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POLITIKA E JASHTME 

DHE DIPLOMACIA E SKËNDERBEUT

Social Studies 2018, 2 (12): 5-16

Sabri KIÇMARI
Universiteti i Prishtinës, Kosovë

E-mail: sabri.kicmari1@gmail.com;

Përmbledhje

Objekt i analizës  do të jetë një dimension i veçantë i veprimtarisë shtetërore të Gjergj Kastriotit 
Skënderbut:  politika  e jashtme dhe diplomacia e Skënderbeut. Roli i tij në krijimin e shtetit 
shqiptar në shekullin e 15, në mbrojtjen e identitetit shqiptar, në orientimin properëndimor të 
shqiptarëve, në krijimin e bazave të veprimit në politikën e jashtme, në komunikimin intensiv 
diplomatik ishte i jashtëzakonshëm për kohën. Suksesi i Gjergj Kastriotit në fushën ushtarake 
është i padiskutueshëm nga ekspertët e fushës. Por, një nga tiparet e tij, që nuk është studiuar 
mjaftueshëm nga shkenca bashkëkohore, është aftësia e jashtëzakonshme e Skënderbeut 
prej negociatori.  Politika e tij e jashtme karakterizohet me tri veçori themelore: ajo ishte 
politikë e orientuar drejt vlerave evro-perëndimore të kohës, ishte politikë e aleancave dhe 
politikë realiste. Kryengritja e Skënderbeut i afroi shqiptarët edhe më shumë me perëndimin. 
Kastrioti krijoi njohje, komunikim dhe shkëmbim misionarësh diplomatikë me një numër 

Sabri KIÇMARI është diplomat i Kosovës dhe profesor në Universitetin e Prishtinës. Ai është, 
gjithashtu, një nga themeluesit e Institutit Shqiptar të Sociologjisë. Pas vendosjes së marrëdhënieve 
diplomatike midis Austrisë dhe Republikës së Kosovës, Dr. Kiçmari u emërua ambasadori i parë i 
Kosovës në Austri (2009). Nga viti 2013 e deri në vitin 2018 ai shërbeu si Ambasador i Republikës së 
Kosovës në Australi, me akreditim jorezident edhe për Zelandën e Re, Vanuatu dhe Ishujt Kok. Nga 
viti 2006 deri në vitin 2008, Dr. Kiçmari punoi si ligjërues i Integrimeve Europiane në Fakultetin 
e Filozofisë në Universitetin e Prishtinës. Ai, gjithashtu, mbajti leksionet “Bazat e Diplomacisë dhe 
Politikës së Jashtme” në Universitetin “Victory” në Prishtinë. Nga shtatori 2001 deri në shtator 2005 ai 
ishte analist i mediave në Institutin e Medias në Bon (Gjermani). Dr. Kiçmari studioi në Universitetin 
Rheinische-Friedrich-Wilhelm në Bon (Gjermani). Ka mbrojtur magjistraturën (2001) dhe disertacionin 
e tij (2007) në Institutin për Shkencë Politike dhe Sociologjinë të Fakultetit Filozofik në Universitetin 
e Bonit (Gjermani).. Krahas studimeve, Dr. Kiçmari gjithashtu punoi si gazetar. Nga 1989 deri në 
1999 ai raportoi si korrespondent nga Gjermania për disa medie shqiptare. Ai ka publikuar pesë libra: 
“Drejtpeshimi” (Koçi, Tiranë 2004), “Individuum und Gesellschaft in Kosova” (UNI Bonn 2009), 
“Hyrje në diplomaci” (Logosa, Shkup-Prishtinë-Tiranë 2013), “Republik Kosova - Staatsgründung und 
Sozialstruktur” (United p.c., Vjenë 2015) dhe “Fitorja diplomatike” (Epoka e Re, Prishtinë 2017).
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Hyrje

Jeta dhe vepra Gjergj Kastrioti – 
Skënderbeu është histori dhe mit. Ndarja 
në mes të mitit dhe historisë mund të bëhet 
përmes analizës shkencore të së kaluarës. 
Ishte filozofi francez François-Marie Arouet, 
i njohur si Voltaire (Changuion 1765: 336), 
i cili e krijoi konceptin për filozofinë e 
historisë. Pikërisht Voltaire, një nga autorët 
më me influencë në kohën e Ilimunizmit 
Francez, shprehte konsideratat më të larta 
për Gjergj Kastriotin, duke e cilësuar 
Shqipërinë e kohës së Kastriotit si “një shtet 
që pasqyron kohën që ne e quajmë heroike” 
(Voltaire MDCCLXI: 96).

Në rrafshin filozofik historinë e 
Skënderbeut mund ta kuptojmë si një 
nxitje për të reflektuar për të kaluarën, 
mbi qëllimet, rrethanat dhe ligjshmërite e 
veprimit të Gjergj Kastriotit në një periudhë 
komplekse historike, bazuar në të dhënat 
empirike dhe reflektimet në periudhat 
pasuese, përmes një këndvështrimi kritik 
dhe analitik.

Gjergj Kastrioti pa dyshim i plotëson 
të gjitha parakushtet e definuara nga 
Maks Veberi për t’u cilësuar si udhëheqës 
karizmatik (Weber 1972: 159): ai ka qenë 
personalitet i jashtëzakonshëm, me kualitete 
të dallueshme udhëheqëse ushtarake, politike 
dhe diplomatike, i vlerësuar edhe nga shumë 
bashkëkohanikë të tij si personalitet me 

veçori të jashtëzakonshme (madje herë-herë 
edhe mbinatyrore dhe mbinjerëzor), me 
kualitete etike dhe estetike të veçanta.

Kastrioti ka pësuar drama të vërteta 
emocionale në rrafshin njerëzor: si i ri 
detyrohet të ndahet nga familja, i helmohen 
vëllezërit, i vritet babai, tradhëtohet nga nipi 
Hamza Kastrioti dhe nga bashkëluftëtari më 
i afërt Moisi Golemi, jipen shuma të mëdha 
për vrasjen e tij, u përball me disa tentime 
për atentat etj. Arti i tij luftarak ka ndikuar 
që atij t’i mveshen edhe tipare dhe veçori 
joreale, madje mitike. Por, faktet historike 
dëshmojnë për aftësinë, intelegjencën dhe 
kulturën e tij. Përveç gjuhës së tij amtare 
shqipe, fliste perfekt italisht, osmanisht, 
greqisht, bullgarisht dhe arabisht. Studiuesi 
gjerman Fallmeyrarer shkruan se Gjergj 
Kastrioti paraqet „udhëheqësin më të 
përgatitur, më të suksesshëm dhe mjeshtrin 
më të madh të luftës“ (Cit. sipas: Fan Nolit 
1947: 199).

Jeta private e Skënderbeut ishte 
komplekse. Lindi më 6 maj 1405 në një 
familje fisnikësh e luftëtarësh. Gjyshi dhe 
babai i tij kishin marrë pjesë në Betejën e 
Kosovës të vitit 1389 në luftën e popujve 
të Ballkanit kundër Perandorisë Osmane. 
Deri vonë nuk denjoi të martohej, duke ju 
përkushtuar qëllimit të tij themelor: çlirimit 
të Arbërisë. Më 21 prill 1451 Skënderbeu 
u martua me Donikën, vajzën e Gjergj 
Arianit Komnenit (Elsie 2000: 14). Lindën 

të madh vendesh në perëndim. Në kuadër të orientimit të tij perëndimor ai ndërmerr vizita 
diplomatike nëpër vendet e perëndimit në Raguzë, Venedik, Napoli dhe Romë. Me këtë ai u 
etablua në skenën politike dhe diplomatike evropiane. I vetëdijshëm për fuqinë e limituar të 
Arbërit, ai ju përmbahet në mënyrë të qartë marrëdhënieve të mira me Selinë e Shenjtë dhe 
Napolin. Me ta e përcjell miqësia e vazhdueshme. Gjergj Kastrioti e ndërton sistemin e tij të 
komunikimit dhe përfaqësimit diplomatik, duke u përqëndruar në personalitete me nivel të 
lartë kulture dhe negocimi: Pal Engjëlli, Gjon Gazuli dhe Gjergj Pelini. Dërgimi dhe pranimi 
i misionarëve diplomatikë ishte pjesë e përditshmërisë së asaj që mund ta kualifikojmë si 
diplomaci të Skënderbeut. Në Shqipëri Kastrioti ndërtoi një sistem të pritjes dhe përcjelljes 
së diplomatëve, ju kushton vëmendje atyre, i pranon dhe i dëgjon, pranon dhe ju jep dhurata 
për princërit dhe mbretërit e vendeve tjera.
Fjalë kyçe: Politika e jashtme, Diplomacia, Negocimi, Politika e aleancave, Realizmi, Perëndimi
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vetëm një djalë, Gjoni. Bashkshortja e 
Skënderbeut kaloi një jetë të rëndë: i shoqi 
është vazhdimisht në luftë, nuk ka kohë për 
valle, teatër, rroba mbretëreshe, ari. Stili i 
jetës së saj është i pazakontë. Skënderbeu 
sëmuret dhe vdes më 17 janar 1468 në 
Lezhë, në moshën 62 vjeare (Noli 1947: 
38). U varros në Kishën e Shën Nikollit 
(von Thalloczy 1916: 123).

Skënderbeu është bërë i njohur dhe 
popullor në shkencën ndërkombëtare më 
së shumti përmes librit të Marin Barletit: 
“Historia e Skënderbeut”. Barleti është 
kritikuar me të drejtë për një numër 
pasaktësish në të dhënat e tij (Noli 1947: 92). 
Historiani i shekullit 15-të, njësoj si Tukididi, 
nuk ka pasur mundësitë dhe teknikën 
bashkëkohore të verifikimit të të dhënave. 
Por, libri i Barletit është i pakalueshëm: 
retorika në librin e tij, përshkrimi i betejave 
dhe fjalimet, përmbajtja e letrave dhe 
përshkrimi i proceseve negociuese, vlerat 
dhe mesazhet politike përcjellin te lexuesi 
frymën e kohës.

Objekt i analizës sonë do të jetë një 
dimension i veçantë i veprimtarisë shtetërore 
të udhëheqësit më të njohur në historinë 
shqiptare: krijimi i shtetit, politika e jashtme 
dhe diplomacia e Gjergj Kastritotit – 
Skënderbeut. Roli i tij në krijimin e shtetit 
shqiptar në shekullin e 15-të, në mbrojtjen 
e identitetit shqiptar, në orientimin 
properëndimor të shqiptarëve, në krijimin 
e bazave të veprimit në politikën e jashtme, 
në komunikimin intensiv diplomatik është 
i jashtëzakonshëm për kohën.Në fund do të 
paraqesim edhe disa antiteza ndaj tezave të 
historianit zviceran Oliver Schmitt.

Krijimi i shtetit të Arbërit

Në krye të 300 kalorësve Gjergj 
Kasttrioti hyri në Krujë më 28 nëntor 
1448. Të gjithë shqiptarët e pritën me 
shumë gëzim hyrjen e tij. Pa humbje ai 
arrin të krijojë principatën e tij. Lehtësia me 
të cilën ai e merr pushtetin nuk ka të bëjë 

edhe aq me mashtrimin që e përdori, por 
me mbështetjen e banorëve dhe vullnetin 
e tyre për liri. 

Fillimisht Skënderbeu hyn në besëlidhje 
të përhershme me princërit shqiptarë dhe 
disa nga ata fqinjë. Në Kuvendin e  Lezhës 
më 1. Mars 1444 (Fan Noli: 45), në të cilin 
morën pjesë edhe përfaqësues nga vendet 
fqinje dhe nga shtetet përtej Adriatikut, 
krijohet Lidhja e Principatave të Arbërisë – 
Lidhja e Lezhës. Gjergj Kastrioti zgjedhet 
Komandant i Përgjithshëm i ushtrisë 
(Faniko 2013: 35). Sipas Fan Nolit ushtria e 
tij kurrë nuk e ka kaluar numrin prej 10 000 
ushtarësh, shumica e tyre kalorës të lehtë, 
1/4 e tyre ishin nga aleatët. Atij ia kaluan 
pushtetin gjithë princat shqiptarë duke i 
besuar drejtimin suprem të udhëheqjes së 
luftës (Babinger 1992: 55).

Në kuadër të Lidhjes së Lezhës 
përfaqësoheshin ra joni  i  Kosovës , 
Dukagjinit, Tregut të Ri, Dibrës, Ohrit, 
Vlorës dhe Artës. Në Kuvend morën pjesë 
familjet fisnike Arianiti, Dukagjini, Muzaka, 
Zaharia, Topia, Zenevishi, Dushmani dhe 
Spani. Nga përfaqësuesit e grupeve etnike 
fqinje përfaqësohej Crnojeviqi malazez (Noli 
1947: 116). Me këtë mbështetje Skënderbeu 
e organizoi një ushtri mbrojtëse mobile.

Gjatë udhëheqjes së tij Skënderbeu 
e forcon mjaft pushtetin. Kështjellën 
e Krujës e konsideronte seli të tij. Aty 
mbante administratën dhe priste në takime 
diplomatët dhe bashkëluftëtarët. Ambiciet 
e tij ishin shumë të mëdha. Në fillim 
ishin të paktë ata që besonin në aftësinë e 
Skënderbeut. Vetëm pas fitoreve të një pas 
njëshme të betejave, imazhi i tij u rrit në 
vend dhe jashtë tij.

Marrëdhëniet ekonomike i rregullon në 
interes të vendit. Udhëheqësi i kryengritjes 
dëshmohet edhe një zotëri prej tregtari. Ai 
ndërmerr një numër reformash feudale: në 
punimin e tokës dhe vjeljen e pemëve dhe 
perimeve. Kur sulltani i kërkon që tregtarët e 
tij të lëvizin lirshëm për shkëmbim mallrash, 
ai i lejon ata me argumentin e interesit të 
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ndërsjellë. Ndihmat nga Napoli, Venediku, 
Vatikani dhe Raguza i vë në shërbim të 
bashkëluftëtarëve dhe banorëve.

Sistemi shtetëror i Skënderbeut ishte 
relativisht i decentralizuar. Principatat e 
vogla përreth Krujës, të cilat i bashkonte 
gjuha e përbashkët, religjioni dhe ndjenja 
e shtresës së përbashkët, kishin një pavarësi 
të madhe vendimmarrëse (Noli 1947: 10). 
Ato tashmë kishin ndërtuar një sistem të 
aristokracisë së ulët (Noli 1947: 197).

Politika e jashtme e Skënderbeut

Suksesi i Gjergj Kastriotit në fushën 
ushtarake është i padiskutueshëm, i vlerësuar 
nga ekspertët e fushës. Por, ai nuk do të mund 
të arrinte këtë sukses në fushën ushtarake pa 
veprimet e mençura diplomatike. Ndryshe 
nga Evropa e sotme me gjithsejt 47 shtete, 
Evropa e shekullit 15-të përbëhej nga qindra 
shtete, mbretëri dhe principata. Në një 
ambient të tillë multishtetëror, i përballur me 
ndeshje ushtarake me superfuqinë e kohës – 
Perandorinë Osmane, Skënderbeu arriti të 
luante me mjeshtëri në skenën diplomatike 
evropiane. Nga një princ i një populli të 
vogël në numër, ai arriti të siguronte një 
imazh të tillë njohjeje dhe respekti, që nuk 
e kishin shumë nga udhëheqësit e popujve 
të mëdhenjë.

