trajnimi cilësor i arsimtarëve. Ndërsa, mësimnxënia cilësore dhe 

përgatitja e nxënësve për arsimim permanent dhe për pjesëmarrje aktive në diskutime e debate mësimore janë 

reflektim e fryt i punës pedagogjike të arsimtarëve. Për të parë këto dhe të tjera aspekte të reformimit të praktikës 

pedagogjike në dy mjediset shkollore që jemi duke i krahasuar po prezentojmë edhe opinionet e arsimtarëve të 

dhëna përmes tabelave, përqindjeve dhe grafikoneve. Në pyetësorin tonë kërkuam nga arsimtarët që të deklarohen 

se sa pajtohen me pohimin: unë vendos për mënyren e shtjellimit të programit mësimor. Përqindjet e këtyre 

deklarimeve të arsimtarëve nga këto dy mjedise shkollore, janë: 

 

 

 

 

 

Table 3 

Trajnimi  
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Unë vendos për mënyrën e shtjellimit të 

prograimt mësimor 

Arsimtar i 

shkollës  MK 

Arsimtar i shkollës 

tradicionale 

 

Gjithësej 

Nuk pajtohem aspak 
Numri 9 6 15 

% 7.4% 5.3% 6.4% 

Nuk pajtohem pjesërisht 
Numri 15 8 23 

% 12.4% 7.1% 9.8% 

Pajtohem pjesërisht 
Numri 46 41 87 

% 38.0% 36.3% 37.2% 

Pajtohem plotësisht 
Numri 46 56 102 

% 38.0% 49.6% 43.6% 

Pa përgjigjie 
Numri 5 2 7 

% 4.1% 1.8% 3.0% 

Gjithësej 
Numri 121 113 234 

% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Po të shohim këto opinione të paraqitura me përqindje, vërejmë se arsimtarët e shkollave ku zbatohet ky 

program kanë shprehur shkallë më të lartë të mospajtimit me këtë pohim, krahasuar me kolegët e tyre nga shkollat 

tradicionale. Me këtë masë të mospajtimit ata kanë kundërshtuar filozofinë tradicionale, sipas së cilës arsimtarët 

në këtë aspekt nuk konsultojnë sa duhet nxënësit dhe faktorët e tjerë të rëndësishëm edukativo-arsimorë. Këto 

gjetje të fituara në terren përmes anketimit vërehen në grafikonin vijues: 

   Figure 3 
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Pra, përqindja e pajtimit me pohimin e lartcekur është më e lartë tek arsimtarët që ende punojnë sipas 

strategjive e formave tradicionale të punës mësimore. Nga grafikoni vërehet gjithashtu se dallimet e përqindjeve 

në pikëpamjet e arsimtarëve nga dy mjediset shkollore që i kemi objekt analize dhe krahasimi nuk janë shumë të 

mëdha. Këto gjetje për pikëpamjen tonë janë interesante dhe shumë reale. Janë gjetje të përgjithshme të 21 

shkollave nga të tria qytetet e rajonit ku e kemi realizuar hulumtimin. Disa nga shkollat në të cilat kemi anketuar 

arsimtarët, ende nuk janë konsoliduar e stabilizuar në zbatimin e teknikave dhe të strategjive mësimore të 

programit Mendimi Kritik. Ndërsa, po t’i prezentojmë të dhënat për shkolla të veçanta edhe gjetjet janë më të 

ndryshme. Në ato shkolla ku programi i Mendimit Kritik zbatohet me efektivitet e kreativitet profesional edhe 

opinionet e arsimtarëve për mësimdhënien e për praktikën e tyre të përgjithshme pedagogjike janë më të 

dallueshme krahasuar me arsimtarët e shkollave tradicionale. Po, meqë objekt i këtij hulumtimi është analiza e 

efekteve të programit Mendimi Kritik në shkollat 9-vjeçare të Rajonit të Gjakovës, nuk po lëshohemi në analizë 

të shkollave dhe të subjekteve konkrete të hulumtimit. Në pyetjen tjetër drejtuar arsimtarëve se sa bisedoni e 

konsultoheni me kolegë rreth mësimdhënies, përmes anketës, morëm opinionet e tyre: 

 

 

 

 

 

Table 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edhe këto përqindje nga tabela e mësipërme tregojnë dallime në pikëpamjet dhe praktikën e mësimdhënies 

nga shkollat që jemi duke i analizuar. Arsimtarët e shkollave të Mendimit Kritik, krahasuar me ata të shkollave 

tradicionale, e kundërshtojnë më fuqishëm pohimin: rrallë bisedoj me kolegë rreth mësimdhënies. Ndërsa, në anën 

tjetër arsimtarët e shkollave tradicionale pajtohen më tepër me këtë pikëpamje, e cila në fakt është edhe praktikë 

në mjediset e tyre shkollore. Këto gjetje edhe më mirë dallohen në grafikonin vijues:  

 

 

Rrallë bisedoj me kolegë rreth 

mësimdhënies 

Trajnimi  

Gjithësej Arsimtar i 

shkollës MK 

Arsimtar i shkollës 

tradicionale 

Nuk pajtohem aspak 
Numri 81 65 146 

% 66.9% 57.5% 62.4% 

Nuk pajtohem 

pjesërisht 

Numri 15 15 30 

% 12.4% 13.3% 12.8% 

Pajtohem pjesërisht 
Numri 12 23 35 

% 9.9% 20.4% 15.0% 

Pajtohem plotësisht 
Numri 8 9 17 

% 6.6% 8.0% 7.3% 

Nuk e di / pa përgjigjie 
Numri 5 1 6 

% 4.1% 0.9% 2.6% 

Gjithësej 
Numri 121 113 234 

% 100.0% 100.0% 100.0% 
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                    Figure 4 

 
Në këtë grafikon janë më të dallueshme përqindjet e opinioneve të arsimtarëve në opcionin e parë dhe në atë 

të tretë. Pra, arsimtarët e shkollave të cilat e zbatojnë strategjinë e mësimdhënies bashkëkohore të këtij programi 

sipas këtyre gjetjeve kanë shtruar nevojën e bashkëpunimit dhe të këmbimit të përvojave të tyre mësimore, 

përkundër arsimtarëve të mjediseve më tradicionale e më konservative, të cilët janë më të izoluar në praktikën e 

tyre të përditshme pedagogjike. Këto janë disa nga opinionet e nxënësve dhe të arsimtarëve për mësimdhënien e 

për qasjen bashkëkohore ndaj nxënësve e procesit edukativo-arsimor në përgjithësi. Këto gjetje dëshmojnë 

bindshëm përparësitë e zbatimit të programit Mendimi Kritik si një alternativë efektive e reformimit të sistemit 

tonë arsimor.  

 

Përfundime dhe rekomandime 

Si përfundime të këtij hulumtimi mund të nxjerrim: 

1. Nga trajtimi teorik i këtij punimi konstatojmë se shkollat që e zbatojnë metodologjinë e mësimdhënies 

së mendimit kritik kanë përmirësuar qasjen e tyre ndaj nxënësve dhe praktikës edukative në përgjithësi. 

2. Këto shkolla i nxisin nxënësit e tyre që të jenë aktiv e kontribues në zhvillimin e tyre intelektual e social 

dhe mendimtar kritik e krijues në jetën e tyre shkollore.  

3. Gjithashtu edhe gjetjet e hulumtimit dëshmojnë se opinionet e nxënësve nga shkollat e mendimit kritik 

janë më pozitive për mësimdhënien dhe trajtimin e tyre nga ana e mësimdhënësve të tyre krahasuar me 

opinionet e nxënësve nga shkollat tradicionale. 

 

 

Ndërsa si rekomandime të këtij hulumtimi dalin: 
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1. Shkollat të cilat punojnë sipas filozofisë bashkëkohore të mendimit kritik të vazhdojnë me trajnime të 

mësimdhënësve të tyre për metodat e teknikat interaktive të mësimnxënies me synim të përmirësimit të 

praktikës së përgjithshme edukative. 