Synimi i Kastriotit në rrafshin e 
politikës së jashtme në kuadrin e Lidhjes 
së Lezhës ishte krijimi i një koalicioni të të 
gjithë princërve shqiptarë dhe të të gjitha 
shteteve të Evropës kundër depërtimit 
osman në Ballkan dhe Evropë. Lidhjet me 
mbretëritë, republikat, principatat evropiane 
dhe sidomos Selinë e Shenjtë i shfrytëzoi për 
të forcuar statusin e tij dhe të vendit të tij në 
marrëdhëniet ndërkombëtare. Këto lidhje ia 
forcojnë statusin e tij shtresor dhe shtetëror 
feudal. Politika e jashtme e Skënderbeut 
karakterizohet me tri veçori themelore: 
ajo ishte politikë e orientuar drejt vlerave 
evro-perëndimore të kohës, ishte politikë e 
aleancave dhe politikë realiste.

Politika e aleancave

Politikën e Jashtme të Skënderbeut 
mund ta definojmë si një politikë të 
aleancave. Me krijimin me sukses të 
shtetit të Arbërit fillojnë hapat e parë të 
veprimit në politikën e jashtme. Statusi 
i banorëve, flamuri dhe administrata 
shtetërore ndryshojnë. Me këtë ndryshojnë 
edhe parakushtet për marrëdhënie me 
mbretëritë, principatat dhe shtetet e tjera. 
Mbështetja që Kastritoi gjen te udhëheqësit 
e principatave përreth Krujës dhe sukseset 
e para në marrjen nën administrim, 
kryesisht me marrëveshje të principatave 
shqiptare, dëshmojnë se një aktor i ri dhe i 
rëndësishëm po etablohej në rajon.

Në  f ak t  po l i t i k a  e  a l e ancave 
të Skënderbeut fillon ende pa hyrë në 
Krujë, përmes bashkëpunimit me Janosh 
Huniadin, vazhdon përmes pjesëmarrjes së 
përfaqësuesve të Venedikut gjatë mbajtjes 
së punimeve të Lidhjes së Lezhës dhe 
forcohet nëpër vite me lidhjet e ngushta me 
Vatikanin dhe Mbretërinë e Napolit. Ai luan 
me mjeshtëri në politikën e tij të jashtme në 
të pesë këto drejtime, duke pasur për bazë 
mbrojtjen e vendit nga pushtimi osman dhe 
mbrojtjen e interesave ekonomike të vendit.

Aleanca me Napolin
Raporti i Skënderbeut me Mbretërinë e 

Napolit ka qenë më shumë një marrëdhënie 
partneriteti, se sa raport vasaliteti. Fan Noli 
e mohon të dhënën se Skënderbeu ka qenë 
vasal i Mbretit të Napolit (Noli 1947: 64). 
Edhe Frazee shkruan se përmes Traktatit të 
Gaetas Kastrioti e njohu de facto kurorën e 
Mbretit të Napolit si alencë mbrojtëse, por 
mbeti vazhdimisht një sundimtar i pavarur 
(Frazee 2006: 33).Madje Kastrioti shkon në 
Itali për ta mbështetur Mbretin Ferdinand 
nga mësymjet e fisnikësve fqinjë kundër tij. 
Aleanca me Napolin i siguroi Skënderbeut 
mbështetje të vazhdueshme në ushtarë, 
financa, mallëra dhe teknikë.
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Aleanca me Selinë e Shenjtë
Aleanca e Gjergj Kastritotit me Selinë 

e Shënjtë ishte e veçantë dhe permanente. 
Të katër udhëheqësit e Selisë së Shenjtë 
gjatë kohës së Skënderbeut (Papa Nikolas 
V, Calixtus III, Piu II dhe Paul II) e kanë 
mbështetur Skënderbeun me mijëra dukat 
të artë në të holla dhe kjo shumë ishte më 
e madhe se i kanë dhënë secilit shtet tjetër 
(Noli 1947: 60). Më 23 dhjetor 1457 Papa 
Calixtus III e shpall Skënderbeun Kapiten-
Gjeneral të Selisë së Shenjtë. Papa i jep 
atij titullin Atlet i Krishtit ose Kampon i 
Krishtit (Babinger 1992: 152). Në nëntor 
1463 Papa Piu II inicon të organizojë një 
fushatë lufte kundër osmanëve. Venediku 
dhe shteti i Arbërit i përgjigjen pozitivisht 
ftesës. Kastritoi i shpall luftë Perandorisë 
Osmane më 27 nëntor 1463 (Franco 
1480: 335). Piu vdiq në gusht 1464 në 
mometin kyç, kur ushtria ishte mbledhur në 
Ankonë dhe përgatitur për të marshuar në 
Shqipëri dhe kështu Skënderbeu u la sërish 
i vetëm (Noli 1947: 36). Ishte planifikuar 
që nga Papa Piu II Kastrioti të shpallej 
edhe solemnisht mbret i Shqipërisë dhe 
udhëheqës i koalicionit të gjithëkrishterë 
kundër osmanëve. Ai kishte shpresë se një 
koalicion i tillë do të pengonte pushtimin e 
Evropës nga Perandoria Osmane.

Aleanca me Raguzën 
Skënderbeu në politikën e tij të jashtme 

u kushtoi rëndësi edhe marrëdhënieve me 
Raguzën (Dubrovnikun). Raguzianët i 
hapin dyert dhe Kastriotin e pret i gjithë 
qyteti me duarktrokitje e gëzim në gusht 
të viti 1461. Por në anën tjetër, raguzianët 
druheshin nga Turqit për shkak të tregtisë 
me drithëra me ta. Më 17 Gusht 1461 Gjergj 
Kastrioti pritet në Senat, ku e nderojnë me 
dhurata dhe ceremoni shtetërore (Noli 
1947: 383).Ata e respektojnë për faktin 
se Skënderbeu jo vetëm që mbron vendin 
e vet, por me veprat e tij ai e mbron 
edhe perëndimin nga mësymja osmane 
(Noli 1947: 384).Në Raguzë Skënderbeu 

e demonstron kombinimin e artit të 
diplomacisë me fuqinë ushtarake.

Aleanca me Venedikun
Raportet e Skënderbeut me Venedikun 

kanë qenë jostabile: raporte aleance e 
bashkëpunimi, por edhe raporte konfliktesh 
e mashtrimesh. Në vitet 1446 dhe 1447 
Republika e Venedikut e mbështet 
Skënderbeun përmes ndërmjetësimit 
diplomatik dhe me armë (Schmitt 2009: 110).
Por, sukseset e Skënderbeut e shqetësonin 
Venedikun, i cili zhvillonte një tregti stabile 
me Perandorinë Osmane. Në Betejën e 23. 
Korrikut 1448 para deyrve të Shkodrës 
Skënderbeu detyrohet të luftojë kundër 
Venedikut dhe e fiton betejën. Kjo betejë 
do të ndikonte që raportet e Skënderbeut 
me Venedikun të mbeteshin të vagëta. Me 
rastin e rrethimit të Krujës nga osmanët, 
Skënderbeu i drejtohet Venedikut për ndihmë 
më 14. Tetor 1450. Venediku nuk e pranon 
ofertën e Skënderbeut, për të mos i prishur 
marrëdhëniet tregtare me Perandorinë 
Osmane. Pozicioni i Venedikut ndryshon, 
pasi që fillon Lufta e tyre kundër osmanëve 
(Noli 1947: 35).Së bashku me Venedikun 
Kastrioti luftoi kundër Perandorisë Osmane 
në vitet 1463-1468 deri sa vdiq.

Aleanca me Hungarinë
Ende pa mbërrirë në Krujë Gjergj 

Kastrioti i kushton një rëndësi të veçantë 
asaj, që mund ta quajmë sot si veprim të 
parë të Kastriotit në politikën e jashtme. 
Ai e informon Janosh Huniadin për planet 
e tij dhe e fton që të bashkëpunojnë në 
luftën e përbashkët kundër Perandorisë 
Osmane. Vladislavi (mbreti i Hungarisë dhe 
i Polonisë) dhe Skënderbeu ruajnë raporte të 
ngushta bashkëpunimi mes vete. Megjithatë, 
Skënderbeu, përkundër premtimeve, nuk 
arrin të marrë pjesë as në Betejën e Varnës 
në vitin 1444 dhe as në Betejën e Dytë 
të Kosovës në vitin 1448, për shkak të 
pengesave që i dalin në rrugë nga despoti i 
Serbisë Gjorgj Brankoviçi (Noli 1947: 78).
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Orientimi perëndimor

Skënderbeu nuk ka pasur asnjë dilemë 
në drejtimin që duhet të ketë politika e 
tij e jashtme. Ai, që në hapat e parë të 
veprimit të tij pas hyrjes në Krujë, shpall 
vlerat të tilla politike, që konsiderohen si 
vlera perëndimore të kohës. Në luftërat 
e tij kundër të dy sulltanëve ai ndjek një 
strategji interesante politike: mundohet të 
krijoj aleancë me udhëheqësit e popujve 
të shtypur të Evropës Juglindore dhe me 
botën e krishterë në Evropën Perëndimore. 
Por, orientimi i tij perëndimor nuk kalon 
pa probleme. Përkundër tentimeve të tij, 
udhëheqësit serbë nuk e kuptojnë dhe nuk 
bashkëpunojnë me të. E pengojnë të shkojë 
në betejë në Varna dhe në Fushë Kosovë për 
të mbështetur Huniadin. Huniadi i humb të 
dy betejat dhe madje arrestohet nga serbët 
(Barleti 2005: 14).

Kastrioti gjatë periudhës së udhëheqjes 
së shtetit të Arbërit arriti të krijoj lidhje 
të ngushta me mbretëritë e Italisë në 
perëndim, alencë lufte me Huniadin në veri 
dhe përgjithësisht raporte të mira me fqinjtë 
e tij. Për Papa Calixtin III dhe Piun II ai 
u bë një figurë qendrore në luftën kundër 
turqve. Ideja për ta shpallur Mbret të Epirit 
dhe Maqedonisë (Schmitt 2009: 331), ia 
ushqeu atij dëshirën për avansim të statusit 
të tij shoqëror dhe shtetëror.

Kryengritja e Skëndërbeut i afroi 
shqiptarët edhe më shumë me perëndimin. 
Mbreti Alfons dhe Selia e Shenjtë i hapën 
dyert e kancelarive perëndimore për ta. 
Kastrioti krijoi njohje, komunikim dhe 
shkëmbim misionarësh diplomatikë me 
një numër të madh vendesh në perëndim. 
Misionarët e tij diplomatikë pranoheshin 
me lehtësi në oborret dhe kancelaritë e 
shteteve kryesore të Evropës. Në kuadër 
të orientimit të tij perëndimor Kastrioti 
ndërmerr vizita diplomatike nëpër vendet e 
perëndimit në Raguzë, Venedik, Napoli dhe 
Romë. Ai shkon në Vatikan dhe mundohet 
të bind Papën, se duhet shpëtuar Evropën 

nga Perandoria Osmane, se shpëtimi vjen 
përmes luftës së përbashkët. Me këtë ai u 
etablua në skenën politike dhe diplomatike 
evropiane (Schmitt 2009: 330).

Politikë realiste

Politika e jashtme e Skënderbeut mund 
të definohet si politikë realiste. Ai ishte 
i vetëdijshëm për fuqinë, mundësitë dhe 
burimet njerëzore e materiale të tij. Gjithë 
veprimet e tij në planin e jashtëm i akordon 
konform këtyre mundësive. Në rastet kur 
gjykon se interesat shtetërore gjenden 
në neutralitet, ai mban qëndrim neutral. 
Ai nënshkruan marrëveshje paqësore me 
Venedikun në vitin 1448, për t’i shkuar në 
ndihmë Huniadit, nënshkruan marrëveshje 
paqeje me Sulltanin në vitin 1461, për 
të shkuar për të ndihmuar Mbretin e 
Napolit. Kur e gjykon se është me interes 
të prishet marrëveshja e armëpushimit, e 
prish marrëveshjen me Sulltanin në vitin 
1463. Pra ndjek politikë realiste, të bazuar 
në interesat shtetërore të shqiptarëve: 
krijon aleanca, thyen marëveshje dhe bënë 
mësymje ose tërheqje diplomatike sipas 
rastit dhe interesit të vendit. Skënderbeu 
synon të krijojë një siguri në luftë kundër 
Perandorisë Osmane. Ai negocion dhe 
bashkëpunon me diplomatë të vendeve të 
ndryshme për të arritur qëllimet e tij, për 
të mbrojtur interesat e vendit të tij.

I vetëdijshëm për fuqinë e limituar 
të tij, ai ju përmbahet në mënyrë të qartë 
marrëdhënieve të mira me Selinë e Shenjtë 
dhe Napolin. Me ta e përcjell miqësia e 
vazhdueshme. Me këtë lloj realizmi në 
politikën e tij të jashtme ai dëshmohet si 
një strateg dhe diplomat i zgjuar për kohën. 
Pa këtë aleancë ai sigurisht nuk do të kishte 
mundur t‘i rezistonte mësymjes osmane. Ai 
i përcjell poashtu me realizëm dhe shumë 
vëmendje lëvizjet e dyshimta diplomatike 
të Venedikut në drejtim të Perandorisë 
Osmane.
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Negociatat dhe marrëveshjet e 
Skënderbeut

Një nga veçoritë që nuk është studiuar 
mjaftueshëm nga shkenca bashkëkohore 
është aftësia e jashtëzakonshme e Gjergj 
Kastriotit prej negociatori. Ai negocion 
me Huniadin, për të organizuar luftë të 
përbashkët kundër Perandorisë Osmane, 
nënshkruan marrëveshje me Venedikun 
për të zgjidhur krizën e Kalasë së Donjës, 
shkon në misione negocimi në Itali për të 
zgjidhur kriza jashtë territoreve shqiptare, 
nënshkruan marrëveshje me Mbretërinë 
e Napolit dhe siguron ndihma dhe 
mbështetjeje nga Vatikani dhe Raguza si 
dhe nënshkruan marrëveshje me Sulltan 
Mehmetin II për të siguruar hapësirë 
kohore për të ndihmuar Napolin.

Marrëveshja me Venedikun (4 tetor 1448)
Rritja e furishme e pushtetit të 

Skënderbeut i shqetësoi drejtuesit politik 
të Republikës së Venedikut. Si rezultat 
erdhi deri te një konflikt i ashpër në mes 
të Arbërisë dhe Venedikut. U zhvilluan 
katër beteja të ashpra për kalanë e Dejës, 
Shkodrës, Drishtit dhe Oronik. Pas humbjeve 
që pësuan venedikasit ata vendosën të 
negociojnë. Për këtë punë dërgojnë në 
selinë e Skënderbeut përfaqësuesit e Senatit 
të Venedikut Paulo Loredano dhe Andrea 
Venieri, për të biseduar për paqe në lidhje 
me Kështjellën e Dejës dhe të Shkodrës. 
Kastrioti i pret me nderime dhe arrin 
marrëveshje për paqe me ta më 4 tetor 1448. 
Traktati i Paqes negociohet nga diplomati 
i Skënderbeut Gjergj Pelini nga Kosova 
dhe nënshkruhet nga Skënderbeu. Sipas 
Marrëveshjes Venediku mund të mbajë 
Denjën, por Buzëgjarpëri i takon Arbërit 
deri te lumi Drin dhe Skënderbeu do të 
pranojë privilegjet si blerjet pa dogana, 200 
kuaj me kripë nga Durrësi dhe 1400 dukatë 
të paguara nga Venediku (Noli 1947: 100).
Marrëveshja e paqes pritet shumë mirë nga 
Senati i Venedikut. Unanmisht senatorët e 

dekoruan Kastriotin me titullin e qytetarit 
dhe i japin statusin e familjes fisnike (Noli 
1947: 134). Kjo është marrëveshja e parë 
paqësore e Skënderbeut. Ai sillet si diplomat 
i përgjegjshëm, që pranon kompromise 
dhe arrin zgjidhje paqësore. Skënderbeut 
i konvenonte paqja me Venedikun sepse 
ishte në përgatitje për t’i shkuar në ndihmë 
Huniadit në betejën e Kosovës (Noli 1947: 
132).Skënderbu nuk mund të marr pjesë në 
Betejën e Kosovës sepse pengohet nga princi 
serb Gjergj Brankovici (Frashëri 2002: 160), 
i cili kishte hyrë në lidhje bashkëpunimi me 
Sulltanin (Setton 1978: 100). Për këtë arsye 
Skënderbeu sulmon dhe shkatërron fshatëra 
të tëra serbe (setton 1978: 100). Kur arrin 
Skënderbeu në Kosovë, Huniadi e kishte 
humbur betejën (Malcolm 1999: 89).

Marrëveshja me Napolin (26 mars 1451)
Një tjetër Marrëveshje e rëndësishme 

e Arbërisë në kohën e Skënderbeut është 
ajo e 26 marsit 1451, e nënshkruar në 
Gaeta (në Itali) në mes të përfaqësuesve 
të Mbretit Alfons dhe atyre të Lidhjes së 
Lezhës (Frashëri 2002: 310).Në emër të 
Skënderbeut Marrëveshjen e nënshkruajnë 
dy ambsadorët e tij Stefani, peshkop i 
Krujës, dhe Nikollë de Berguçi, kurse në 
emër të Mbretit Alfons Arnaldo Fonolleda. 
Sipas kësaj marrëveshjeje Arbëri dhe 
Napoli krijojnë një aleancë bashkëpunimi. 
Skënderbeu do të ruante autonominë e tij 
dhe vetëqeverisjen, por do të hynte në një 
shkallë vasaliteti me Mbretin Alfons. Mbreti 
Alfons premton ndihma në municion, 
trupa, para dhe mallëra. Mbreti Alfons e 
shpall Skënderbeun Gjeneral Kapiten të 
Mbretit të Aragonëve (Babinger 1992: 
151).Përderisa arkivat e Mbretërisë së 
Napolit dëshmojnë për pagesat, që Alfonsi 
i ka bërë Skënderbeut, nuk ka asnjë dëshmi 
se Skënderbeu ka paguar te Mbretëria e 
Napolit (Gegaj 1937: 92).Alfonsi vazhdoi 
të respektojë privilegjet e Krujës dhe të 
paguajë Skënderbeun me një pagë vjetore 
prej 1500 dukatësh.
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Marrëveshja me Sulltanin (1463)
Skënderbeu nënshkruan një marrëveshje 

paqësore trivjeçare me Sulltanin, më 17 prill 
1461, para se të nisej në gusht 1461 përmes 
Raguzës për në Napoli. Barletit përshkruan në 
mënyrë të detajuar negocimin e Skënderbeut 
me Sulltanin. Sulltani i dërgon një diplomat 
të tij, përmes të cilit i kërkon që të hyjnë në 
paqe mes vete. Skënderbeu i përgjigjet se 
“nuk i kam hedhur poshtë asnjë herë kërkesat 
për paqe.” Ai e pranon vetëm njërin nga tri 
kushtet e propozuara nga Sulltani: të lejohen 
tregtarët të lëvizin nëpër territor në të dyja 
anët. Kastrioti nuk pranon as lejimin e lëvizjes 
së trupave osmane nëpër territorin e tij për të 
mësyrë Evropën Perëndimore dhe as dhënien 
peng të djalit të tij Gjon Kastrioti II. Mehmeti 
e respekton vullnetin e shprehur për paqe të 
Skënderbeut, i pranon arsyet e tij të refuzimit 
të kërkesave të Sulltanit dhe i premton se do ta 
“ruaj të padhunuar paqen e shenjtë” (Barleti 
2005: 419).

Komunikimi diplomatik i Skënderbeut

Në periudhën e Skënderbeut diplomacia 
mori formë, si veprimtari dhe si profesion. 
Gjergj Kastrioti e ndërton sistemin e tij të 
komunikimit dhe përfaqësimit diplomatik, 
duke u përqëndruar në personalitete me nivel 
të lartë kulture dhe negocimi. Diplomacia e 
Skënderbeut ishte e thjeshtë dhe e qartë. 
Duke pasur parasysh rrethanat e shekullit 
15-të, mënyra se si ka operuar mekanizmi 
i tij i politikës së jashtme ishte mjaft i 
avansuar. Dërgimi dhe pranimi i misionarëve 
diplomatikë ishte pjesë e përditshmërisë së 
asaj që mund ta kualifikojmë si diplomaci 
të Skënderbeut. Edhe vizitat e tij jashtë 
vendit, sekrete dhe të hapura, janë pjesë e 
veprimtarisë së tij diplomatike në mbrojtjen 
e interesave të vendit.

Në Shqipëri Kastrioti ndërtoi një sistem 
të pritjes dhe përcjelljes së diplomatëve, 
ju kushton vëmendje atyre, i pranon dhe 
i dëgjon, pranon dhe ju jep dhurata për 
princërit dhe mbretërit e vendeve tjera 

(Schmitt 2009: 248). Ai e demonstron rolin 
e tij si mbret në rrafshin diplomatik.

Kryengritja e Skënderbeut nuk do të 
mund të zgjaste për 25 vite, në rast se ai 
nuk do të mbështetej me të holla dhe armë 
nga jashtë (Schmitt 2009: 174).Kjo ndihmë 
nuk është organizuar nga luftëtarët, por 
nga diplomatët. Skënderbeu ka dërguar në 
misione diplomatike një numër të madh 
diplomatësh, por më të njohurit janë Pal 
Engjëlli, Gjon Gazuli dhe Gjergj Pelini.

Pal Engjëlli - ishte krypeshkop i Durrësit 
dhe diplomati kryesor i Skënderbeut. Ai ka 
luajtur rol të rëndësishëm në ushtrimin e një 
numri detyrash, që shkenca bashkëkohore i 
njeh si detyra të diplomacisë. Nga të dhënat 
e deritanishme rreth biografisë së tij, mund ta 
saktësojmë se Pal Engjëlli luante rolin e ministrit 
të jashtëm, këshilltarit dhe ambasadorit të 
Skënderbeut. Ai takon Mbretin e Napolit, 
bisedon me Senatorët e Venedikut, dërgon 
mesazhe te Papa dhe e bind Skënderbeun që 
të heqë dorë nga armëpushimi me Perandorinë 
Osmane në të mirë të aleancës së krishterë. 
Engjëlli shkruan letra, shënime, memo dhe 
dokumente tjera në emër të Skënderbeut, të 
cilat, sipas gjasave, janë diktuar dhe nënshkruar 
nga vetë Gjergji (Schmitt 2009: 97).Pal 
Engjëlli konsiderohej një njeri i ditur, i matur 
dhe me kulturë. Ai e ka ndikuar ndjeshëm 
mendimin politik të Skënderbut.

Gjergj Pelini – ishte prift katolik shqiptar 
dhe diplomati më i njohur i Skënderbeut, që 
kishte lindur në Kosovë (Artanë).Pelini ishte 
i autorizuar të angazhohej në marrëdhëniet 
e shtetit të Arbërit me Venedikun. Ai 
negocion Marrëveshjen e Arbërit me 
Venedikun të vitit 1448, e përfaqëson 
Skënderbeun në Venedik në vitin 1451, 
pastaj në vitin 1456 e arrin të negociojë një 
koalicion në mes të Arbërit dhe Venedikut. 
Një vit më vonë udhëton si përfaqësues 
Kastriotit Romë. Pikën kulminante e arrin 
përmes ndërmjetësimit të marrëveshjes në 
mes të Arbërit dhe Venedikut të vitit 1463 
për të organizuar një fushatë të përbashkët 
kundër osmanëve (Schmitt 2009: 98).
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Gjon Gazuli - ishte një nga shkencëtarët 
më të njohur në Evropën e shekullit 15-të. 
Ai ishte i pajisur me dije të nivelit të lartë në 
astronomi, matematikë, fizikë dhe diplomaci. 
Selia e tij në Raguzë ishte shndrruar në një 
qendër informimi të shteteve perëndimore 
për luftën e Skënderbeut. Ai udhëhiqte 
negociatat e fshehta në Raguzë për të holla 
dhe armë. Në prill 1451 Papa Nikolla V i 
dha të holla për Skënderbun. Gazuli luajti rol 
edhe në negociatat në mes të Skënderbeut 
dhe Venedikut (Schmitt 2009: 98).

Misionarë tjerë të Skënderbeut kanë 
qenë edhe: Bishopi Andrea, i cili udhëtoi 
për në Raguzë dy herë (1448 dhe 1452) dhe 
e ndërmjetësoi në vitin 1448 Marrëveshjen 
me Venedikun; Peter Duka nga kisha ST. 
Aleksandër në Molendino, i cili shërbente 
si nunc apostolik në Shqipëri (Schmitt 
2009: 94); prifti domenikan Blasius de 
Lino, F. Aleksander, i cili ndërmjetëson 
komunikimin në mestë mbretit hungarez 
Matthias Corvinus dhe Skënderbut në 
vitin 1465; John Nevport;Piero, i cili 
është quajtur “Ambasador i mbretit të 
Shqipërisë“në vitin 1460; Paul, Michael dhe 
Paladino de Gondola, të cilët marrin përsipër 
ndërmjetësimin e Skënderbut për ndërtimine 
anijeve dhe vepronin si ndërmjtësues në 
Dubrovnik (Schmitt 2009: 100).

Antiteza ndaj disa tezave të 
Oliver Jens Schmittit

Studiuesi zviceran, Oliver Jens 
Schmitt, i cili punon në Institutin e Evropës 
Juglindore në Vjenë, ka botuar fillimisht 
në shqip, në vitin 2008, dhe më pas në 
gjermanisht, në vitin 2009, librin me titull 
„Skënderbeu – Aleksandri i ri në Ballkan.” 
Libri i tij është mjaft i pasur me burime 
historiografike, ka gjuhë me nivel dhe mjaft 
mirë i strukturuar. Aty ku ai ju qëndron 
besnik burimeve primare shkencore, Schmitt 
është i saktë. Por, libri ka një të metë serioze: 
trajtesa e tij është e ngarkuar shumë me 
vlerësime subjektive. Libri i Schmittit nuk 

është në akord me konceptet e Hegelit se 
“historinë duhet marrë ashtu siç ajo është, 
duke proceduar në mënyrë historike dhe 
empirike” (Hegel, cit. Sipas Rosmann 1969: 
236). Duke u munduar të realizoj autoritet 
nga “i ashtuquajturi studim i burimeve”, ai 
ka paraqitur fiksione a priori.

Ajo që bie në sy në këtë trajtesë të 
Schmittit është një shkallë cinizmi në 
vlerësimin e veprimtarisë së Gjergj Kastriotit. 
Edhe pse ai në titull të librit të tij, Kastriotin 
e quan “Aleksandri i ri në Ballkan”, në një 
numër formulimesh, ai mundohet të mohojë 
heroizmin e tij. Kështu në hyrjen e librit të tij 
ai shkruan se objekt i parashtresës së tij është 
jeta e një njeriu, i cili nga bashkëkohanikët 
e tij, por edhe nga gjenerata të shumta, 
është përceptuar si „hero“ (gjerm. Held). 
Shprehjen hero Schmitt e vë në thonjëza. Ai 
i numëron faktet historike se me të bëmat 
e Skënderbeut janë marrë burrshtetasit, 
humanistët dhe historianët e shekullit 15-
të, dhe më pas biografët, letrarët, autorët 
dhe publicistët politik si dhe e pranon se 
vetë bashkëkohanikët e Skënderbeut, e kanë 
konsideruar atë si hero. Por, Schmitt i ka 
vënë vetes një synim politik joshkencor: të 
mohojë heroizmin e tij.

Sunimi i dytë joshkencor i Schmittit 
është vënia në dyshim e përkatësisë etnike 
shqiptare të Skënderbeut, duke shkruar 
se „çfarë gjaku etnik rridhte në arteriet e 
tij, nuk i bënte përshtypje mbështetësve 
të tij“ (Schmitt 2009: 29).Përkundër 
dokumenteve të shumta burimore, 
përkundër trashëgimisë së gjallë të lënë 
nga vetë Skënderbeu - Letrës së tij dërguar 
Princit Tarent më 31 tetor 1461, të cilën e 
citon vetë Schmitti, ai shkruan se prejardhja 
etnike e Kastriotëve është e diskutueshme 
(Schmitt 2009: 28).Dokumentet arkivore 
dëshmojnë se Skënderbeu e ka quajtur 
veten Mbret të Arbërit dhe Epirit dhe ka 
nënshkruar dokumentet e pakta të ruajtura 
në këtë cilësi. Pra, përkatësia e tij etnike 
është shumë e qartë: Arbër dhe Epirotas, 
që janë sinonime të shqiptarit të sotëm. Në 
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këtë letër Skënderbeu flet me krenari për 
të kaluarën e lashtë të shqiptarëve, përdorë 
gjuhë politike dhe retorikë në akord me 
kohën e humanizmit.

Schmitt vie në një përfundim të pasaktë 
edhe në lidhje me motivet e Skënderbeut 
për të organizuar kryengritjen. Ai shkruan: 
“Skënderbeu e filloi luftën e tij si gjakmarrje 
për vrasjen e babait të tij nga Murati II, 
një veprim që pritej prej tij dhe e cila 
paraqitet në traditën e mendimit të së drejtës 
zakonore“ (Schmitt 2009: 103).Në qoftë se 
hakmarrja do të kishte qenë motivi, atëherë 
Skënderbeu do të mund të hakmerrej lehtë 
personalisht, duke u mjaftuar me vrasjen e 
djalit të Sulltan Muratit. Për një motiv të 
tillë hakmarrës personal ai nuk do të mund 
të fitonte mbështetjen e shqiptarëve për të 
organizuar luftën. Lajthitja e Schmittit këtu 
është instrumentale.

Ajo që librin e Schmittit e dëmton 
rëndë është teza e tij kundër luftës për liri të 
Kastriotit. Kundër kësaj teze ne do të vejmë 
antitezën se liria si nocion filozofik e politik 
është një vlerë e pazëvendësueshme për 
popujt. Sakrifica për liri është karakteristikë 
e popujve që gjakojnë lirinë. Moskuptimin 
e këtij nocioni Schmitt e shpërfaqë me 
konstatimin e tij se

ai që e mbështeste Skënderbeun e humbi më 
në fund edhe atdheun edhe jetën…Dëshira e 
madhe e Kastriotit për fitore i solli malësorët 
në greminë. Ai i ngarkoi shumë ata, në luftën 
e tij të pakompromis kundër osmanëve....Jeta 
dhe vepra e Skënderbeut është një tragjedi e 
vendit të tij...Ai mbeti i vetëm në gërmadhat 
e veprës së tij...Dhe kështu jetoi Kastrioti i 
madh si një hero vezullues në kujtesën e të 
krishterëve në Ballkan dhe në Perëndim, dhe 
u harrua se ai në të vërtetë ishte një figurë 
tragjike e një kohe të kthesave” (Schmitt 
2009: 339).