2. Shkollat të cilat akoma punojnë sipas metodologjive tradicionale të përgaditin  kuadrin arsimor dhe të 

fillojnë jetësimin e kësaj mendësie të re në arsim e cila i konsideron nxënësit subjekte aktive e 

ndërvepruese në mësimnxënie. 

3. Ministria e Arsimit dhe drejtoritë komunale përkatëse të ndihmojnë jetësimin e kësaj filozofie të edukimit 

në tërë rrjetin e shkollave të vendit si një alternativë e përshtatshme për reformimin e sistemit tonë 

arsimor.  
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ABSTRACT 

U naslovljenoj raspravi " Bioeticki aspekti razvoja zelene ekonomije danas" - dat je jedan pregled pitanja i problema 

koji se ticu u konkretnim oblastima balkanskog regiona, a sve u cilju ocuvanja analize  zdravlja svakog pojedinca i 

društvene zajednice u infastrukturi realnog djelovanja. Na taj način, ljudi podnose inspirativne prijedloge, koji se 

temelje na moralnom djelovanju, prema prirodi, posebno čitavom ruralnom prostoru, tj. prema šumama, rijekama, kao 

izvorima bioenergije u cilju razvoju ekoligije i ekoloske svijesti u cilju očuvanja zdravlja. Na ovo esencijalno pitanje 

razvijamo i sistematiziramo ideje od Arustela ( 382 - 322.p.n.e.) do danas. O tome svjedoci osjecanje uzivanje u prirodi. 

U tom pravcu , želim otvoriti konstruktivnu diskusiju, o zelenoj ekonomiji kao prilog borbi protiv covida 19, kao i 

trazenja vakcina kao najtrazenijije robe na svijetu, u cilju ocuvanja zdravlja covjeka, kada su nam plaze prazne, a javlja 

se potreba da se čovjek i drustvo u cjelini racionalno vrati prirodi, kao i zastiti voda, mora, rijeka i izvora. U tom 

kontekstu, zelena ekonomija kao alternativa, kao odrzivo rjesenje razvoja privrede, posebno turizma u regionu u cjelini. 

KLJUČNE RIJEČI: Bioetika, zelena ekonomija,  eko sistem,  razvoj, priroda, čovjek, životna sredina, razvojna 

ekonomija, realnost, more, šume, rijeke,  organski otpad, novi svjetski poredak, pandemija, vakcine... 

 

UVODNA RIJEČ 

Koliko je ova tema znacajna svjedoce brojni skupovi koji se u svijetu organiziraju, a sve z cilju iznalazenja rjesenja 

za buducnost života u teskom.vremenu pandemije, kao i otporu asurdnom stanju kada je svaki čovjek tabrinut za 

dalji opstanak, kada se razviha svijest da svatko svakog sumnjici. U tom pravcu Ulcinj na Juznom moru i Pester 

na padinama postaju mjesto susreta visokoumnog dijaloga. 

U tom.pravcu zelimo apostrofirati ekonomsku sponu zelene ekonomije, kao puranje odgovorbosti i menadzmenta 

ljudskih resursa, da ukazemo na nove ljudske potrebe u cilju, dalje suradnje u cilju zastite ljudske sredine, kao i 

primijeniti energiju novca i razvoja ekoloskog sistema i nove kulture misljenja na polju zelene ekomomije, koji 

se moze razviti samo sa ekspertskim timovima koji ce recuklazom otpada stvoriti bioenergiju za novi zivot 

čovjeka. Uprkos velikim.problemima koje vucemo.iz proslisti. Ova se rasprava zeli usmjeriti prema buducnosti.. 

Zato je vazno da se cutav region okrece fenomenima zelene ekonomije. 

Zato slijedeca pitanja zavr ihedjuju paznju, posebno, zbog utjecaja  BIOETIKE ,kao ekspazuvne i peakticne 

discipline koja usmjerava rad  i razvoj zelene ekonomije 

Sa zadovoljstvom i velikim pozdravima. 

1. Kultura odnosa prema prirodi; 

2. Algoritam ekonomije i društva treba da je izveden iz evolutivne ekonomije i digitalnog darvinizma. 

3 Ako izostaje kultura supstituiše je snaga prinude i regulativne uredjemosti, 

4. medjutim u uslovima apsolutne uredjenosti nema slobode izbora. 

5. Odgovor je ne manje znanja, ne manje tehnologije već više znanja i više tehnologije, jer se čovekova veličina 

sastoji u oslobadjanju od sudbine. 

6. Nema otpdaka, jer su to materije koje se nalaze na mestu nepodesnom za njih. 

7. Sve se može recklirati pa i ljudsko ponašanje. ( Jasno,  
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Ovo sam pitanja skicirai u jednom dahu, pa kao takva zele da podstaknu diskusuju na relaciji BIOETIKA - 

ZELENA EKONOMIJA. 

Jos jedan je vazan iskorak novI organski otpad se reciklira. Dobija se ulje, djubribo. gas Ch4, besplatni izvor 

energije za traktore uz malu modifikaviju  i sve je bolje i jeftinije. itd.og bio- sistema misljenja. Evo i jedne 

paradigme: I organski otpad se reciklira. Dobija se ulje, djubribo. gas Ch4, besplatni izvor energije za traktore uz 

malu modifikaviju  i sve je bolje i jeftinije. itd. 

I I  DIO   

KAKO IZGLEDA EVROPA  

ZA VRIJEME PANDEMIJE  

 

 Da li je planeta preko pandemije koronavirusa poslala žuti karton-opomenu čovječanstvu? 

 

Planeta je preko koronavirusa opomenula čovječanstvo u većoj ili manjoj mjeri da se urazumi i vrati pravim 

vrijednostima življenja, jer mi smo opijeni borbom za kapitalom, resursima i vlašću , svjesno uništavali prirodu i 

životnu okolinu.  

Ovo je samo odgovor planete-prirode na nekontrolisanu eksploataciju prirodnih dobara koja je prouzrokovala 

ekološku krizu i opomena-žuti karton koji nam je planeta-priroda dala kao civilizaciji, a ako se ne otrijeznimo i 

ne promjenimo slijedi nam crveni karton a to je onda nestanak civilizacije-kraj svijeta. 

Čovječanstvo je intimno povezano s prirodom, sviđalo nam se to ili ne, ako se ne brinemo za prirodu, ne možemo 

se brinuti ni za sebe. Ako idemo prema održavanju i povećanju populacije na ovoj planeti, da bi je prehranili 

moramo ići prema budućnosti s prirodom kao našim najsnažnijim saveznikom. Uništavanjem eko sistema i prirode 

stvorili smo uslove za to da virusi sa životnja prelaze na čovjeka. Vladari iz sjenke-multimilijarderi preko 

multinacionalnih kompanija zbog pohlepe za profitom godinama uništavaju prirodu kao i obični ljudi  u 

područjima u kojima žive divlje životinje, krče šume kako bi uzgajali stoku, idu u lov, grade vile i uništavaju i 

mjenjaju korite rijeka za gradnju, kao naši političari, itd. Na ovaj način sve se više približavamo divljim 

životinjama i to nas dovodi u kontakt s tim virusima. Naučnici raspolažu sa dokazima o povezanosti čovjekove 

eksploatacije prirode i pandemije. Ustanovili su da bliski kontakt ljudi s divljim životinjama i i uništavanje 

prirodnih staništa suočava svijet sa rizikom od izbijanja epidamija novih bolesti. U prošlom vijeku uništeno je oko 

polovine tropskih šuma u kojima se nalazi oko 2/3 svih živih bića na svijetu. Ovaj ozbiljan gubitak životnog 

prostora ima negativan učinak na cjelokupan eko sistem, što je preduslov za sve infekcije Otkriveno je da divlje 

životinje kojima prijeti izumiranje zbog ljudske eksploatacije nose dvostruko više virusa koje mogu izazvati 

bolesti među ljudima u odnosu na vrste koje su ugrrožene iz drugih razloga. Također, vjeruje se da je epidemija 

koronavirusa krenula od slijepih miševa, dok i ostale divlje životinje , vjerovatno ljuskari imaju ulogu u prenosu 

virusa na čovjeka. 