Sipas kësaj logjike ekstremisht pacifiste 
dhe nënshtruese, shqiptarët do të duhej 
të mos luftonin, të nënshtroheshin, të 

bashkëpunonin me Perandorinë Osmane, 
të lejonin trupat e tyre të mësynin Evropën, 
sepse vetëm në këtë mënyrë do të shpëtohej 
edhe atdheu edhe jeta. Përgjigjien më të 
mirë në këtë rast do t’ia jipte Hegeli, i cili 
shkruan se për të arritur lirinë njeriu duhet 
ngritur kundër robërisë. Vetëm në rast se 
njeriu ngritet, përkundër frikës nga vdekja, 
ai mund të jetë i lirë, kurse “ai që nuk e ka 
guximin që të rrezikojë jetën e tij për arritjen 
e lirisë, e meriton që të jetë skllav.”

Cinizmi i Schmittit vie në shprehje 
edhe në një mori rastesh të tjera, të cilat 
po i paraqesim në formë sentencash: 
me përdorimin e shprehjes renegat për 
Gjergj Kastriotin (Schmitt 2009: 39), 
me konstatimin e tij se marrëdhëniet e 
Skënderbeut me Pallatin e Sulltanit nuk u 
ndërprenë asnjë herë krejtësisht (Schmitt 2009: 
61), me konstatimin se Skënderbeu „nuk 
kishte as një administratë të rregullt dhe as një 
hapësirë të qëndrueshme sundimi“ (Schmitt 
2009: 80), me formulimin se “mercenarët 
(italianë, gjermanë, francezë, dalmatë dhe 
britanikë) ishin shpesh më të sigurtë se sa 
ndjekësit vendorë të Skënderberut” (Schmitt 
2009:172), me konstatimin se Skënderbeu 
“u la i vetmuar nga të gjithë njerëzit e tij 
kryesor, të cilët kaluan në anën e turqve” 
(Schmitt 2009: 201), dhe atë se “Skënderbeu 
iku, ‘për të shpëtuar kokën’” (Schmitt 2009: 
201),se Lidhja e Lezhës nuk ishte një lidhje 
„e pastër shqiptare“ (Schmitt 2009: 56) etj.

Një vërejtje tjetër serioze është edhe 
përdorimi në gjuhën sllave i disa toponimeve 
dhe emrave të personave. Në mes të 
toponimeve dhe emërtimeve në gjuhën 
latine, shqipe, turke ose sllave, në shumë 
raste Schmitt preferon të përdorë atë sllave. 
Për shembull ai përdorë emërtimin sllav 
Bila Kamin dhe jo Petralba (në latinisht) 
për Gurin e Bardhë (shqip). Edhe emrin e 
babait të Skënderbeut nuk e albanizon, as 
latinizon, por e sllavizon duke e quajtur Ivan, 
përderisa emrin e Kastriotit e gjermanizon: 
Georg. Pra, shohim se ai edhe në këtë pikë 
nuk ndjek një linjë të qartë shkencore.
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Përfundim

Ndryshe nga Napoleoni, i cili humbi 
në Vaterlo, Skënderbeu nuk e përfundon 
karrierën me humbje. Ai vdes në krevat nga 
sëmundja, i informuar se lufta me turqit 
po vazhdon. Ai nuk ka pasur dyshim në 
qëllimin e luftës: atë e kupton si luftë për liri, 
mbrojtje të atdheut dhe kulturës perëndimore 
nga mësymja osmane. Çmimi që paguan 
shqiptarët me humbjen e luftës, dhjetë vite 
pas vdekjes së Skënderbeut, ishte shumë i 
lartë. Vendi pushtohet dhe digjet. Ekonomia 
shkatërrohet. Dhuna dhe terrori osman i 
detyrojnë njerëzit të ikin për Itali ose të 
përqafojnë masivisht islamin. Për rreth pesë 
shekuj bota shqiptare zvogëlohet, tkurret.

Në Evropë ka pasur shumë princër në 
shekullin e 15-të, por nuk ka asnjë princ 
tjetër që ka luftuar me kaq sukses, që ka 
pasur kaq mbështetje nga populli dhe bota 
perëndimore. Me të drejtë Skënderbeu 
konsiderohet si komandanti më i sukseshëm 
i Evropës Juglindore në luftë kundër forcave 

osmane, shumë më të mëdha në numër dhe 
teknikë. Ekspansioni osman u pengua nga 
lufta e Skënderbeut për të depërtuar në 
Evropën Perëndimore (Hedgkinson 2005: 
240). Prandaj Gjergj Kastrioti me të drejtë 
sot konsiderohet jo vetëm hero i shqiptarëve, 
por edhe si figurë historike e Evropës së 
shekullit 15-të (Hodgkinson 2005: ix).

Në këtë kuadër duhet parë edhe rezolutën 
e Kongresit të SHBA, të datës 27 tetor 2005, 
përmes të cilës nderonte 600 vjetorin e lindjes 
së Gjergj Kastritotit “si një burrështetas, 
diplomat dhe gjeni ushtarak, për rolin e tij 
në shpëtimin e Evropës Perëndimore nga 
okupimi osman” (Congress 2005: 24057). 
Dhe nuk është e rastësishme që filozofi danez 
Ludvig Holberg ka shkruar se Skënderbeu ka 
qenë një nga gjeneralët më të mëdhenjë në 
histori, apo që Vivaldi ka kompozuar operën 
e njohur “Scanderbeg”. Skënderbeu ka qenë 
subjekt i tragjedive të Villiam Havardit, 
George Lilos dhe Thomas Vincopit dhe i një 
numri shumë të madh poemash, dramash dhe 
botimesh të shumta. 
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Skanderbeg’s foreign policy and diplomacy
The object of analysis will be a special dimension of Gjergj Kastrioti Scanderbeg’s state 

activity: Scanderbeg’s foreign policy and diplomacy. His role in the creation of the Albanian 
state in the 15th century and protecting the Albanian identity as well as the pro-Western 
orientation of Albanians, in establishing of the bases of action in foreign policy, and in intensive 
diplomatic communication was extraordinary at the time.

Gjergj Kastrioti’s success in the military field is undisputed by experts. But one of his 
features, which has not been studied sufficiently by contemporary science, is Scanderbeg’s 
extraordinary ability as a negotiator. His foreign policy is characterized by three fundamental 
features: it was politics oriented towards the Euro-Western values   of the time, and it was 
a policy of alliances and realistic politics. Scanderbeg’s uprising brought Albanians closer 
to the West. Kastriot created recognition, communication and exchange of diplomatic 
missionaries with a large number of countries in the West. During his Western orientation, 
he undertook diplomatic visits to the West in Ragusa, Venice, Naples and Rome. With this 
he was established on the European political and diplomatic scene. Aware of the limited 
power of Arber, he clearly adheres to good relations with the Holy Sea and Naples. With 
them followed a constant friendship.

Gjergj Kastrioti built his communication and diplomatic representation system, focusing 
on high-level personalities: Pal Engjëll, Gjon Gazuli and Gjergj Pelini. The sending and 
receiving of diplomatic missionaries was part of the daily life of what we can qualify as 
Scanderbeg’s diplomacy. In Albania, Kastrioti built a system of reception and attendance of 
diplomats, paying attention to them, giving as well as receiving gifts to and from princes 
and kings of other countries.

Key words: Foreign Policy, Diplomacy, Negotiation, Alliance Politics, Realism, The West
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studimet e larta si dhe ato të thelluara pasuniversitare Master (M.Sc.) për ekonomi dhe politika agrare. 
Ka gradën Doktor i Shkencave Ekonomike me profil ekonomi dhe zhvillim i qëndrueshëm, drejtimi 
Menaxhim. Teza e mbrojtur: “Ndikimi demografik në zhvillimin e qëndrueshëm të Shqipërisë”.

Përmbledhje

Qëllimi i këtij punimi është të paraqesë rëndësinë dhe ndikimin e lëvizjeve demografike në 
periudha të ndryshme e deri në zhvillimet e reja ekonomike të Shqipërisë. Duke u bazuar 
më së shumti në periudhën e regjimit diktatorial, periudhë në të cilën e gjithë Shqipëria 
pësoi ndryshime të mëdha ekonomike, sociale, demografike, etj. të bazuara më së shumti në 
ndryshimet ideologjike e politike të kohës në rajon. Natyrisht një mbyllje hermetike karshi 
botës nuk mund të sillte zhvillim, por në aspektin demografik pati një ndikim pozitiv, politika 
e favorizimit të lindjeve dhe e shpërndarjes së popullsisë në rajone të ndryshme të vendit. Dhe 
kjo politikë do të ndikonte në moshën relativisht të re të popullsisë, të forcave e reja të punës, 
në krijimin e qendrave të reja të banimit, etj. duke formuar kështu “kushtet e përshtatshme” 
për ndryshimet e mëdha politike, ekonomike e sociale në fundvitin ’89. Ardhja e demokracisë, 
hapja e vendit, mosha e re e popullsisë, dëshira e madhe për liri, emigracioni masiv, dërgesat 
e emigrantëve, specializimi i tyre në vendet pritëse, etj. do të sillnin ndryshime rrënjësore në 
çdo aspekt ekonomiko – shoqëror të vendit.
Fjalë kyçe: Demografia, Migracioni, Remitancat, Zhvillimi ekonomik

Regjistrimet në trevat shqiptare

Historia e regjistrimeve në trevat 
shqiptare fillon në mesin e shekullit XV me 
realizimin e regjistrimit të parë kadastral 
nga administrata e Perandorisë Osmane i 

titulluar: “Regjistrimi i tokave të Sanxhakut 
të Shqipërisë”. Ky regjistrim filloi në vitin 
1431 me urdhër të Sulltanit dhe kishte si 
qëllim rilevimin e familjeve dhe mundësimin 
e vjeljeve të taksave. Regjistrimi përfshiu çdo 
fshat duke u bazuar në të dhënat e marra në 



   18 Vështrimi historik dhe ekonomik i lëvizjeve demografike shqiptare

vend, por edhe në të dhënat e deklaruara me 
hamendje, pa shkuar në vend. Në vitet 1431 
– 1432 u krye regjistrimi në ish Vilajetin 
e Gjirokastrës, Vajonetës, Kondo Mihos, 
Krujës, si dhe në disa rrethina të ish Vilajetit 
të Bashajve. Në vitin 1485 u krye regjistrimi 
në sanxhakun e Shkodrës, në vitin 1571 në 
sanxhakun e Dukagjinit, në vitet 1566 – 1574 
në sanxhakun e Vuçiternës dhe në vitin 1591 
në krahinën e Hoçes. Në vitet 1582 – 1591 
ribëhen regjistrime kadastrale në sanxhaqet 
e Shkodrës, Dukagjinit dhe Prizrenit. Këto 
lloj regjistrimesh kanë vazhduar deri në vitin 
1879, vit në të cilin bëhet i pari regjistrim 
i popullsisë, si gjithmonë nga administrata 
osmane, në tipin e “revizionit”. Ky regjistrim 
përfshinte numrin e popullsisë, familjeve, 
gjininë, besimin fetar dhe gjuhën e folur. 
Ky regjistrim është kryer periodikisht deri 
në vitin 1908. Që pas shpalljes së Shtetit të 
Pavarur Shqiptar më 28 Nëntor 1912, janë 
zhvilluar 11 regjistrime të popullsisë dhe 
banesave (INSTAT 2014). 

Nga të dhënat e pjesshme, del se në 
periudhën e parë e deri në fillim të Luftës 
së Parë Botërore, lindjet në përgjithësi ishin 
të larta, por në të njëjtën kohë edhe vdekjet 
ishin të larta, dhe kjo, sidomos për shkak 
të nivelit të lartë të vdekshmërisë foshnjore 
dhe të sëmundjeve infektive, të cilat ishin 
shumë të përhapura në vendin tonë dhe pa 
dyshim, të mungesës së shërbimit mjekësor. 
Në periudhën e Luftës së Dytë Botërore 
pati një ulje të madhe të koeficientit të 
lindshmërisë dhe në të njëjtën kohë dhe rritje 
të koeficientit të vdekshmërisë, si rezultat 
kjo edhe i luftës. Në bazë të të dhënave të 
publikuara, rezulton se janë rreth 28 mijë 
dëshmorë që kanë dhënë jetën në Luftën 
e Dytë Botërore. Ky numër në raport me 
popullsinë e vendit është mjaft i lartë. 

Në dinamikën e popullsisë së kësaj 
periudhe, ka ndikuar edhe emigracioni, i 
cili ishte mjaft i theksuar në periudhën e 
Perandorisë Osmane dhe ka vazhduar edhe 
pas shpalljes së Pavarësisë Kombëtare, deri 

Tabela 1: Censuset në Shqipëri

Vitet  Përshkrimi

1923  Censusi i Parë për Popullsinë në Shqipëri
1930  Deklarim i lirë i moshës për shkak të mungesës së dokumenteve të identifikimit
1945  Census i kryer në një ditë (“ditë me ndalim qarkullimi”), E Dielë 30 Shtator
1950  Rindërtimi i regjistrit të gjendjes civile
1955  Pyetësori përfshiu pyetje të reja për migrimin e brendshëm
1960  E Diel 2 Tetor, e njëjta ditë për censusin e popullsisë dhe të banesave
1969  Metodologji e censusit të hapur, më shumë pyetje në lidhje 
 me karakteristikat social - ekonomike të popullsisë
1979  Për herë të parë u bënë pyetje për fëmijët e lindur dhe ata akoma gjallë
1989  Censusi ka ndjekur pjesërisht rekomandimet e Kombeve të Bashkuara
2001  Prezantimi i një censusi bazuar në deklarimin e lirë 
  dhe shtimin e pyetjeve për migrimin ndërkombëtar
2011  Përputhje e plotë me rekomandimet ndërkombëtare. 
 U mblodh informacion për përkatësinë fetare 
  dhe përkatësinë etnike bazuar në deklarimin e lirë të çdo individi

Burimi: Popullsia dhe dinamikat e saj, horizonte të reja demografike? INSTAT, 2014.
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në çlirimin e vendit, ku u ndalua me ligj gjatë 
regjimit komunist. 

Lëvizja e Popullsisë në periudhën e 
regjimit diktatorial

Në periudhën 1945 – 1990 migracioni 
ndërkombëtar ishte i ndaluar dhe lëvizja e 
brendshme e popullsisë ishte rreptësisht e 
kontrolluar dhe e planifikuar. Migracioni 
rural – rural mbizotëroi në pesë vitet e para 
duke pasqyruar reformën agrare të kohës dhe 
rritjen e popullsisë urbane të viteve 1950 – 
1955 (Bërxholi, 2000). Kjo rritje e popullsisë 
urbane kishte të bënte me migracionin rural–
urban dhe ndryshimet e reja administrative 
që erdhën nga zhvillimi i industrive të reja në 
zonat e reja urbane (UNDP, 2000). 

Gjatë viteve ‘60 pati shumë ndryshime 
demografike në nivel rural – urban për shkak të 
reformave të reja të ndërmarra nga autoritetet 
si një përpjekje për të ruajtur popullsinë rurale 
dhe duke filluar politika minimale urbanizimi. 
Përpjekjet për të ekuilibruar cilësinë e jetesës në 
zonat urbane dhe rurale ishin artificiale sepse 
treguesit social – ekonomiktë zonave rurale 
mbetën më të këqija se ato të zonave urbane. 
Megjithatë autoritetet arritën të kontrollonin 
migracionin rural – urban në vitet ‘60 dhe 
lëvizjet e brendshme administroheshin dhe 
kryheshin brenda të njëjtit rajon (migracion 
brenda rajonit). 