 

Kroz sve ovo šta trenutno prolazi čovječanstvo možda se ne bi ni dešavalo da su globalisti-svjetske sile dio novca 

uloženog u silna naoružanja ulagala u preventivne svrhe u medicinu i zaštitu prirode, danas se ovo ne bi desilo. 

Milijarde i bilijarde eura i dolara svjetske sile su davale i daju na oružje, na sofisticirane tenkove i avione, laserke 

uređaje za navođenje i gađanje neprijatelja, a sad se pojavio nevidljivi neprijatelj, neko malo nevidljivo čudevište, 

koje je otporno na tenk, na avion, ne može mu niko ništa.  Najsnažnije ekonomije svijeta troše ogromna sredstva 

za svoje određene programe u naoružanju, tako da se na program naoružanja troši 2,5% godišnjeg BDP. Na 

naoružanje najviše troše SAD, Rusija, Kina, V. Britanija, Turska, Južna koreja, Francuska, Japan i Izrael.  SAD 

su najača vojna i ekonomska sila svijeta i najbogatija zemlja svijeta, glavni su nosioci političke, ekonomske, vojne, 

medijske i finansijske globalizacije svijeta i od toga imaju najviše koristi a istovremeno žestoki su protivnici 
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sporazuma o klimatskim promjenama i zaštiti životne sredine. Sad se vidi da su globalisti zbog pohlepe i profita 

uništavajući prirodu, ugrozili sami sebe, jer nisu izgradili regulativne institucije zbog sebičnosti.. 

Matematička formulu za koronavirus glasi: POHLEPA+PROFIT=KORONAVIRUS.  

Koronavirus je velika opomena cijelom svijetu od prirode. Svi mi, koji smo letjeli avionom i kad se avion podigne 

na visinu  na nekih 10.000 metara,  kad pogledamo dole ne vidimo čovjeka, već vidimo mora, šume, vode, planine 

a mi to sve uništavamo. Atlanskim okeanom plovi jedna užasna količina otpada, nalik na veliku zemlju gdje već 

raste trava, svuda je otpad od plastike, rijeke su nam zagađene a 2,5 milijardi ljudi nema vodu na ovoj planeti. Sve 

su ovo preduslovi za bakterije, razne viruse i bolesti i onda se pitamo kako nas je ovo zlo snašlo. 

 

Previše smo se bili opustili, otuđili, zapostavili porodicu, prirodu, zemlju i trčali za kapitalom, što nam se vratilo 

kao bumerang.„NIJE SREĆA- U NOVCU VREĆA“. Sad vidimo šta znači sloboda u metaforičnom ili u 

bukvalnom smislu, t.jest sad vidimo da su MALE stvari, a to je da možete slobodno da izađete, dišete i prošetate 

sa prijateljima i rođacima zapravo VELIKE. Male stvari smo zanemarili zarad nekih velikih, pohlepe za novcem 

i brzim životom. Najbolji primjer je činjenica da od koronevirusa obolijevaju svi, siromašni i izuzetno bogati ljudi, 

koji ne mogu novcem da kupe zdravlje kao sve ostalo. Nadam se, da smo se sad malo svi otrijeznili, opametili i i 

uvidjeli da ipak nije sve u novcu, nije sve u materijalnom, SLOBODA je ono što je najvažnije. Radi svog zdravlja 

i budućnosti moramo promjeniti život, čuvati prirodu i vratiti se malim stavrima, koje život čine sretnijim. 

Ako je istina da svako zlo nosi sa sobom neko dobro, pitamo se , hoće li priroda, zbog ograničenosti kretanja i 

smanjenog rada zagađivača, uslijed pandemije koronavirusa prodisati. Pandemija će proći kao i mnoga druga 

iskušenja a povratak normalnom životu bit će lakši ako se pripremimo za obaveze i način života koji slijedi, zato 

i pišem ove kolumne.  

 

Velika podrška herojima u bijelom- ljekarima i medicinskom osoblju koji su na prvoj borbenoj liniji. 

2. 2. PANDEMIJA I GLOBALNI EKONOMSKI PROCESI 

 

Pandemija je paralizovala cijeli svijet i pokazala ranjivost civilizacije, kao i nemoć“ELITE“ protiv nepoznatog i 

nevidljivog neprijatelja i u pitanje je dovedena globalizacija kakvu poznajemo. Tačnije, globalizacija je sama sebe 

dovela u pitanje ,odnosom prema čovjeku, prirodi, i društvenim odgovorom na širenje zaraze, čime je nesumnjivo 

doprinjela brzom širenju virusa. Nekada su bili potrebni mjeseci, pa i godine, da se virusi šire planetarno a ovaj 

je zahvaljujući globalnoj povezanosti za manje od mjesec dana zahvatio cijelu planetu i doveo u pitanje opstanak 

globalizacije kao svjetskog procesa. Koronavirus je stvorila globalizacija a može ga zaustavit samo zdrav razum. 

Globalizacijski procesi označili su početak novog svjetskog poretka i začetak novog društva koje je donekle 

prevladalo dotadašnje razlike i podjele.No vremenom se pokazalo da su istovremeno upravo ti procesi uveliko 

utjecali na produbljivanje razlika unutar društva to jest i dalje je postojao veliki JAZ IZMEĐU BOGATIH I 

SIROMAŠNIH. Čovječanstvo koje je u svojoj dugoj istoriji otišlo na Mjesec, sprema se otići na Mars, savladalo 

brojne epidemije i bolesti, prepolovilo glad i siromaštvo, kapituliralo je i stalo pred sićušnim nevidljivim virusom. 

Poznato nam je kroz istoriju da su bolesti često mijenjale svijet, pa se mnogi sad pitaju da li je i globalizacija kao 

međunarodni svjetski poredak u kojem danas živimo pred uništenjem. Razlog tome je posljedica pohlepe bogatih 

za kapitalom a zapostavljajući sve negativne posljedice, kao što su: veliki jaz između bogatih i siroašnih, klimatske 

promjene,,prirodne katastrofe, ukidanje prava ljudi, lažne demokratije, uništavanje životne sredine, prekomjerna 

eksploatacija prirodnih resursa i.t.d.   

Cilj globalista je stvaranje i oblikovanje svijeta, planete bez nacionalnih država te da na planeti uspostave jednu 

(1) svjetsku vlada sa jednim predsjednikom  gdje bi živjelo svega jedna (1) milijarda stanovnika, jer po njima 

sadašnji resursi  nisu dovoljni da hrane i prehrane 7 do 8 milijardi stanovnika. Svoje ciljeve i namjere oni više i 

ne kriju a unazad nekoliko godina javno ih promoviraju. Za sebe su već napravili pametne gradove po Novom 

Zelandu i drugim egzotičnim destinacijamaa gdje će živjeti oni-takozvana „ELITA“ a oni koji prežive, obični 
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građani-radnici bit će im sluge i robovi u njihovim korporacijama, po onoj narodnoj „Bogati proizvode a siromašni 

rade i troše te proizvode“. Globaliste neće interesovati kako će živjeti stanovništvo van tih pametnih gradova a 

članovi civilizacije će biti samo oni koji budu imali čip kartice korporacije. U tim gradovima svega će biti ali za 

„ELITU, ništa se neće moći kupiti ko nije čipovan, čak ni voda za piće. Te svoje namjere i ciljeve ostvaruju  preko 

raznoraznih projekata kroz nevladine organizacije i asocijacije, oružanim, biološkim i psihološkim ratovima, 

zaprašivanjem iz zraka, farmaceutskom industrijom, vještačkim virusima, vakcinama i.t.d. Na djelu je visoka 

globalizacija s ciljem profita, no nisu izgrađene regulatorne institucije kada dođe do negativnih posljedica kao 

sad. Globalisti su ubacili u petu brzinu i pokrenuli biološki rat protiv čovječanstva s ciljem da kontrolišu svaki 

aspekt našeg života, pa i pitanje života i smrti.. U tom konteksu čovječanstvo treba da pruži otpor u periodu koji 

je pred nama, treba se angažirati i djelovati kako bi osmislili svoj život u svijetu koji bi morao da bude odvojen 

od globalističkih projekata.  Ne bih želio da se pogrešno shvatim, da sam ja protiv svega što su nam donijeli 

globalni procesi. Naprotiv, globalizacija nam je donijela i svakodnevno donosi niz pozitivnih stvari kao što su: 

slobodu kretanja ljudi, roba i kapitala, tehnološki napredak-progres, inovacije u svim oblastima koje su nam 

osigurale veći životni standard, investicije, znanje, ekonomski rast, razvoj, tehnološki progres i to je za svaku 

pohvalu.Pored pozitivnih globalizacija nam je donijela i veliki broj negativnih posljedica. Ja nisam protiv ni jedne 

države u svijetu u kojima žive i radi ogromna većina nezadovoljnih ljudi kojima vladaju prodane duše- sluge 

„ELITE“,  ja sam protiv bogatih pojedinaca-porodica koje putem korporacija, kapitala i banaka vladaju svijetom, 

protiv sam štampanja novca bez pokrića, protiv globalnih procesa koji nam plasiraju lažnu demokratiju, protiv 

lažne borbe za ljudska prava,  protiv obojenih revolucija koje ruše legalno izabrane vlasti i države, protiv svih 

vrsta ratova (oružanih, psiholoških i bioloških), protiv medijske propagande, protiv proizvodnje laži i straha kod 

ljudi kao sad s koronavirusom, protiv zaprašivanja iz zraka, protiv GMO-genetički modifikovane hrane, protiv 

vještačkih virusa i vakcina, protiv pohlepe za bogaćenjem radi čega su svijet doveli na rub propasti tako da je jaz 

između bogatih i siromašnih svakim danom sve veći i veći. Pohlepa za profitom je upropastila svjetsku ekonomiju 

i dovela u pitanje opstanak globalizacije. 

 POHLEPA+PROFIT=KORONAVIRUS=NESTANAK GLOBALIZACIJE 

Također, koronavirus je velika opomena cijelom svijetu od prirode o čemu sam pisao u jednoj od prethodnih 

kolumni. Svi mi koji smo letjeli avionom imali smo priliku da vidimo kad se avion podigne na visinu  na nekih 

10.000 metara, i kad pogledamo dole ne vidimo čovjeka, vidimo mora, šume, vode, planine a mi to sve 

uništavamo. Atlanskim okeanom plovi jedna užasna količina otpada, nalik na veliku zemlju gdje već raste trava, 

svuda je otpad od plastike, rijeke su nam zagađene a 2,5 milijardi ljudi na planeti nema vodu i umire od gladi. Sve 

su ovo posljedice globalizacije i preduslovi za bakterije, razne viruse i bolesti. Znači, sve je do nas (globalista) i 

stigla nas je božja kazna. 

Na primjer, ako pogledamo profit koji ostvaruju multinacionalne kompanije diljem svijeta, vidjet ćemo, da defacto 

one nigdje ne plaćaju porez od koristi koje imaju od globalizacije. Da, plaćaju porez koji bi se slijevao u neku 

nacionalnu vladu, nacionalno ministarstvo zdravstva, koje bi sprečavalo ovakve stvari i reagiralo u ovakvim 

situacijama. Sad se vidi da su globalisti zbog pohlepe i profita ugrozili sami sebe jer nisu izgradili regulatorne 

institucije zbog sebičnosti onih koji najviše profitiraju od toga. 

Moje mišljenje je da se korona nebi desila da su globalisti-svjetske sile dio novca uloženog u silna naoružanja 

ulagali u preventivne svrhe u medicinu , zaštitu prirode i okoliša. Milijarde i bilijarde dolara svjetske sile su davale 

na oružje, na sofisticirane tenkove i avione, laserke uređaje za navođenje i gađanje neprijatelja, a sad se pojavio 

nevidljivi neprijatelj, neko malo nevidljivo čudevište, koje je otporno na tenk, na avion, ne može mu niko ništa. 

Globalisti su  proizvodili i kupovali oružje te se spremali da ratuju protiv trećih zemalja zbog tržišta, resursa i 

nafte, a zapravo uništavali su države, ljude, prirodu i sami sebe. Ja lično mislim da je ovo odgovr planete, odnosno 

žuti karton koji nam je planeta d 

 

2. 3.  EKONOMIJA U DUŽINSKOM ROPSTVU NOVOG SVJETSKOG PORETKA  
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Dužničko ropstvo je stanje u koje su prisilno uvedene sve zemlje svijeta osim Islanda i Sirije. One zemlje koje 

odbiju ropstvo poput Sirije stradaju jer je ropstvo temelj današnjeg svjetskog poretka. Generatori svih ekonomskih 

kriza u novijoj istoriji su vladari iz sjenke koji to ostvaruju preko MMF-a i Svjetske banke.Vladari iz sjenke 

stvaraju dužničko ropstvo preko multinacionalnih kompanija i banaka legalno pljačkajući cjelu planetu. 

Savremeni čovjek živeći pod tim diktatom je dospio na periferiju života, a trebao se pitati koja je cijena gubljenja 

sloboda na račun lažne sigurosti. Je li nakon pandemijske krize započeo efikasan val protiv vladara haosa i hoće 

li proces samouništenja ove civilizacije, solidarnost, suosjećanje i građanska hrabrost postati usud života većine. 

Pretpostavka za radikalne promjene je građanska hrabrost i suočavanje s realnošću..Građanskom hrabrošću i 

aktivnom pristupu mi treba da odlučimo u kakvom svijetu želimo živjeti. O tom ekonomskom zločinu satanista 

progovorili su mnogi, a jedan od njih je i John Perkins jedan od vodećih svjetskih ekonomista koji je najbolje 

opisao šta se zapravo danas događa u svijetu, jer  je i on sam bio u službi krupnog kapitala-„ELITA“ koja 

porobljava svijet. Perkins kaže da je on bio primoran i dobro plaćen da zajedno s čelnicima MMF-a i Svjetske 

banke kroji globalnu ekonomiju koja se temelji na krađi svih dobara (resursa) svijeta kroz dužničko ropstvo. Cjelo 

svoje iskustvo plaćenog „EKONOMSKOG UBOJICE“ sumirao je u knjizi“ ISPOVIJEST EKONOMSKOG 

UBOJICE“ čime je izazvao veliku reakciju, jer je on jedini „bankar“ koji se usudio raskrinkati veliku zavjeru 

protiv čovječanstva a koju provode banke na čelu sa Rotšildima. Perkins kaže da je bio plaćeni ekonomski ubica 

koji je to čino laganjem, varanjem, manipulacijom, ucjenjivanjem i pljačkom a da na kraju gotovo nitko ne reagira 

zbog obmana i laži koje plasiraju masovnim medijima koje uvjeravaju čovječanstvo da je blagoslov biti ovisan 

bankama, bankarima i dugovima.  

Kako je Island izbjegao dužničko ropstvo i oslobodio se MMF-a i Svjetske banke?   

Kao zemlja pred bankrotom, umjesto da primjene mjere štenje koje su alat bankarskog kartela za porobljavanje, 

Vlada i predsjednik Islanda uradili su  tri (3) stvari  i izbjegli bankrot države.Također, povećali su poreze za 

bogate, kako bi bogati više uplaćivali a taj novac je iskorišten za potporu socijalno najugroženijem sloju 

stanovništva. 