Sipas Vullnetarit (2007) shumica e 
migrantëve të brendshëm ishin në moshë të 
re (19 – 30 vjeçare), meshkuj të kualifikuar 
dhe gjysmë të kualifikuar. Veç kësaj, 

regjistrimet e popullsisë në periudhën 1979 
– 1989 tregojnë për një prirje të femrave 
për të migruar në zonat urbane duke synuar 
arsimim dhe punë më të mirë, mundësi të 
cilat ekzistonin vetëm në këto zona (Dragoti 
dhe Hoxha, 2008). Forma më e rëndësishme 
e lëvizjes hapësinore të popullsisë në kohën e 
regjimit diktatorial ishte lëvizja e përhershme 
e popullsisë, në formën e migrimit të 
brendshëm, midis zonave të ndryshme fshat 
– qytet, qytet – fshat dhe qytet – qendra të 
reja ndërtimi e prodhimi. 

Forma e lejuar e emigrimit të njerëzve 
nuk ekzistonte për shkak të politikës tepër 
shtrënguese dhe të mbyllur që ndoqi regjimi 
i atëhershëm ndaj vendit. Lëvizja e popullsisë 
midis rretheve dhe zonave të ndryshme të 
vendit në etapa të caktuara, ka pasur intensitet 
e drejtime të ndryshme, të kushtëzuara 
këto nga veçoritë e zhvillimit ekonomiko 
– shoqëror të secilës prej tyre. E gjithë kjo 
lëvizje hapësinore e popullsisë, ka qenë e 
planifikuar dhe e kontrolluar rreptësisht nga 
instancat shtetërore të regjimit diktatorial. 
Këto çuan në shtimin e përgjithshëm të 
popullsisë deri në vitin 1990. 

Ndryshime dhe përmirësime të 
dukshme u bënë edhe në lidhjet e sistemit 
arsimor. Nga viti 1960 deri në vitin 1980 
pati një shtim të personave me arsim të 
mesëm me rreth 12.6 përqind ndër të cilët 
shumë prej tyre vazhduan studimet e larta. 

Përgjatë 45 viteve të regjimit diktatorial 
pati një rritje të numrit të studentëve dhe 
lektorëve ndër shkollat e larta. Tabela 2 jep 
një tabllo më të qartë të kësaj situate.

Tabela 2: Studentë dhe lektorë, 1950 – 1989

Vitet 1950 1960 1980 1987 1989

Numri i shkollave të larta  1  6  8  8  8
Gjithsej studentë në mijë  0,3  6,7  17,6  24,0  26,0
Lektorë në mijë  13  288  1,103  1,625  1,792
Të diplomuar në mijë  -  690  2,877  3,564  4,303

Burimi: The Demographic Development in PSR of Albania, Misja. V, Vejsiu. Y, Bërxholi. A, 1991.
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Shumë nga këto studentë të arsimuar 
në shkollat e larta shqiptare dhe lektorë 
që punonin pranë tyre dhe në institucione 
të ndryshme kërkimore e studimore, 
do të përfshiheshin nga vala e madhe e 
ndryshimeve politike, ekonomike e sociale 
që do të kalonte Shqipëria pas vitit 1990 dhe 
natyrisht, emigracioni i furishëm do të sillte 
largimin e kësaj elite intelektuale shqiptare. 

Popullsia e Shqipërisë në periudhën e 
demokracisë

Pas një periudhe të gjatë izolimi dhe 
të diktuara nga politika shtrënguese, shihet 
se edhe popullsia e Shqipërisë ndryshoi 
me hapin e kohës. Nëse vërehet me kujdes 
rezultatet e regjistrimit të fundit të popullsisë 
dhe të banesave CENSUS 2011, popullsia 
banuese e Shqipërisë është 2,821,977 
banorë. Në krahasim me regjistrimin e 
popullsisësë vitit 2001 vihet re një ulje 
e numrit të popullsisë shqiptare me afro 
247,298 banorësh. 

Sipas REPOBA 2001 (Regjistrimit 
të popullsisë dhe banesave në vitin 2001), 
popullsia e Shqipërisë ishte 3,069,275 
banorë. Kjo rënie në numrin e popullsisë 
i dedikohet kryesisht emigracionit, i cili 
vazhdon të mbetet prezent në një masë të 
konsiderueshme edhe gjatë periudhës në 
fjalë. Nga ana tjetër kjo rënie i atribuohet 
edhe rënies që ka pësuar shtesa natyrore e 

popullsisë e cila ka ardhur kryesisht nga rënia 
e numrit të lindjeve. Midis dy regjistrimeve 
të popullsisë vihet re një ulje e numrit të 
lindjeve ku në vitin 2001 numri i lindjeve 
ishte 53,205 dhe në vitin 2011 në 34,285, 
(tabela 3).

Ndërsa punësimi në sektorët e tjerë ka 
pësuar rritje dhe përkatësisht në vitin 2011 
në industri kemi 4.9 përqind më shumë të 
punësuar se sa në vitin 2001, në ndërtim 1.8 
përqind më tepër se në vitin 2001 dhe në 
shërbime 14 përqind më shumë të punësuar.

Emigracioni Shqiptar

Në vitin 1990 Shqipëria kishte një 
popullsi të barabartë me afro 3 milion e 
265 mijë persona me një ritëm vjetor rritjeje 
prej rreth 2.01 përqind për periudhën e 
1980 – 1990. Pas vitit 1990, tranzicioni 
politik, ekonomik e social solli ndryshime 
të mëdha demografike. Emigrimin masiv 
e favorizuan edhe proceset demografike që 
kishin ndodhur gjatë viteve 1945 – 1989, 
ku popullsia e vendit ishte rritur thuajse tre 
herë. Popullsia shqiptare në fund të kësaj 
periudhe karakterizohej nga një moshë e re 
dhe me nivel shkollimi relativisht të lartë. 
Faktorët dhe motivet që përcaktojnë lëvizjen 
hapësinore të popullsisë janë të natyrës 
ekonomiko – shoqërore dhe jo ekonomike. 
(Misja, 1998:12). Flukset më të mëdha të 
emigrantëve janë nga fshatrat ku situata 

Tabela 3: Të punësuar sipas aktivitetit ekonomik dhe gjinisë për vitin 2001 dhe 2011

Aktiviteti    CENSUS 2001      CENSUS 2011 
ekonomik  Gjithsej  Meshkuj  Femra  Gjithsej  Meshkuj  Femra

Bujqësi  526,977  315,156  211,821  176,745  118,570  58,175
Industri  73,793  48,367  25,426  81,555  48,789  32,766
Ndërtim  68,661  52,179  16,482  56,712  54,478  2,234
Shërbime  372,344  233,944  138,400  337,059  195,060  141,999
Të panjohur  -  -  -  25,879  15,881  9,998
Gjithsej  1,041,775  649,646  392,129  677,950  432,778  245,172

Burimi: Censusi i Popullsisë dhe Banesave 2011, Karakteristikat Ekonomike, INSTAT 2014.



   21Social Studies  Vol. 12  No. 2

ekonomike është shumë herë më e rëndë sesa 
në zonat urbane. Mundësitë për punësim në 
zonat rurale janë shumë më të kufizuara sesa 
në ato urbane dhe bujqësia nuk konsiderohet 
si një aktivitet fitimprurës, veçanërisht në 
zonat më të thella ku nuk ka shumë toka 
bujqësore. (De Zwager, 2005:3). 

Roli i Remitancave 
në Ekonominë Shqiptare

Remitancat përfaqësojnë dërgesat 
e emigrantëve, valutore apo të mira 
materiale nga vendi pritës në drejtim të 
vendlindjes. Remitancat janë një faktor 
shumë i rëndësishëm i zbutjes së varfërisë 
dhe i rritjes së të ardhurave për shumë 
familje shqiptare. Remitancat (dërgesat në 
të holla) përbëjnë një potencial të madh për 
krijimin e rritjes ekonomike. Këto dërgesa 
paraqesin një burim të madh të monedhave 
të huaja dhe një stimul të rëndësishëm për 
ekonominë kombëtare. Sasia më e madhe 
e dërgesave të emigrantëve është arritur 
në vitin 2007 me një total 952 milion 
Euro. Dërgesat destinohen kryesisht për 
mbështetje financiare të anëtarëve të familjes. 
Shumica e emigrantëve i dërgojnë paratë tek 
prindërit, bashkëshortët dhe fëmijët. 

Potenciali që remitancat të kontribojnë 
në Zhvillimin Ekonomik të Vendit varet nga 
një numër faktorësh, si p.sh. karakteristikat 
demografike të familjeve, metodat e 
transferimit dhe përdorimi i institucioneve 
financiare. Remitancat mund të kontribojnë 
në ZHEV përveç rritjes së konsumit, ose 

direkt në investimet prodhuese, ose duke 
rritur shkallën e likuiditetit të bankave, duke 
bërë të mundur kështu marrjen e kredive 
nga sipërmarrësit me interesa konkuruese. 
Duke krijuar një mjedis nxitës për nisjen dhe 
zgjerimin e NMV-ve mundësohet tërheqja 
e emigrantëve për t’u kthyer në vendet e 
tyre. Kjo ka një avantazh konkurues për 
përfitimin potencial prej përfitimit që vjen 
nga aftësitë dhe njohuritë e fituara nga 
emigrantët kur kanë punuar në vendet e 
emigrimit. Kjo i mundëson ata të jenë të 
suksesshëm në hapjen e një biznesi kur 
kthehen në atdhe (King, 2007).

Ndikimi i remitancave në ekonominë 
e vendit mund të shihet si në aspektin 
m i k ro e ko n o m i k ,  a s h t u  e d h e  n ë 
makroekonomik:

Në aspektin mikroekonomik, roli më i 
rëndësishëm që kanë luajtur remitancat deri 
më sot, lidhet me mbijetesën e ekonomisë 
shqiptare dhe me zbutjen e varfërisë për 
shumë familje shqiptare, sidomos në vitet e 
para të tranzicionit shqiptar.

Në aspektin makroekonomik, remitancat 
kanë pasur një ndikim të madh në stabilitetin 
makroekonomik të vendit tonë. Ato kanë 
ndihmuar për të financuar rënien e difiçitit 
të lartë tregtar të vendit që arrin më shumë 
se 20 përqind të PBB-së në vit. Gjithashtu, 
remitancat kanë ndikim në konsolidimin 
fiskal. Ato kanë forcuar monedhën shqiptare 
kundrejt monedhave të huaja (Gëdeshi, 
2012:4). Është e pranuar gjerësisht se 
dërgesat e emigrantëve kanë qenë një faktor 
madhor në mbijetesën financiare të vendit.

Banka e Shqipërisë. 2015. Transfertat nga 
emigrantët 2004 – 2013:

h t t p : / / w w w. b a n k o f a l b a n i a . o r g / w e b /
Statistika_230_1.php?evn=agregate_
d e t a j e & e v b = a g r e g a t e & c r e g t a b _
id=536&periudha_id=5
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movements in different periods up to the new economic developments of Albania. Relying 
mostly on the dictatorial regime, a period in which Albania experienced major economic 
and demographic changes, based largely on the ideological and political changes of the time 
in the region. Of course, an airtight closure to the world could not bring development, but 
in the demographic aspect there was a positive impact, the policy of favoring births and the 
distribution of population in different regions of the country. And this kind of policy would 
affect the relatively young age of the population, the new labor force, the creation of new 
housing centers, etc. thus forming the “appropriate conditions” for major political, economic 
and social changes at the end of  ‘89. The coming of democracy, the opening of the country, 
the young age of the population, the great desire for freedom, mass emigration, remittances, 
the  specialization of emmigrants in the host countries, etc. would bring radical changes in 
every aspect of the economic and the social life of the country.

Key words: Demography, Migration, Remittances, Economic Development.

ABSTRACT



   24 Vështrimi historik dhe ekonomik i lëvizjeve demografike shqiptare



   25Social Studies  Vol. 12  No. 2

NDIKIMI I AKTIVITETIT FIZIK E SPORTIT 

NË ZHVILLIMIN PSIKO-FIZIK 

TË FËMIJËVE TË GRUPMOSHËS 8-10 VJEÇ

Ardian SHINGJERGJI
Universiteti Aleksandër Xhuvani i Elbasanit

Fakulteti i Shkencave të Edukimit, Departamenti i  Edukimit Fizik e Sporteve,
 E-mail : ardianshingjergji@gmail.com

Përmbledhje

Sot në sistemin arsimor shqiptar po flitet gjithnjë e më tepër për rolin dhe domosdoshmërinë e 
aktivitetit fizik e sportit në zhvillimin apo mirëqenien psiko-fizike të fëmijëve. Në vijim të kësaj 
qasje, vihet re se në institucionet tona arsimore ka një vakum të përafrimit të aktivitetit fizik e 
sportit në grupmoshat e ndryshme të fëmijëve.Në këtë kontekst, qëllimi i këtij studimi lidhet 
me shqyrtimin e problematikave gjatë aplikimit të aktivitetit fizik e sportit si dhe ndikimin 
në zhvillimin psiko-fizik të fëmijëve të grupmoshës 8-10 vjeç, përcaktimin e kufirit ndarës 
midis kategorisë që e ushtrojnë atë dhe atyre që nuk e ushtrojnë, mënyrës se si e organizojnë 
mësuesit orën e edukimit fizik në mënyë që ajo të jetë sa më argëtuese dhe e kënaqshme 
për ta, mënyrën se si sillen dhe reagojnë ata me të rriturit e bashkëmoshatarët, diferencat që 
paraqesin gjatë procesit mësimor si dhe për të pare mundësitë reale që ofrojnë institucionet 
tona arsimore për një zhvillim cilësor e të shëndetshëm të brezit të ri.
Metodologjia e studimit bazohet kryesisht në atë empirike duke përfshirë e kombinuar edhe 
metodat e tjera si atë të hulumtimit teorik, analizën, krahasimin, klasifikimin e të dhënave, 
faktorëve, rrisqeve, pasojave si dhe përpunimin statistikor e paraqitjen nëpërmjet tabelave, 
grafikëve përkatës.
Fjalëkyçe: aktivitet fizik, sport,mundësi, zhvillim, mirëqenie psiko-fizike.
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të fëmijëve të grupmoshës 8-10 vjeç

Hyrje

Sot në sistemin tonë arsimor po 
flitet gjithnjë e më tepër për rolin dhe 
domosdoshmërinë e aktivitetit fizik e sportit 
në zhvillimin apo mirëqenien psiko-fizike të 
fëmijëve. Rëndësia e marrjes me aktivitete 
fizike dhe përfitimi nga aktiviteti i rregullt 
fizik, është i domosdoshëm për të gjitha 
moshat, por akoma më i nevojshëm është 
në moshat më të vogla. Aktivitet fizik nuk 
duhet perceptuar vetëm ecja apo vrapimi 
dhe ai duhet të jetë konstant, në mënyrë që 
të influencojë në organizmin e fëmijës për 
të pasur një jetë sa më të shëndetëshme, larg 
sëmundjeve të ndryshme e patologjive të tilla 
si: mbipesha, obeziteti, të cilat për fat të keq 
sot rezultojnë në rritje tek brezat e rinj të 
shoqërive kudo në botë. Problemi thelbësor 
këtu është ndryshimi i rutinës së përditëshme 
të fëmijëve, pasi ata duhet t’i dedikojnë një 
kohë të veçantë aktivitetit fizik ditor. Është 
mjaft i rëndësishëm aktiviteti i përditshëm i 
cili sjell një përgatitje fizike dhe harmoni në 
formimin fizik të fëmijës. 