Te tri (3) stvari predsjednika i vlade su: 

1.Pustili smo sve banke da propadnu, 

2.Pohapsili bankare i odveli ih pred sud i 

3.Spasili zemlju od bankorta i dužničkog ropstva 

Ovih nekoliko uputa bi zaista trebalo ući u udžbenike širom svijeta, kako se osloboditi dužničkog ropstva. Iako 

su periodu 2008-2011.godine vlada i predsjednik Islanda bili izloženi velikim političkim i ekonomskim pritiskom, 

nisu poklekli, naprotiv njihova vlast nije šutjela na pljačku banaka i naroda kao naša i ostale države svijeta, oni su 

raskrinkarali laž bankarskog kartela te tako izbjegli dužničko ropstvo.  Nakon što otjerao i pohapsio strane banke 

i bankare iz države, Island je danas jedna od najuspješnijih ekonomija u svijetu, ima izvanredne ekonomske 

rezultate i kvalitetan životni standar, međutim globalni mediji koji su u rukama vladara iz sjenke o tome šute. 

Mala država na sjeveru evrope s oko 400.000 stanovnika pokazala je šta znači ekonomska sloboda, suverenost i 

neovisnost. Ova država s miroljubivim i vrijednim narodom mi je posebno simpatična, jer se uspjela izboriti za 

ekonomsku samostalnost te da njeni stanovnici žive u plodovima svog  rada, visokim životnim standardom  i u 

blagostanju. Koliko je to blagostanje dobro govori podatak da se veoma rijetko čulo za neki sitan kriminal u toj 

zemlji a policajci su gotovo besposleni Čitava armija Islanda broji 200 vojnika a od malog broja policajaca samo 

rijetki imaju oružje. Prije protjerivanja stranih banaka Island je bio pred bankrotom a danas ima brži i veći 

ekonomski rast od Engleske i nezaposlenost 4,2 % što je duplo uspješnije od evropskog prosjeka.Vladu, koja je 

bila dogovorila ekonomske mjere s MMF-om i Svjetskom bankom, su prisilili na ostavku, a načine da se krene u 

smjeru oporavka ekonomije su potražili na referendumu. Dakle, Islanđani su bez velike buke, natjerali Vladu da 

podnese ostavku,a u proljeće 2010.godine izglasali referendum gdje je više od 90% Islanđana glasalo za 

odbacivanje prijedloga Vlade po kojem bi građani trebali otplaćivati dugove tadašnjih privatnih banaka. Vodeći 

se rezultatima referenduma Islandski predsjednik Olafur Ragner Grimsson je bio protiv toga da država plaća 

dugove propalih banaka, te je nakon velikog pritiska od bankarskog kartela odbio da potpiše kontraverzni zakon 
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koji nalaže da država isplati štedišama čak 5 milijardi dolara. Većina štediša su bili državljani Velike Britanije i 

Nizozemske. 

Kako BiH i ostale zemlje svijeta izvući iz dužničkog ropstva?   

Odgovor je jednostavan, krenimo istim putem kao Island. Međutim mi u BiH i dalje šutimo iako ovih dana 

masovni mediji s pohvalama izvještavaju kako je u Sarajevu uspješno završen sastanak između predsjednika 

HDZ-a,SNSD-a  i SDA s dužnosnicima MMF-a i EU, gdje su bez saglasnosti vlada i parlamenata potpisali i lako 

se  dogovorili o raspodjeli 330 milijuna eura, kako bi obezbejdili sebe i svoje uhljebe na državnim jaslama. Ne 

brinem ja da se oni neće lako dogovoriti kad je u pitanju novac- plijen i da ga ne znaju rasporediti i oprati putem 

tendera, u tome imaju veliko iskustvo jer pljačkaju ovaj narod decenijama Po pisanju i izvještajima većine medija 

trojac bez kormilara trebalo je proglasiti nacionalnim herojima. Od ovog kredita MMF-a, kao i do sada opet će se 

obogatiti političari profiteri i armija njihovih uhljeba a gubitnici su narodi i buduće generacije. Želim da podsjetim 

građane Balkana da ovo nije nikakva pomoć kako nam prezentiraju podobni mediji, več se radi o kreditu i 

zaduživanju koje će narodi, građani i buduće generacije vraćati. Zar je iko normalan u ovoj državi mogao da 

posumnja da se Dodik, Čović i Izetbegović neće dogovoriti o zaduženju (plijenu)  i raspodjeli 330 milijuna eura. 

Svi smo mi gubitnici sa ovakvom vlašću i sigurno bi živjeli puno bolje da ih po receptu Islanda smjenimo, (na 

referndumu ili ulici), pohapsimo, sudimo im i krenemo u bolju budućnost. „Ko ne primjećuje mrak, neće tražiti 

svjetlo“. Na kraju“proleteri svih zemalja ujedinite se, za sp2. 4  VIZIJE - KAKO CE IZGLEDATI SVIJET 

NAKON APSURDNE PANDEMIJE  

 

 

Nakon pandemije svijet će se promjeniti i nikada više ništa neće biti isto. Sve je stalo, predviđa se da je oko 

milijardu ljudi ostalo kod kuće, a zbog pandemije smo bili primorani u kratkom roku prilagoditi se novonastaloj 

situaciji. Pandemija koronavirusa zauvijek će promijeniti način na koji gledamo na društvo, politiku, otvorene 

prostore, javni prijevoz, zdravstvo, obrazovanje, pa i šoping. U svijetu nakon pandemije, tehnologije koje ne 

volimo mogle bi postati i biti ključni faktor za naš opstanak. Obrazovni se sistem preko noći preselio u kuće i na 

televizore, pozorišta i koncerti na internet, a čak se i vjerski obredi prenose videovezom. Mnogo se toga 

promijenilo od jučer do danas, no nastavak je to trenda brzih promjena koji nas zapravo prati tokom posljednjeg 

vijeka Zapitajmo se, kakve su bile naše svakodnevne navike prije deset godina, koje smo uređaje posjedovali i 

kako smo kupovali stvari. Odvija se nevidljivi svjetski rat u kojemu je cijela civilizacija na istoj strani. Pandemija 

virusa Covid-19 dodatno je ubrzala tehnološku adaptaciju. Oni koji do sad nisu trebali, ili htjeli, koristiti 

tehnologiju, ( i sam sam taj) sad više nemaju izbora. Može se reći da je potreba za izolacijom pojačala našu potrebu 

za životom online.  Zbog pandemije imamo priliku svjedočiti kako neke tehnologije funkcioniraju u suživotu s 

ljudima. Tehnologijom protiv čekanja u redu starije generacije, koje su uglavnom izbjegavale online kupnju ili 

bankarstvo, sad uviđaju koliko im takve usluge mogu olakšati život, uštedjeti vrijeme te koliko zapravo nisu 

komplicirane za korištenje. Cilj svakog tehnološkog sistema je služiti ljudima, i svaka online usluga bit će 

dizajnirana kako bi je osoba što jednostavnije koristila. Tako smo odlaske na tržnicu, prodavnice, roštiljnice, što 

je starijima često i fizički napor, zamijenili online narudžbama. Osim proizvoda s tržnice, na kućnu adresu možete 

naručiti, recimo, domaće kolače i mesarske proizvode. U nekoliko klikova možete posjetiti i svoju banku a većina 

banaka je tako cijelu banku preselila online i kreirala tzv. virtualnu poslovnicu. 

Svijet će se suočiti sa globalnom  krizom kakva već dugo nije viđena a recesija će se najprije vidjeti u krizi 

poslovanja koja će unazaditi društvo u narednih nekoliko godina. Očekivati je da, kao i u ekonomskoj krizi 

2008.godine, veliki broj radnika će ostati bez posla, jer dio radnih mjesta kaja će nestati nikad više neće biti 

vraćena nego će biti potrebno pronaći nove poslove, nova zanimanja. Radno mjesto je ključna spona ova dva 

procesa, pa stoga možemo procjeniti da će doći do ozbiljne promjene u strukturiranju poslovnog procesa, pri čemu 

mislimo na zanimanje i profesiju koje nisu fiksno vezane za proizvodni proces,na primer, učitelji, nastavnici, 

profesori i službenici za razliku od ljekara, prvi mogu raditi od kuće online dok ljekari to ne mogu. 