Roli dhe ndikimi i aktivitetit fizik e 
sportit në rritjen e mirëqenies psiko-fizike 
të individit që në moshat e hershme 

N d ë r  t r e g u e s i t  k r y e s o r ë  q ë 
karakterizojnë gjendjen fizike të zhvillimit 
trupor të organizmit në rritje dhe që 
përbëjnë edhe avantazhet e ushtrimit të 
aktivitetit fizik e sportit,  përmendim:
a)  Aktiviteti i rregullt fizik ndihmon dhe 

përmirëson veprimtarinë e sistemit 
kardio-vaskular. 

b)  Tonifikon dhe ndikon në efikasitetin e 
punës së muskujve.

c)  Redukton rrezikun e sëmundjeve të 
zemrës, diabetit, përmirëson shëndetin 
mendor (përfshirë këtu reduktimin e 
ankthit, depresionit) dhe ndihmon në 
përgjithësi në performancën e sistemit 
lokomotor.

ç)  Ngadalëson progresin e sëmundjeve 

kronike dhe ndihmon  në  rigjenerimin 
e shpejtë të organizmit.

d)   Përmirëson shëndetin dhe rrit cilësinë 
e jetës.

e)   Ndihmon në ruajtjen dhe zhvillimin e 
treguesve psiko-fizikë të individit.

Individi gjatë jetës kalon në stade të 
ndryshme zhvillimi që sipas Frojdit, të marra 
veç por edhe bashkë, ndikojnë në zhvillimin 
fizik dhe formimin e personalitetit njerëzor 
që në moshat e hershme, të fëmijërisë. Këto 
stade  kanë një kohë optimale zhvillimi 
dhe nëse këto stade manaxhohen si duhet, 
atëhere, ne përfitojmë një zhvillim të mirë 
psiko-fizik të individit, në të kundërt mund 
të kemi një keqzhvillim dhe keqformin duke 
rrezikuar seriozisht të ardhmen e tij.

Nga studimet e fundit, rezulton se 
fëmijët ushtrohen më pak me aktivitet 
fizik e sporte jashtëshkollore, kjo për shkak 
të konsumit të paktë të energjisë për të 
lëvizur falë përdorimit të ashensorëve, 
makinave, qëndrimit për një kohë të gjatë 
para televizorit, kompjuterit apo paisjeve 
të tjera elektronike, duke shtuar këtu edhe  
konsumimin gjithnjë e në rritje të ushqimeve 
jo shumë të shëndetëshme, të cilat kanë 
vetëm një  emërues, mbipeshën dhe efektet 
negative të shëndetit psiko-fizik të tyre.    

Problemi i jetës sedentare dhe mbipesha 
na bën që të mendojmë se duhet të merremi 
me aktivitet fizik apo me një lloj sporti, 
nuk ka rëndësi se me çfarë, mjafton që të 
lëvizim- thonë ekspertët. Në vijim të kësaj 
ideje, rekomandohet që programimi i orëve 
të edukimit fizik në shkollë duhet të bëhet 
në përputhje me karakteristikat fiziologjike 
dhe funksionale të parametrave trupor të 
fëmijëve, pasi në të kundërt, pasojat s’mund 
të rikorigjohen. 

Gjithashtu, sporti si një aktivitetet i 
gjallë dhe aktiv është një mjet shumë efikas 
për të zhvilluar aftësitë psikosociale, pasi ato 
nuk janë të fokusuara vetëm në anën fizike 
të aktivizimit, por edhe kapacitetin mendor, 
gjë që është thelbësore në një veprimtari, ku 
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fëmijës i duhet të përdorë dhe trurin për të 
zgjidhur e përballuar sfidat e jetës. Studimet 
empirike kanë treguar një ndërlidhje mjaft 
pozitive midis aktivitetit fizik e sportit dhe 
arritjeve arsimore (Candill, 1991, Barron 
et al. 2000). Të tjerë autorë pohojnë se 
edukimi fizik e sporti përbëjnë një mjedis 
të përshtatshëm për zhvillimin socio-moral 
të individit (Miller et al.1997). 

Natyrshëm lind pyetja?
-  Cilat janë aktivitetet apo veprimtaritë 

sportive të rekomanduara për fëmijët e 
grupmoshës 8-10 vjeç ?

Kjo është e vështirë të saktësohet edhe 
nga vetë specialistët, pasi secila nga aktivitetet 
sportive, ka  vlerat e veçoritë e veta. Në këtë 
aspekt, ajo që është e qartë për mësuesit dhe 
specialistët e Edukimit Fizik e Sportit dhe 
që nuk duhet të anashkalohet janë aktivitetet 
dhe veprimtaritë lëvizore-sportive që lidhen 
me formimin dhe zhvillimin e aftësive 
“inteligjente” kinestetike, të cilat ashtu si 
inteligjencat e tjera, ndikojnë në formimin e 
personalitetit të individit. Aftësi të tilla mjaft të 
domosdoshme pa dyshim mund të formohen 
e zhvillohen edhe nëpërmjet aplikimit të 
sporteve të tilla si : basketbolli, volejbolli, 
futbolli, atletika, gjimnastika, tenisi, noti, etj. 

Metodologjia

Ky studim duke patur në fokus 
problematikën që lidhet me aplikimin e 
aktivitetit fizik e  sporteve tek fëmijët e 
grupmoshës 8-10 vjeç, na mundësoi gjetjen 
e shkaqeve, arsyeve, faktorëve ndihmues apo 
të riskut, mbi rolin dhe domosdoshmërinë 
e aktivitetit fizik e sporteve që në këtë 
grupmoshë, për të qenë një individ me një 

zhvillim të shëndetshëm psiko-fizik, social 
në të ardhmen. 

Ai u krye gjatë  një periudhe 3-mujore 
(mars-maj 2018) dhe në të u përfshinë rreth 
150 nxënës të klasave të III-ta , të IV-ta, të 
ciklit fillor si dhe mësuesit e edukimit fizik 
(12 mësues) të disa shkollave 9-vjeçare 
të qytetit të Elbasanit, respektivisht, “F. 
Gurmani”, “B. Popa”, “A. Paralloi”, “Xh. 
Hakani”. Kampioni u përbë prej 84 djem 
dhe 66 vajza, për fëmijët, ndërsa me mësuesit 
u aplikua një intervistë rreth problematikës 
që hulumtimi ngre dhe përfshirja e tyre ishte 
10 meshkuj, 2 femra.  

Të dhënat u mblodhën në bazë të 
plotësimit vullnetar e dëshirës për t’u 
përfshirë në studim, pasi ata u informuan 
për qëllimin e aplikimit të instrumentit në 
të cilin u përdor metoda e vetëpërzgjedhjes.

Në këtë studim u apl ikuan dy 
instrumenta matëse: “Shkallë vlerësuese” për 
fëmijët, dhe intervista me pyetje të hapura për 
mësuesit, të cilat mundësuan grumbullimin 
e të dhënave të domosdoshme.

Në  tabelën 1 kemi paraqitur të dhënat 
moshore të fëmijëve të klasave të treta dhe të 
katërta, të shkollave respektive të mësipërme.
 

Tabela 1: Të dhënat moshore të pjesmarrësve

Mosha   8 vjeç   9 vjeç   10 vjeç   Gjithsej  

Meshkuj   26 28 30  84
Femra  24 26 16  66

Grafiku 1: Të dhënat moshore të pjesmarrësve
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Tabela 2: Të dhënat përmbledhëse të instrumentit të fëmijëve

Shprehjet vlerësuese.
Plot.dakord.

M        F      
Dakord 
 M      F

Pjes.dakord. 
 M        F

Asp.dakord.
 M       F

Aktiviteti fizik dhe sporti ndikojnë 
drejtpërdrejtë në shëndetin trupor.

40       30  38    32 6         4  0         0

Sporti është një aktivitet  argëtues dhe 
ndikon në formimin e personalitetit.

36       28  44    36   4         2  0         0

Me sport duhet të merren 
më shumë djemtë se vajzat.

38       32  31    26   15      8  0         0

Futbolli është sporti më i dashur, 
veçanërisht për djemtë krahasuar 

me vajzat.  
43       34  40    22   11      10  0        0

Volejbolli, zhvillon cilësitë fizike 
si forcën, shpejtësinë,shkathtësinë 

dhe aftësitëkoordinuese.
30       27  42    29   12      10  0          0

Tenisi zhvillon aftësitë koordinuese, 
reflekset sy-dorë, dhe forcon 

sistemin muskular.
 42      37  38     26   4        3  0          0

Noti vë në lëvizje të gjithë muskujt 
e trupit duke i dhënë atij formë të 

bukur fizike.
 41      30  39     28   4        8  0          0

Gjimnastika është një disiplinë që 
zhvilllon në tërësi muskulaturën 
dhe ekuilibrin, elasticitetin, etj.

37       32   33    28   10      4   4         2

Grafiku 2:  
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Intervistë me mësuesit

Gjinia:     M       F   
Shkolla: _________________________
Pyetjet.
1. Sa orë edukim fizik  zhvilloni me 

fëmijët në klasën tuaj ?
2.  A janë të mjaftueshme apo duhet të 

kemi më shumë ?
3. Cili është qëllimi kryesor i lëndës së 

edukimit fizik për këtë grupmoshë ? A është 
i realizueshëm ai ?

4. Përveç aspektit të zhvillimit fizik, a  
ndihmon kjo lëndë  edhe në aspekte të tjera 
educative ?

5.  Si dhe sa është shkalla e interesit dhe 
bashkëpunimit të prindërve për aktivizimin e 
fëmijëve të tyre në aktivitete fizike sportive ?

6.  A mund të integrohet kjo lëndë në 
lëndët e tjera?  

7. Nga eksperienca juaj, a keni 
evidentuar raste, ku aktivizimi i fëmijës në 
një sport të caktuar  ka pasur ndikim pozitiv 
apo e kundërta? Mund të  specifikoni disa 
nga arsyet në raste të tilla?

8.  Cila është disiplina më e pëlqyer nga 
ana e fëmijëve;  (shëno edhe më shumë se 
një alternative)

 Futbolli  Vrapi            
 Tenisi  Noti          
 Basketbolli Volejbolli     
 Kërcim  Të tjera

Analiza dhe diskutimi

Siç e përmendëm edhe më sipër, në 
këtë studim u aplikua një instrument matës i 
besueshëm, i emërtuar « Shkallë Vlerësimi » 
si dhe intervista për mësuesin e klasës. Të 
dhënat e përftuara u analizuan në mënyrë 
të pavarur dhe iu nënshtruan përpunimit 
statistikor-kompjuterik duke u pasqyruar në 
tabelat dhe grafikët përkatës.

Duke analizuar me rradhë të dhënat 
e përftuara nga plotësimi i tabelës 
përmbledhëse me shprehjet vlerësuese 
rezulton se:

Në shprehjen nr. 1, si meshkujt edhe 
femrat dominojnë në pjesën më të madhe 
duke pohuar ndikimin e drejtëpërdrejtë të 
edukimit fizik e sportit tek shëndeti, një 
pjesë e vogël janë pjesërisht dakord dhe 
shifrën zero për alternativën e fundit «aspak 
dakord».  

Në shprehjen nr. 2, rezulton përkimi 
me konceptin në pjesën më të madhe të 
përgjigjes «dakord» tek të dy gjinitë, gjë 
që thekson faktin se edhe fëmijët e kësaj 
moshe e dinë rolin dhe rëndësinë e sportit 
në argëtimin dhe formimin e personalitetit 
të njeriut. 

Në shprehjen nr. 3, vihet re një 
mosmiratim i femrave, të cilat me të drejtë 
janë në këtë ndërlidhje sepse dhe ato e 
ndjejnë veten të barabartë me djemtë për tu 
marrë me sport.

Në shprehjen nr. 4, shifrat flasin në 
favor të djemve krahasuar me vajzat gjë 
që ishte e pritshme edhe nga ana jonë dhe 
përforcon edhe një herë faktin se futbolli 
është e mbetet një nga sportet më të dashura 
të shoqërisë.

Në shprehjet nr. 5 dhe nr. 6 nuk kemi 
diferenca të dukshme midis dy gjinive 
në përgjigjet «plotësisht dakord» dhe 
«pjesërisht dakord», por kemi diferenca në 
përgjigjen «dakord», fakt ky që na bën të 
mendojmë se akoma në këtë moshë nuk 
përkojnë interesat apo dëshirat me njohuritë 
dhe aftësitë e tyre sportive në lidhje me lojën 
e volejbollit.

Në shprehjen nr. 7, vihen re diferenca 
në favor të djemve në miratimin e përgjigjeve 
midis dy gjinive  dhe kjo lidhet me faktin se 
sporti i notit praktikohet dhe pëlqehet më 
tepër nga djemtë  krahasuar me vajzat.

Në shprehjen nr.  8 ,  kemi  n jë 
përqasje të përgjigjeve tek të dy gjinitë 
në lidhje me aktivitetin fizik gjimnastikor 
dhe kjo mendojmë se vjen për shkak të 
këndvështrimeve dhe pëlqimeve të dy gjinive 
për elementet gjimnastikorë, ku djemtë 
janë të prirur të shfaqin aftësitë e forcës e 
shkathtësisë dhe vajzat në drejtim të shfaqjes 
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së aftësive akrobatike, të ekuilibrit statik e 
përkulshmërisë.

Ndërsa duke analizuar të dhënat e 
mbledhura nga  intervista e realizuar me 
mësuesit e edukimit fizik u identifikua fakti 
se aktiviteti fizik e sporti  duhet  të ushtrohen 
e praktikohen rregullisht çdo ditë, në dobi të 
organizmit, për të patur një fizik harmonik 
e të shëndetshëm, që në moshat e  hershme.

Pyetjes së parë, mësuesit iu përgjigjën 
se zhvillojnë dy orë edukim fizik në javë dhe 
se orën suplementare e mbulon një mësues 
specialist, i cili vepron mbi bazën e një plani 
mësimor të parashikuar në planin vjetor, 
duke theksuar se ndoshta duhej të shtohej 
numri i orëve dhe pjesmarrjes së mësuesit 
specialist.

Pyetjes së dytë, mësuesit iu përgjigjën 
se jo vetëm janë të domosdoshme, por edhe 
të shtohen, pasi kjo do të ndikojë në rritjen 
dhe forcimin fizikut të fëmijëve, rritjen 
e dëshirës dhe kënaqësisë për të ndjekur 
procesin mësimor në shkollë, për rrjedhojë 
edhe cilësinë e mësimnxënies.

Për pyetjen e tretë, mësuesit ndanin 
mendime të ndryshme përsa i përket 
qëllimit final të lëndës së edukimit fizik 
në klasat e tyre, duke e lidhur këtë me 
grupmoshën përkatëse dhe se ata bënin 
përpjekje maksimale për të realizuar qëllimin 
kryesor të kësaj lënde.

Pyetjes së katërt,  mësuesit iu përgjigjën 
se aktiviteti fizik dhe sporti janë mjete të 
fuqishme nëpërmjet të cilave edukohen jo 
vetëm cilësitë themelore fizike por edhe ato 
të moralit e karakterit, të bashkëpunimit, 
socializimit, respektimit të rregullave, 
përqëndrimit, vullnetit, të cilat i nevojiten 
njeriut për të përballuar sfidat e jetës. 

Në  përgjigjën e  pyetjes së pestë,  
mësuesit ndanë mendime të ndryshme, 
pasi disa mendonin se pjesa më e madhe e 
prindërve shprehnin interes për përfshirjen 
e fëmijëve të tyre në orën e edukimit fizik, 
ndërsa të tjerë mendonin se prindërit janë 
më të interesuar për ecurinë e fëmijës 
në mësime dhe shumë pak apo aspak të 

interesuar për zhvillimin fizik të fëmijës në 
këtë moshë.

Në  përgjigjen e  pyetjes së gjashtë, 
mësuesit pohuan unanimisht ndërthurjen 
ndërlëndore e pasqyruar dukshëm në 
formimin shkencor të fëmijëve të ciklit fillor.