Ova kriza je pokazala da se u našem svijetu mnogi problemi ne mogu riješiti unutar državnih granica i zbog toga 

je neophodno jedinstvo i saradnja svih država kako bi se efikasnije nosili sa ovim problemom. Pandemija je 
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nesreća koja podjednako udara na sve i predstavlja planetarnu opasnost i zato je veoma važno u cijelom svijetu a 

posebno kod nas u  Bosni i Hercegovini zaboraviti na nacionalizam, na politička razmimoilaženja i ideološke 

sukobe, jer svi mi koji živimo u BiH djelimo istu sudbinu. Također, pandemija nas podsjeća da smo svi jednaki 

na planeti i da nečiji životi nisu vredniji od  drugih i da sve gubi smisao pred pandemijom. Pandemija predstavlja 

rizik za stanovništvo  hiljadu puta veće od ratova i da sad vidimo koliko je svijet postao međusobno ovisan. Protiv 

pandemije, klimatskih promjena, otpornosti na antibiotike i druge globalne promjene, jedino se možemo boriti 

zajednički, moramo izgraditi kooperativan svijet u kojem ćemo shvatiti da smo jaki onoliko, koliko su jaki 

najslabiji među nama. Ovdje ne smijemo zaboraviti na globalne ekonomske posljedice pandemije, sistem je 

zasnovan na profitu a kada profita nema, sistem pada i sve se urušava.  

U globalnoj ekonomiji je ključ svih svjetskih problema, potrebni su nam zdravi i stručni ljudi da bi se ekonomija 

oporavila i postala jaka, s toga ulaganje u javno zdravstvo, nauku i istraživanje bit će najisplativija investicija 

svake države, svakog društva. 

Kriza korona virusom, je prilika da neke od grešaka iz proteklih godina nazovemo njihovim pravim imenom i da 

prilagodimo naš put u skladu sa kompasom realnosti, a da bismo to uspjeli ljudi širom svijeta, počevši sa 

bankarima, innstitucionalnim i političkim liderima, morat će staviti realnost na prvo mjesto. 

 

OVelika podrška herojima u bijelom- ljekarima i medicinskom osoblju koji su na prvoj borbenoj liniji.as sviju 

nas“. 

I I I DIO: ZAKLJUČNO RAZMATRANJE 

* ZELENA EKONOMIJA TREBA SVIJET 

   DA UJEDINI 

 

Na koncu ovog izlaganja, želim kao eticar i analitičar da , uprkos postojanja velikih problema koje vucemo iz 

povijesti, zacijelo postoji  mnogo toga, zauzim se da se cijeli region okrene zelenim ekonomskim pitanjima, koji 

moze biti konkretna spona k buducem napretku drustva u cjelini. 

Na koncu ovog izlaganja, bez sumnje ne treba teositi riječi ukazujuci -'na znacaj ove teme i probleme sa kojima 

se svijet susrijece u XXI stoljecu pokusat cu kratko  rezimirati i tako iznijeti fundamente i osnovne karakteristike 

medjunarodne odnosno svjetske ekon9mije gdje je civjek nezaobilazan Faktor daljeg razvoja. 

 Druga polovina XX vijeka i poceci XXI vijeka karakterise  sikob izmedju ekonomski i tehnoloski najrazvijenih 

zemalja koje su ujedinjavali svijet kao i njihova kretanja u pravcu svjetske politicke 

fragmentacije.Trgovina,investicije i finansijski tokovi kreirali su rastuce integrisanu i visoko medjuzavisnu 

ekonomiju. 

S jedne strane imamo nacionalne drzave koje su se razlicitim mjerama kao sto su zastita trgovine subvencije i 

industrijska politika odupirali ovim tokovima integracije.Medjutim postojale su drzave koje su bile spremne da 

zrtvuju nacionalni suverenitet u korist medjunarodne ekonomije.Treba imati na umu postojanje 

Sjevernoatlantskog saveza  koji je poprimao ulogu cuvara i dominacije u svijetu i koji je na neki nacin doveo do 

pojave i treceg svjetskog bloka azijskih drzava poput Kine  i zemalja izlazeg sunca koji svojom tehnologijom 

nastoje uravnoteziti medjunarodna kretanja kako u ekonomiji tako i uopste. 

Veliki broj naucnika smatra i navodi tri dominantne pozicije i to: neoliberalni  institucionalizam,novi 

medievalizam i transupravljanje u kome tehnokrati i birokrati rjesavaju nesuglasice izvan domena politike. 

Prema tome pocela je odgovarajuca bitka ili utakmica izmedju onih koji su zeljeli svijet kojim ce upravljati trzista 

i onih koji su zeljeli da trziste bude podredjeno nekom visom politickom autoritetu koji bi provodio ovaj ili onaj 

drustveni cilj.Dakle na citavoj planeti  je prisutna bitka nekog novog gl9balnog poretka sa kojom se htjeli mi ili 

ne moramo suociti .Najbolji dokaz je i prisustvo u zadnjoj godini Covida 19 i pokusaja dominacije nekog od 
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prisutnih blokova kako u ekonomiji tako i u  zdravlju ljudi.Ljudski zivot je postao kolateralna steta i necija ideja 

da moze ugrozavati tudje zivote kako fizicki tako i ekonomski i time odredjivati i broj ljudi koliko je dovoljan na 

ovoj zemaljskoj kugli. 

I na kraju koliko je ko odgovoran za upravljanje nasim visoko slozenim i povezanim svijetom koji se karakterise 

demokratskim deficitom i nije direktno odgovorna gradjanstvu.Tu su podsjetimo se i savjet bezbjednosti 

ujedinjenih nacija,Medjunarodni sud pravde,Svjetska zdravstvena organizacija,Evropska komisija,Vrhovni sud 

itd. 

 

Moji drage kolege i priatelji na ovoj temi bi se moglo ite kako jako puno pisati i istrazivati i doci do puno 

k9nstatacije nepravednosti i odgovornosti gdje zivot covjeka ama bas nista ne vrijedi u datom trenutku. Bezbeli, 

uprkos razvoju apsurda treba se nadati. 
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Abstract 

With new networking technology, networks have become more complex and play a vital role in helping 

business performance. Taking advantage of advances in technology, you can add new services with the 

help of computer networks and thus increase productivity. 

This paper will include data on the importance of computer networks for the implementation, execution 

and dissemination of information based on the importance of computer networks. 

To date, computers and data are essential to the information system. Computer networks can take 

advantage of several benefits such as the ability to send information, business development success, 

support for different applications, access to different resources, etc. Different and many applications 

have become more complex computer networks. 

Here, the basic goals of network design from the beginning will be presented, namely the agreement 

with the client, the identification of technical requirements, the design of hierarchical physical, logical 

topology, the choice of technology and equipment, etc. 

The whole study will be that in the description of the network installation a comparison of different 

design models will be made. 

 

Introduction 
Today, economics is based on time and computer 
networks, where these two elements are very valuable. 
The plan should be designed to make the best use of the 
network taking into account these two elements. Also, 
under the advent of network design, there will be a 
comparison of network models that leave the possibility of 
choosing the best model for implementation. A good 
network is the result of network designers and technicians 
who define customer requirements, technical 
requirements and determine the best solution and the right 
business needs. 
Technology services are designed to support network 
development. The action required for the creation and 
implementation of new technology is divided into several 
stages. At each stage, detailed implementations of new 
network technologies are presented. 
 
Type of Network for SMEs 
One type of network design is peer-to-peer, where the 
meaning is the following devices. In a peer-to-peer 
network, devices connect directly to each other without 
additional devices. Every device has equal capacity and 
responsibility. Individual users are responsible for their 

own resources and decide which additional registers and 
devices to share. User accounts are responsible for 
individual resources on their computers, there is no central 
control point or network administrator. 
 