Pyetjes së shtatë, mësuesit iu përgjigjën 
sipas eksperiencave të përjetuara, por në 
përgjithësi përvojat e tyre ishin pozitive. 

Pyetjes së tetë, mësuesit iu përgjigjën 
duke shënuar më shume se tre apo katër 
alternativa, por edhe sporte të tjera të njohura.

Përfundime dhe rekomandime  

Në përfundim të trajtimit teorik dhe 
problematikës së ngritur në këtë studim 
theksojmë se aktiviteti fizik e sporti luajnë 
një rol mjaft të rëndësishëm në formimin dhe 
zhvillimin fizik, njohës, social e psikolgjik të 
individit, që në moshat e hershme. 

Sjellja e realitetit nëpërmjet evidentimit 
të problematikave që lidhen me përfshirjen e 
aktivitetit fizik e sportit  në shkollë, përbën 
një target për mësuesit dhe specialistët e 
edukimit fizik e sportit në drejtim të ofrimit 
e krijimit të mundësive  për të ndërhyrë në 
kohën e duhur nëpërmjet programeve të 
specifikuara, të përshtatshme për moshën, 
të edukimit psikomotor.

Analizimi i përgjigjeve të dhëna si 
nga mësuesit, ashtu edhe nga nxënësit na 
dha mundësinë të vlerësojmë lart rolin e 
përfshirjes së nxënësve në aktivitete fizike 
dhe sportive. Ky vlerësim është nga ana tjetër 
edhe një tregues se mësuesit, edhe pse nuk 
janë specialistë të edukimit fizik, vlerësojnë 
zhvillimin e këtyre orëve mësimore.

Politikat e qeverisë dhe institucioneve 
vendimarrëse në fushën e arsimit përbëjnë 
një bazë të rëndësishme mbështetëse 
të realizimit cilësor në vazhdimësi jo 
vetëm të orëve të edukimit fizik, por edhe 
të aktiviteteve të ndryshme sportive e 
rekreative, të cilat pa dyshim ndikojnë direkt 
në shëndetin dhe mirëqenien e brezit të ri.

Shtimi i orëve të edukimit fizik në 
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arsimin fillor vlerësohet si një masë mjaft 
e vlefshme, por përtej realizimit sasior të 
këtyre orëve kërkohet një angazhim më 
profesional i mësuesve për realizimin cilësor 
të objektivave të këtyre politikave në mënyrë 
që rezultatet të mos mungojnë. 

Në këtë drejtim, mendojmë se është 
e nevojshme që orët e edukimit fizik të 
ndryshojnë raportin e zhvillimit të tyre (dy 
orë të zhvillohen nga specialisti dhe një orë 
nga mësuesi i klasës) dhe në pamundësi të 
realizimit të këtij raporti, do të ishte me 
vend një zgjidhje afatgjatë siç mund të jetë 

ofrimi i trajnimeve të mësuesve të arsimit 
fillor nga pedagogët e Departamentit të 
Edukimit Fizik e Sportit pranë fakulteteve 
të edukimit për zhvillimin dhe organizimin 
e orëve të edukimit fizik. 

Nga ana tjetër, ne besojmë se përpjekjet 
për mirërritjen e fëmijëve dhe përfshirjen e 
tyre në aktivitete fizike e sportive, nuk duhet 
të kufizohen brenda mureve të shkollës, por 
ato mund dhe duhet të përfshijnë shumë më 
tepër aktorë, duke mos harruar se prindërit 
dhe komuniteti janë asete mjaft të vlefshme 
në këtë drejtim.
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Effects of Physical Education and Sports in the Psycho-Physical Development of 
8 – 10 Year-Old Children.  

More and more is being deliberated in our educational system about the role and necessity 
of physical activities and sports to the psycho-physical wellbeing of children. In regard to this 
approach, a vacuum has been noticed in making physical activities and sports available to the 
various age-groups of children in our educational institutions. 

In these terms, the aim of this study is to observe practices and reveal any potential 
problems resulting from the application of the physical activities and sports in the psycho-
physical development of 8 – 10 year-old children, to determine the demarcation line between  
categories exerting physical activities and sports and those who fail to exert them, the ways 
teachers organize physical education classes in order to make them as entertaining as possible, 
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the ways children behave and react to their peers and adults, differences revealed in the course 
of the learning process as well as identification of  real possibilities offered by our educational 
institutions for a qualitative and sustainable development of younger generations.  

Study methodology is mainly based on the empirical one, blended by other methods 
suchlike the theoretical investigation analysis, comparison, data classification, factors, risks 
and consequences as well as statistical processing, respective table and graph presentation, etc.      

Key words: Physical activity, sports, opportunity, development, psycho-physical wellbeing.
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NXITJA E MOTIVIMIT 

TEK MËSUESIT PROFESIONISTË 

Denaida TRUNGU
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Përmbledhje

Në këtë hulumtim janë përdorurdije teorike përgjatë të procesit të mësimdhënies dhe të të nxënit 
që mbështetennë“procesin motivues” dhe shqyrtojmë elementët e konceptimit të motivimit, 
si një proces i cili përfshin elementë përbërës të jashtëm dhe të brendshëm, duke përfshirë 
elementë të marrëdhënieve ndërpersonale. Hulumtimi është trajtuar nga pikëpamja cilësore, 
duke përdorur 38 ditarët personalë, të marra gjatë dhe pas seminareve(workshop) të zhvilluara 
me ta, duke plotësuar me to vëzhgimetsistematike, në katër shkolla, për: autonominë dhe 
bashkëpunimin për motivimin në edukim; mënyrën dhe metodat e mësimdhënies; motivimin, 
reflektimet rreth imazhit të tyre personal dhe vetëbesimit dhe situatën emocionale të mësuesve. 
Ligjërimet cilësore tëmësuesveiu bashkangjitënditarëve personalë, të plotësuara me vëzhgime, të 
marra në takimet me këta mësues. Ditarët janë analizuar nga teknikaeanalizëssëpërmbajtjes dhe 
kategoritë që u gjetën janë: 1) Konceptet fillestare që lëndët mësimore sjellin në motivimin e vetë 
lëndës; 2) Bashkëpunimi për motivimin në profesion. 3) Lidhja mes imazhit, vetëvlerësimit dhe 
motivimit;4) Lidhja nëse kanë qenë emocionalisht mirë ose jo mirë dhe motivimi i mësuesit.
Theksiu vendos në nevojën dhe rëndësinë e kryerjes së aspekteve pozitive që lidhen me aspektet 
e subjektivitetit të mësimdhënësve dhe marrëdhënieve të nxënësve, duke kujtuar se të tre 
komponentët (njohuritë, aftësitë dhe qëndrimet / ndikimet) bashkëveprojnë vazhdimisht. Nga 
kërkimi në terren doli si konkluzion se duhet të rritet numri i seminareve të tillë me qëllim që të 
ofrohettrainim i vazhdueshëm për mësuesit (gjithashtu nxënësit dhe prindërit) për t’i bërë ata 
të vetëdijshëm për rëndësinë e motivimit që lidhet me mirëqenien.
Fjalët kyç: motivimi, mësimdhënia, profesioni, seminar.
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Hyrje

Po të shohim me vëmendje realitetin 
aktual arsimor, mund të vërejmë se situata 
në shkolla, sidomos në klasa, shpesh 
zbulon mungesën e motivimit, si për 
nxënësit ashtu edhe për mësuesit. Në 
marrëdhëniet komunikuese mes të nxënit 
dhe edukimit, vërejmë se një nivel të ulët 
të motivimit, mungesën së entuziazmit, 
mungesënekuriozitetit ose humbjetë 
stimujve, veçori këto që paraqesin rrezik 
për dështimin e shkollës. Realizimi i këtyre 
transformimeve të dukshme dhe transmetimi 
i tyre në institucion është i domosdoshëm 
për të theksuar se mësimdhënia nga ana 
e mësuesve duhet të hartohet në mënyrë 
gjithëpërfshirëse dhe inkurajuese dhe nxënësit 
duhet të inkurajohen në mjedise më nxitëse 
dhe pozitive me bashkëmoshatarët, prindërit, 
fqinjët dhe shoqërinë. Teza u ndërtua nga 
prezantimet dhe diskutimet e ideve tona 
në grup. Pyetjet kryesore hulumtuese që na 
udhëhoqënishin: 
   Si ishte motivimi para dhe pas zbatimit 

të seminareve të ndërgjegjësimit? 
   Si ishte situata emocionale e mësuesve 

para dhe pas zbatimit të seminareve të 
ndërgjegjësimit?

   Si janë imazhi dhe vetëvlerësimi para 
dhe pas zbatimit të seminareve të 
ndërgjegjësimit?

   Si ndikojnë seminaret e ndërgjegjësimit 
në lëndët kërkimore?

Fusha teorike

U përdorfusha teorike bazuar në teoritë 
e zhvillimit njerëzor, duke u fokusuar në 
mësimdhënien dhe të nxënët, veçanërisht 
në teoritë njohëse të motivimit, në drejtimet 
e mëposhtme: proceset motivuese dhe 
kompleksiteti i tyre, koncepte të prekshme 
për mësimdhënie dhe të nxënët si dhe 
reflektime mbi marrëdhëniet ndërpersonale 
në jetën e përditshme. Duke kujtuar qasjen 
e jetëgjatësisë, e kemi të lehtë tëperceptojmë 

idenë se ne nuk jemi kurrë plotësisht të 
zhvilluar, kështu që një person të jetë 
gjithmonë i mësuar duhet të mësojë gjatë 
tërë jetës së tij. Pra, të mësuarit mund të 
arrihet në shumë momente pa ndonjë 
planifikim të qartë (vetëm, në shtëpi, në 
udhëtime, në proceset e socializimit, në një 
teatër). Gjithashtu në mënyrë formale, si në 
organizata si në shkolla apo në universitete, 
apo kurse ose seminare ku përfshihen 
proceset e organizuara të mësimdhënies 
dhe të të nxënit. Ideja është të studiojmë 
në këtë kontekst motivimin, mësimdhënien 
dhe të nxënët dhe të nxjerrim në pah atë që 
teoricienët kanë zgjedhur për të përdorur 
në këtë fushë për analizën. Në këtë mënyrë 
mund të ketë momente të ndërveprimeve dhe 
reflektimeve, duke rritur njohuritë, aftësitë 
dhe qëndrimet / ndikimin, të cilët çojnë në 
aftësinë për të nxënë, si një proces konstant 
bashkëveprimi midis personave, në këto raste 
të një mësuesi dhe nxënësve, në pjesën më 
të madhe të kohës në një mjedis mësimor. 
Një tjetër pikë që mund të shtohet është 
marrëdhënia e qëndrueshmendërpersonale, 
sidomos në rastin e shkollimit formal mund të 
jetë e (mirë) planifikuare cila jep një mundësi 
për të krijuar bashkëveprime pozitive, duke 
rezultuar në elemente të mundshme që mund 
të vlerësohen.

Motivimi si proces

Motivimi njerëzor lidhet me sjelljen 
njerëzore dhe është një nga faktorët që 
bëhet shpesh objekt studimi në edukim, 
për të kuptuar më mirë kontekstin arsimor. 
Hunter (Hunter, 1967) paralajmëron se është 
e vështirë të konceptohet motivimi. Bazuar 
në studimet e saj, ajo thotë se motivimi 
kuptohet si një proces i vazhdueshëm, i cili 
paraprin veprimin njerëzor. Ndonjëherë 
është iqenësishëm në trupin e njeriut (në 
rajonin ballor të trurit, që i përgjigjet interesit 
detyrës me një qëllim në vetvete dhe jo si 
një mjet për të arritur qëllimin), nganjëherë 
është i jashtëm (kur vëmendja ndaj detyrës 
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lidhet me arritjen e qëllimit, detyra e parë 
si një mjet). Motivimi gjithashtu mund të 
përkufizohet si një proces nxitës. Motivimi i 
jashtëmka si objektiv rezultatin. Nëse është 
kështu, ekzistojnë më shumë shanse për 
përsëritjen e detyrës “të mirë” dhe prandaj 
toleranca për të kryer veprimet është e 
lidhur me gjasat e rezultatit të suksesshëm, 
kur miratohet në kontekstin social jeton. Në 
motivimin e brendshëm, si vetë-motivim, 
qëllimi është vetë veprimi dhe rezultati 
shihet si një diçka dytësoree natyrshme, 
duhet të jetë koha që ta provojëse “vetë 
mund ta bëj mirë”. Suksesi është gjithmonë 
i pritur, por në rast të dështimit, përpjekja 
do të ishte e vlefshme si përvojë personale, 
si bashkëveprimi me njerëzit dhe mjedisin. 
Motivimi i brendshëm korrespondon me 
një sjellje zakonisht të vetëvendosur, në të 
cilën interesi në një aktivitet udhëhiqet nga 
zgjedhja e lirë, spontaniteti dhe kurioziteti. 
Përpjekjet e dedikuara për realizimin e një 
aktiviteti nuk janë të lidhura me pasigurinë 
dhe shpërblimet, por me karakteristikat 
e qenësishme të aktivitetit (Steven Reiss 
PhD, Michael J. Formica MS MA EdM 
(Ed.), 2013). Në këtë kuptim, kur detyra 
ka përfunduar vetë, teoricienët raportojnë se 
sjellja e motivuar në mënyrë të brendshme 
është më e lidhur me ndjenjat e kënaqësisë, 
përmbushjes dhe kënaqësisë (Steven Reiss 
PhD, Michael J. Formica MS MA EdM 
(Ed.), 2013).Në motivimine jashtëm, 
aktiviteti ose detyra është subjekt i arritjes 
së një qëllimi osePROFESIO rezultati. 
Sipas autorëve të sipërcituar në këtë situatë 
realizimi i veprimeve është i lidhur ngushtë 
me shpërblimet, rishikimet, afatet, dënimet, 
lavdërimet. Ajo që përcakton sjelljen është 
shumë më e lidhur me kontrollin, të mbledhur 
nga vullneti i jashtëm në të cilin individi 
vepron nën presion, në dëm të vullnetit të lirë 
dhe autonomisë. Në këtë sjellje të kontrolluar, 
subjekti tenton të perceptojë aktivitetet / 
detyrat si instrument për arritjen e një qëllimi 
të caktuar. Megjithatë, kjo ilustronprioritetinsi 
qëllimi përfundimtar dhe aktivitetinjo shumë 

si detyrë. Si në një sistem të marrëdhënieve, 
ndërveprimeve dhe veprimeve, motivimi në 
secilin person do të përbëhet nga faktorë të 
brendshëm gjatë zhvillimit dhe rrethanave të 
jashtme. dmth. veprimet e jashtme, që pasi 
u interpretuan në një kontekst socio-kulturor 
dhe në jetën e përditshme të çdo individi, 
bëhen të rëndësishme dhe të qenësishme 
si motivim i brendshëm (Vella, 2008). Në 
këtë mënyrë procesi i motivimitpërfaqëson 
drejtpërsëdrejti zhvillimin e veprimeve të 
para, të brendësuar nëpërmjet kuptimeve të 
motivimit social në çdo marrëdhënie. Sepse 
motivimi është proces personal, jo gjithnjë 
zhvillim i ndërgjegjshëm. Ka faktorë që 
mund të përkufizohen si të brendshëm. 
Faktorët e jashtëm, për subjektin, përbëjnë 
arsye sociokulturore që dallojnë në kontekste 
të ndryshme shoqërore (Kristina J. Doubet, 
2015). Megjithatë, procesi motivues ka 
marrëdhënie me origjinën e arsyeve që 
i paraprijnë një qëllimi dhe vetëdijes që 
rrjedh prej tyre. Në çdo situatë në të cilën 
një individ mendon dhe pastaj vepron, 
është një objektiv i nënkuptuar, i cili mund 
t’i referohet qëllimeve shumë të ndryshme 
individuale, për shembull, përmirësimi 
në procesin e edukimit, arritja e diçkaje si 
dëshirë, etj. Qëllimet në këtë kuptim mund 
të karakterizohen si marrëdhënie emocionale, 
njohëse, personale, subjektiviteti organizativ, 
apo edhe lidhur me detyrën aktuale për të 
cilën është menduar.