 
The peer-to-peer model of network  

 
 
 
 

Peer-to-peer networks have several disadvantages: 
Networks are not centralized and administered, there 

is no centralized security, each user must have special 
security measures to protect the date, networks become 
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more complex and difficult to manage because the 
number of users must be maintained, maintained or 
supported in the financial statements. to the user. 

This type of network design is only for small size 
networks, for homes or small businesses. 

 
Hierarchical network of topology 

Good networks do not happen by chance. They are the 
result of the tireless work of network designers and 
technicians who define network requirements and choose 
the best solutions that will meet the needs of the company. 

Network users usually do not think about the 
complexity of the main network. They think about the 
network in a way that they can use the applications they 
need when they need them. 

Within the physical model hierarchy, the same 
hierarchy should be designed for logical reasons of better 
use of the IP (Internet Protocol) address. 
The IPv4 address is divided into classes: 

A: 1-127; SM: 255.0.0.0; /8 
B: 128-191; SM: 255.255.0.0; /16 
C: 192-223; SM: 255.255.255.0.0; /24  
D: 224-239; Multicast  
E: 240-255; Experimental  

Each user on the network must have a unique IP address. 
The logical network hierarchy enables the IP address to 
be used more efficiently, maintaining IP addresses as well 
as managing them better. 

 
Example: 
IP Address 192.168.0.0 255.255.255.0 / 24. 

From this we can have a total of 256 IP addresses that 
can be used 254, and the first user is 0 networks, and 255 
are transmitted. 

In this example, we will refer to the subnet in four 
networks, each of which must have thirty users 
255.255.255.0, the binary number is: 

11111111.11111111.11111111.00000000 
23 = 8 (network) 
25-2 = 30 (host) 
192.168.0.0 255 255 255 224/27 
 
From this example we can see how subnet 

addresses can be implemented, which aim to use IP 
addresses rationally and easily manage them. 

 
Designing a hierarchical physical topology 
The main purpose of network design is for the project 

to meet all requirements. Recently, the whole economy is 
based on information technology, especially computer 
networks. Therefore, when drafting new plans, which 
mainly include network access or services, the possibility 
of network expansion, prevention of various incidents and 
attacks, etc. 

Some of the basic requirements for computer 
networks are: 

- He should have constantly thought about that goal; 
- Networks must be reliable and stable at all times; 
- be easy to modify, adapt and tend to grow; 

- The four main goals of network design are: 
scalability, availability, security and management 

 
Hierarchical network 
To achieve the main design goals, networks must be 

designed in a hierarchical manner based on a three-tier 
model: 

The essence of the layer 
Distribution layer 
Input layer  
 

 
Hierarchical Network 

 
A hierarchical model created by the network divides 

a network into managed blocks. Only traffic that has a 
destination is diverted to another top layer of the network. 

Technology services are designed to support network 
development. The action required for the creation and 
implementation of new technology is divided into several 
stages. This paper will present a network design divided 
into five phases, namely: 

- Preparation phase; 
- Plan phase; 
- Design phase; 
- Implementation phase; 
- Work phase. 
 
Preparation phase 
During this phase, set an opportunity to upgrade the 

network. Based on the necessary basic goals and adding 
financial reasons for new services and technologies. In the 
preparatory phase, the financial reason for the network 
strategy and evaluation of the proposal network is 
indicated. 

Some of the goals set for the new network: 
- improve the user experience; 
- Cost reduction; 
- Add additional services; 
- Support for the expansion of the company. 
These goals provide the basis for a business case. 

The business case is used to justify the financial 
investment required to implement the technological 
change. The company considers potential business 
constraints, including limitations on budget, staffing, 
company policies, and schedules. 
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This strategy identifies: 
- Advanced technologies that support the new 

network solution; 
- Current and planned network applications and 

services and their advantages based on business 
objectives; 

- The people, processes and tools needed to support 
the work and management of the technological solution. 

 
Planning phase 
Phase plan, including identifying network applications 

based on goals, facilities, user requirements, and other 
factors. This phase involves characterizing and evaluating 
the location of the existing network. The plan is useful to 
help manage the minimum tasks and responsibilities for 
implementing network changes. 

At this stage, the network designer also made 
estimates of the current network. Identify all electrical 
equipment and modifications. Assess current capabilities 
and manage new operations, technology and 
infrastructure. Before installing new technology, changes 
must be made to infrastructure, personnel, processes, 
tools, etc. The network designer prepares a draft plan that 
summarizes all the network design requirements. 

The project plan includes: 
- Duties; 
- critical deadlines and events; 
- risks and limitations; 
- responsibilities; 
- Required resources. 
The plan should be within the scope, cost and 

resource constraints identified in the original business 
objectives. 

 
Design phase 

The project requirements document supports the 
specifications identified in the Preparation and Planning 
phases for: 

- Availability; 
- scalability; 
- security; 
- Management. 
The design should be flexible enough to allow for 

changes or additions when new goals or needs arise. 
Technology needs to be integrated into current operations 
and network management infrastructure. 

At the end of the design phase, the network designer 
creates plans that guide the installation and ensure that 
the end result is what the client requires. Plans include: 

- Connection configuration and testing; 
- Implementation of the proposed system; 
- demonstration of network functionality; 
- Migration of network applications; 
- confirmation of network operation; 
- Training of end users and support staff. 
During the network update design phase, the network 

design was completed. Each new device and technology 
is specified and tested. A review of the proposed model 
confirms that the business objectives have been met. A 

final proposal is being made to continue implementing the 
network update. 

 
Implementation phase 
The implementation phase begins after the design 

and is approved by the client. The network is built in 
accordance with the approved project specifications. The 
implementation phase controls the success or failure of 
the network design. 

Testing all or part of a new network solution in a 
controlled environment helps identify and resolve any 
deployment issues prior to the actual installation. 

After resolving the problem, the Network Company 
installs a new solution and integrates it into the existing 
network. When the installation is complete, additional 
testing is performed. 

System-level acceptance testing verifies that the new 
network meets business objectives and design 
requirements. The results of this test are recorded and 
become part of the documentation provided to the client. 
Any required training for client staff should be completed 
during this phase. 

 
Phase and operation 
Work phases are underway. They represent the day-

to-day operations of the network. Staff monitors the 
network and sets up the main network. This oversight 
helps the company achieve maximum scalability, 
availability, security and management. 

After installing the new network, the client staff 
manages the network to ensure that it works in 
accordance with the project specifications listed in the 
Preparation and Planning phases. 

Policies and procedures are needed to address 
network issues, such as: 

- security incidents; 
- configuration changes; 
- Procurement of equipment. 
Updating these policies and procedures after an 

update reduces downtime, operating costs, and change 
issues. If there are no policies and procedures, it is 
important that they be established. 

Network optimization is an ongoing process. Its 
purpose is to improve network performance and reliability 
by identifying and resolving potential network problems 
before they occur. This ensures that the company's 
business goals and requirements are maintained. 
Common network problems that can be detected in the 
optimization phase include: 

- incompatibility of characteristics; 
- insufficient connection capacity; 
- Problems with the performance of the device when 

many functions are activated; 
- Scaling of the protocol. 
 
Response to the request 
When a company or organization decides to update 

or replace an existing network, they usually create a 
Request for Proposal (RFP) or Request for Evaluation 
(RFQ). In the PPDIO model, this happens at the end of 
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the preparation phase. RFP and RFQ include 
specifications that define the format and content of 
responses expected from potential suppliers. It is 
essential that contractors follow the instructions contained 
in the document as accurately as possible. Failure to 
follow the instructions or missing parts of the request may 
mean that the project is given to another vendor. 

 
Document (material provider) 
Each part of the response document should be as 

detailed as possible. Unless otherwise indicated, the 
response section numbers must correspond to the 
request section numbers. The answer should be written 
with the purpose of the target audience. If necessary, 
technical terms and concepts should be explained. 

To ensure that the response document is easy to 
read, content is used to organize the material. An 
introductory letter is included in the entry material. 

Meeting before submitting bids 
Tender documentation should be prepared in the form of 
a manual that serves as a presentation of the project, 
design and implementation of the network. In each 
section, all possible details should be answered and 
properly documented. The content of the notes for the 
responsible persons must match the content. 

- This document is divided into several sections: 
first entry sheet, table of contents, solution 
proposal, price proposal, signature section and 
appendix. 

-  
-  
- First page, introduction 
- The document prepared by the company 

contains all the information about the company, 
the name of the responsible person, the 
telephone numbers of the staff on the list and a 
brief summary of the content of the proposal. 

-  
- content 
- Identify customer problems and requirements, 

reasons why this is the right company for the 
business. 

-  
- Motion for a resolution 
- Detailed description of the solution, project 

management and team performance schedule, 
description of technical support. It is important to 
ensure the inclusion of parts covering 
equipment, repair or change of procedures, 
response time, commitment to repair the 
identified problem, etc. 

-  
- Price proposal 
- Details of the cost of the equipment as well as 

the overall design should be given in this 
section. This may include hardware, software 
applications, licensing requirements, training 
costs, warranty, maintenance, shipping costs, 
energy, payment terms, etc. 

-  

- Signature section 
- This chapter is intended for signatures between 

persons authorized for the project. 
-  
- ANNEX 
- Additional information, company information, 

etc. is highlighted in this section. Some of these 
information may be: the size of the company and 
the number of employees, the services and 
procedures performed by the company, 
previous references, brief information about the 
employees working on the project, education 
and diplomas. 

-  
- Customer and company meeting 
- Before submitting the presentation document, 

the client can schedule an information 
appointment. The meeting will discuss and 
ensure that the overall plan is in order before the 
end. The purposes of this meeting are: 

- - the opportunity to be seen by the client's 
project; 

- - More information; 
- - Clarification of the project format and 

deadlines. 
- The meeting allows the supplier to receive 

reviews from a large number of companies 
interested in the design. 

-  
- Description of the role of the financial manager 
- When an enterprise network accepts a client 

proposal, the finance manager is responsible. 
The company’s financial managers are 
responsible for the ongoing relationship 
between the company and its customers. 
Clients rely on the expertise of financial 
managers to help determine net claims. The 
company's network finance manager and the 
company's client finance manager are 
responsible for a good working relationship. 

- The financial manager serves as the company 
network manager to manage key staff. A good 
manager should have good communication 
skills and knowledge towards clients. The 
Finance Manager communicates with client 
management via telephone, email, face-to-face 
or multiple methods, depending on the client's 
preferences. 

- In some companies, the network manager is 
responsible for contacting clients and customers 
in the area and at different locations. Some of 
the responsibilities that a financial manager has: 

- - Achieving certain sales goals and revenue; 
- - Information and communication technology for 

new products; 
- - management of points of sale, services and 

support teams; 
- - Response to project clients, demonstrations, 

questions and information; 
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- - Negotiations for the continuation of contracted 
sales or services; 

-  
- Description of the role of a network creator 
- A network creator needs a thorough 

understanding of the capabilities of all types of 
network technologies and devices. These 
capabilities enable the creator to provide clients 
with a network design that meets customer 
requirements for scalability, availability, security, 
and manageability. The designer is involved in 
the life cycle planning and design phases of the 
PPDIOO network. In some smaller companies, 
a pre-sales system engineer can also act as a 
network designer. In larger enterprises, there 
may be a team of network creators working on a 
single project. A network designer will be used 
in this course. 

- A good network designer, in addition to his 
networking needs, also needs time to learn 
about the client business. This helps the 
designer anticipate the changes that may occur 
as the business grows and thrives. The designer 
is responsible for: 

- - Analysis of customer goals and constraints to 
determine technical requirements for the new 
model 

- - Evaluate the currently installed network 
- - Selection of technologies and equipment 

capabilities to meet defined network 
requirements 

- - Diagram of accommodation and 
interconnection of various network equipment 
and services 

- - Design and oversee the testing of conceptual 
evidence 

- - Assist the account manager in preparing 
presentations for the client 

At the NetworkingCompany, the design staff is made up 

of highly skilled network professionals. The network 

designer must stay up to date about technologies, as well 

as new design recommended practices.  

 

The Importance of Interpersonal Skills 

Good interpersonal skills are critical when interacting with 

customers. A calm and courteous manner instills 

confidence in customers. The customer believes that the 

NetworkingCompany designer and staff can perform the 

necessary tasks.  

The following skills are essential when working with 

clients: 

- Listening and accurately summarizing information 
- Corresponding with clients in a style, format, and level 

of detail appropriate for the intended audience 
- Presenting well-organized technical material in a 

logical fashion 

 

The ability to develop a good rapport with a client is 

crucial. Establishing a trusted business relationship 

eliminates many potential problems and contributes 

enormously to the success of the project for both 

companies.  

To create a comprehensive plan, the network designer 

needs to understand how the network users interact with 

the network resources and services. The designer gathers 

information about all internal and external access to the 

existing network infrastructure. Without full knowledge of 

who has access to the network, the designer may overlook 

some user requirements. As a result, the designer may 

present a design that is incomplete. Failure to submit an 

adequate design generates delays and increased costs.  

 

Finalize the proposal 

The company's network manager gets information to 

complete the implementation and collection of the price. 

Components are connected in bookbinding proposed 

based on the criteria and content. 

Covers contain information relevant to the proposal 

description, customer contact information and contract 

information. 

At the end of the proposal are the requirements for 

acceptance and signature country. These terms describe 

the necessary contract, supply supporting it loads and 

related services in network assessment and installation. 

The main items in these conditions include: 

- Details of the proposal and the deadline; 
- Obligations of the customer obtain the permit, or other 

approvals within their organization; 
- When the client indicated amounts may cancel any 

equipment or service; 
- Details of the guarantee; 
- Details on the graduation and completion unbundling; 

If the proposal is accepted by the client, the client 

appointed the representative signed. 

 

 

Presentation of proposal 

If there is no written RFP, or if the written RFP does not 

specify an outline or format, the designer can determine 

the layout and design of the proposal. In such cases, the 

proposal layout should be highly readable and aid the 

reader in locating information. Graphics enhance the 

readability of a proposal and convey information as well. 

Text should be legible, typically a serif typeface such as 
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Times Roman, at 10-point to 12-point type. Page margins 

should be at least 0.5 inches, and page numbers should 

be included at the top or bottom of each page. 

At this point in the client project, the networking 

company account manager and network designer 

are developing a proposal to respond to the client 

RFP. Most of the source material for the proposal is 

already available, with the exception of the 

implementation plan and cost estimates. 

The designer edits and organizes existing 

information before creating an implementation plan 

and cost estimates. 

Upon completion of the proposal, the network 

designer proposes to review the entire network 

management of the company. The designer usually 

presents it in the form illustrated by a graphically 

presented slide proposal. The presentation, along 

with the proposal document, is vital to ensure a 

successful meeting and the opportunity to increase 

the number of clients. 

Content and presentation are very important in terms 

of business. 

Types of presentation: 

- each slide must contain a title that summarizes 
the information presented on the slide; 

- The presentation software should not contain 
full text. Bullet formats used or drawn; 

- All types must be clear. Uppercase letters used 
because of lowercase letters are often difficult 
to read; 

- Use of contrasting colors, dark background and 
cell letters or vice versa; 

- Do not use all uppercase letters. Use is 
unprofessional and may be difficult to read; 

- Include combinations of words, pictures and 
graphics. It became a kind of interesting 
presentation. 
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Conclusion 
The advantage of this Paper is the importance of building 
a good network infrastructure. The implementation cycle 
is divided into several phases, starting with the 
preparation phase, meeting with the client and receiving 
client requests, continuing the planning, design, 
implementation and operation of the network and 
checking whether it meets the requirements of the first 
phase of preparation. 
The main purpose of this paper is to present the 
implementation cycle through a network that enables 
information transfer, business growth and development 
and communication enhancement. 
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