Analiza e të dhënave

Hulumtimi mund të përshkruhet si 
një studim i rastit dhe një studim cilësor 
rreth ligjërimeve të 38 mësuesve të katër 
shkollave të qarkut Elbasan, mbi praktikën e 
tyre pedagogjike, motivimin e tyre, aspektet 
e të ndjerit mirë ose jo gjatë procesit të 
mësimdhënies, imazhi personal i tyre dhe 
vetëvlerësimi, autonomia dhe bashkëpunimi 
për motivim, në kontekstin e arsimit. Mësuesit 
që morën pjesë në seminaretarsimore janë nga 
katër shkolla të qarkut Elbasan (dy shkolla 
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publike, një e tretë është një shkollë private 
dhe e katërta një shkollë profesionale). Ndërsa 
seminaret u zhvilluan në kohë të ndryshme, 
mesatarja e pjesëmarrësve ishte 38 (një herë 
më shumë, një herë më pak mësues). Nga 
shkolla profesionalemorën pjesë tetë mësues, 
nga shkollat shtetërore pesëmbëdhjetë 
dhe nga shkolla privatepesë mësues, pra 
ishin 38. Numri i pjesëmarrësve në secilin 
seminar nuk ishte konstant, duke pasur 
parasysh se ato ishin kryer në një periudhë 
të gjatë. Intervali moshor qëndron nga 30 
deri në 55 vjeç dhe fushat e mësimdhënies 
varionin nga Edukimi fillor dhe fusha të tjera 
(Biologjia, Matematika, Letërsia, Gjeografia, 
Lëndë profesionale...). Të dhënat cilësore të 
shënimeve të mësuesve të shkruara në ditarët 
gjatë trainimit u  morën pas seminareve me 
mësuesit dhe këto plotësuan vëzhgimet(jo 
sistematike). Kategoritë që u gjetën ishin: 1)
Konceptet fillestare që lëndët mësimore sjellin 
në motivimin për vetë lëndën; 2) Lidhja mes 
të ndjerit mirë osejo mirë dhe motivimit të 
mësuesit; 3) Lidhja mes imazhit të vetes, 
vetëbesimit dhe motivimit; 4) Bashkëpunimi 
në profesion për motivimin.

1) Konceptet fillestare që ka secila lëndë 
dhe sjellin motivimin për lëndën: mësuesit 
konfirmuan bindjet, duke pretenduar se 
motivimi është thelbësor për jetën e njeriut, 
është i brendshëm dhe lidhet me qëllimet 
e jetës. Kështu mund të shohim se këto 
ide janë të lidhura me konceptet fillestare 
të paraqitura nga autorët që studiojnë 
motivimin dhe dyshimet, të cilat shprehën 
pothuajse plotësisht, interesin për të ditur 
se si të motivojnë nxënësit e tyre, ose 
të kërkojnë një metodë për të zhvilluar 
motivimin teknxënësite tyre. Me këto ide, ai 
caktoi nevojën për përvoja individuale dhe në 
grup, të përbërë nga momente të ndryshme 
edukative, duke ndihmuar në hartimin e 
koncepteve të reja për motivimin personal, 
duke reflektuar nevojat dhe mundësitë e tij 
për zhvillimin e nxënësve.

2) Lidhja mes të ndjerit mirë osejo mirë 
dhe motivimit të mësuesit të studiuar nga 

(Hargreaves, 2003) në njërin nga katër 
institucionet na lejon të shohim se mësuesit 
kanë një indeks të lartë të të ndjerit jo mirë. 
Kur kishte ndodhur një situatë e tillë u pa se ky 
mësues kishte kërkuar zgjidhje të thjeshta dhe 
që janë efektive për t’u zbatuar në klasë. Në 
trajtimin e të temës të të ndjerit jo mirëgjatë 
mësimdhënies, nuk duhenlënë në harresë 
lidhjet midis çasteve problematike, përvojave 
politike dhe personale, siç thotë (Hargreaves, 
2003), ato mund të ofrojnë sqarime të 
mëtejshme të dinamikës dhe niveleve të 
shkaqeve përfundimtare të këtyre situatave. 
Ne besojmë se të gjithë mësuesit janë më të 
vetëdijshëm për nevojën për të kuptuar më 
mirë realitetin e tyre shoqëror dhe zhvillimin 
e tyre personal, për të shkuar më mirë në 
drejtimin e mirëqenies. Temat e zhvillimit 
të ndërgjegjësimit të seminareve lehtësuan 
reflektimet në këto aspekte të situatave të të 
ndjerit jo mirë, kur ata përjetojnë aktivitete 
në grup, mënyra të reja të perceptimit të 
tyre, promovimin e aspekteve në zhvillimin 
e mirëqenies dhe motivimin shëndetësordhe 
ndërtimin e identitetit (Scazzero, 2006)

3) Lidhja mes  imazhit  të  vete s , 
vetëvlerësimit dhe motivimit, të cilat janë 
rezultat i marrëdhënieve ndërpersonale dhe 
bashkëvepruese të krijuara gjatë ekzistencës 
së saj. Njerëzit bashkëveprojnë në mjedise 
të ndryshme: familja, shkolla dhe shoqëria. 
Kështu, dimensioni afektiv nuk është i 
përcaktuar gjenetikisht, sepse personi nuk lind 
me një imazh të vetvetes dhe vetëvlerësim, 
vetëm me ndërveprimet në mjedisin ku 
jetojnë arrin ta formojë, thotë Vygotsky 
(Vygotsky, 1978). Pamë, se në seminaret e 
ofruara, që mësuesit fillimisht kanë vështirësi 
për të ndaluar dhe reflektuar dhe për ta 
ekspozuar veten. Bashkëveprimet ofruan 
ndërgjegjësim dhe njohuri të reja nga kolegët 
e tyre, dhe marrëdhëniet ndërpersonale 
bëhen më pozitive. Kështu, ne besojmë se 
marrëdhëniet pozitive ndërpersonale në 
vendin e punës, favorizojnë ndërtimin e 
imazhit pozitiv dhe vetëvlerësimit, pasi është 
një nga treguesit socialë të vetë konceptimit 
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të realitetit, si një “tabelë përmbledhëse” që 
ju bën «personin që dëshiron të jesh dhe je 
“(p.sh. pikëpamja që ke për veten tënde). 
Imazhi i vetëvetes karakterizohet nga një 
fotografim dinamik që vjen të tregojë për ne, 
pastaj ndiqet nga njohja e vetëvetes, e lidhur 
drejtpërdrejt me imazhin dhe zhvillohet siç 
themi, nga të mësuarit tonë në kontakt me 
shembujt, duke pasur një ndikim me/në 
përvojat në kontekstin që jetojmë.

4) Bashkëpunimi në profesion për motivimin 
është i shkëputur nga seminaret e vetë-
njohjes; në disa raste bashkëpunimitek disa 
mësues u vërejtën vështirësi në kryerjen 
e një pune bashkëpunuese, duke shfaqur 
papajtueshmëritë për të punuar së bashku me 
kolegët, pa arritur konsensus për kompletimin 
e detyrës dhe hartimin e propozimeve. 
Sidoqoftë pjesëmarrësit e tjerë treguan 
se mund të lehtësojnë situatën duke u 
angazhuar vetë me kolegët dhe rrjedhimisht 
u përfshinë në aktivitet, duke u motivuar 
pozitivisht. Në një studim tjetër (Kolb, 2017) 
vërehet se Teknologjitë e Informacionit 
dhe Komunikimit, kur zotërohen mirë dhe 
mësuesit në shkollë përgatiten në përdorimin 
dhe aplikimet e tyre, u jep atyre siguri dhe 
mbështetje në zbatimin e përdorimeve më 
të reja në klasa dhe në punë që përfshijnë 
detyrat e shtëpisë, hetime në Internet. 
Gjithashtu duhet thënë se në këto ditë ka 
një mundësi të re për përdorimit të tyre në 
arsim, «mashtrimi» i detyrave, me përdorimin 
e lojërave në shkollë si një tjetër «objekt 
mësimi», i cili mund të përdoret nga nxënësit 
në çdo kohë dhe kudo, shumë herë, kështu që 
ata mund të mbështeten (Kolb, 2017) duke 
shfrytëzuar kushtet personale dhe ritmet. 
Gjithashtu në studimet e  (Kuckartz, 2014) 
seminaret mbi ndërgjegjen dhe përmirësimin 
e motivimit të mësuesve (Vella, 2008), ka 
pasur një përmirësim në vetë imazhin, nivelet 
e vetëvlerësimit, të cilat ishin më realiste / 
pozitive. Ndërlidhjet gjithashtu ishin pranuar 
më mirë dhe kishte më shumë marrëdhënie 

në drejtim të synimeve të propozuara në 
seminaret, me mundësinë e përmirësimit edhe 
në shkollën e tyre. Siç thotë Sawyer (Sawyer, 
2006)ekzistojnë tri shtylla në Psikologjinë 
Pozitive, bazuar në elemente kryesore si më 
poshtë: Emocionet pozitive, tiparet pozitive 
dhe institucionet pozitive. “Emocionet 
pozitive, të cilat mund të jenë gëzimi, shpresa, 
përkushtimi dhe mirënjohja, duket se janë 
harruar për shumë vite, dhe emocionet 
pozitive ende përpiqen të duken më mirë 
janë, nga natyra, një nga shtyllat më të forta 
të Psikologjisë Pozitive.Pozitat pozitive, një 
hap i rëndësishëm drejt arritjes së një jete të 
kënaqshme ose siç Seligman1 ravijëzon, një 
mirëqenie më e madhe dhe më e mirë, duhet 
të kenë njohuri dhe të kultivojnë ato variabla 
të brendshëm ose tipare të personalitetit që 
na ndihmojnë të jemi shtylla më e mirë dhe 
më e lumtur. Institucionet pozitive, si në këto 
shoqëri që aspirojnë të posedojnë një grup 
që mbështet, inkurajon dhe rrit emocione 
pozitive, ndjenjat pozitive dhe pikat e forta 
personale duhet të lulëzojnë Institucionet 
pozitive, siç janë demokracitë, familja e 
mirë e strukturuar, liria e informimit dhe 
komunikimit, siguria ekonomike dhe sociale 
dhe sidomos, arsimi i mirë jon “.Ne kemi 
komentuar gjithashtu se e gjithë kjo, përveç 
punës së saj vitale për punën akademike dhe 
rëndësinë shoqërore, janë nxitësit e mëdhenj 
të zhvillimit të identitetit dhe, shumë 
fuqishëm, vetë ndërtesa, veçanërisht në 
mjediset që mundësojnë mjedisin provokues. 
Ne jemi të bindur se si edukatorë dhe 
kujdestarë duhet të jemi tepër të lidhur me 
mirëqenien njerëzore, veçanërisht kur marrim 
në nivele të shëndetshme institucionale të 
motivimit, rritjes dhe vetë-realizimit.

Përfundime

Në këto momente, ne duam të theksojmë 
se marrëdhëniet ndërmjet motivimit, 
mësimdhënies dhe proceseve mësimore janë 

1 Martin Seligman është konsideruar pionier i Pskologjisë Pozitive
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komplekse. Nuk ka «formula» të posaçme, 
«receta gati» për të bërë praktika mësimore 
motivuese «magjike», veçanërisht gjatë 
bashkëpunimit, në shkollë (në familje, me 
shokë, në rrjetin social) ose në punë, proces, 
dhe duhet të jetë pozitiv, për një cilësi më 
të mirë në jetën tonë. Mësimdhënia dhe të 

nxënët janë procese bashkëpunuese, japin 
shumë mundësi për të marrë pjesë aktivisht 
në praktikat pedagogjike (ose në punë), dhe 
të propozojnë më shumë përfshirje të të gjithë 
pjesëmarrësve, me ndryshime të thjeshta dhe 
rregulla dhe struktura të qarta të procedurave 
të njohura.
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REFERNCAT

Encouraging motivation to experienced teachers
In this research, theoretical knowledge has been used throughout the teaching and learning 

process that rely on the “motivational process” and examine elements of motivation conception, 
as a process that incorporates external and internal component elements, including interpersonal 
relationship elements . The research was treated in a qualitative way, using 38 personal diaries, 
obtained during and after the seminars held with them, supplementing them with systematic 
observations, in four schools, for: autonomy and co-operation for motivation in education; 
teaching methods and methododologies; motivation, reflections about their personal image 
and self-confidence and the emotional situation of teachers. Qualitative teachers’ lectures joined 
personal diaries, complemented by observations, taken in meetings with these teachers. The 
diaries were analyzed by the content analysis technique and the categories that were found are: 1) 
The initial concepts that the subjects bring to the motivation of the subject; 2) Co-operation on 
motivation in the profession. 3) Link between image, self-esteem and motivation 4) Relationships 
whether they were emotionally good or not and teacher motivation. The emphasis was placed on 
the need and importance of performing positive aspects related to aspects of teacher subjectivity 
and student relationships , remembering that the three components (knowledge, skills and 
attitudes / impacts) interact continuously. From field research, it emerged as a conclusion that the 
number of such seminars should be increased in order to provide continuous training for teachers 
(also students and parents) to make them aware of the importance of well-being motivation.

Key words: motivation, teaching, profession, workshop.
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Permbledhja

Dobësitë e Qeverisë së Fan Nolit dhe lëkundjet e saj për të zbatuar deri në fund programin e 
vet, u shfrytëzuan nga forcat kundërshtare brenda dhe jashtë vendit për të rimarrë pushtetin. 
Dëshira për t’u kthyer në pushtet qoftë edhe me forcë, si dhe mbështetja që i ofroi qeveria 
jugosllave, bënë që në dhjetor të vitit 1924 A.Zogu (i strehuar në Jugosllavi) të fillonte 
përgatitjet ushtarake. Ai e konsideroi trevën dibrane si një sektor me rëndësi vendimtare 
në planin e tij ushtarak për rrëzimin e qeverisë së Nolit, sepse prej andej forcat e veta, të 
organizuara në territorin jugosllav dhe të ndihmuara nga grupe të armatosura dibrane e 
matjane, mund të arrinin më shpejt në kryeqytet. Ndërhyrja kundër Qeverisë së Nolit në 
Shqipëri u krye si nga territori jugosllav ashtu dhe ai grek.Fillimisht u sulmua nga Jugosllavia, 
në disa pika kufitare, nga të cilat dy më kryesoret ishin: njëra nga Dibra me forca të drejtuara 
nga vetë Zogu dhe tjetra nga Prizreni. Forcat mësymëse, të mbështetura edhe nga elementë 
të parisë dibrane, pasi shtinë në dorë Peshkopinë më 17 Dhjetor 1924, marshuan për në 
brendësi të vendit dhe me 24 Dhjetor hynë në Tiranë Pas shtypjes së Qeverisë së Nolit, Ahmet 
Zogu me bashkëpunëtorët e tij rivendosën pushtetin e mëparshëm. Qëllimi i këtij punimi 
është pasqyrimi i dinamikës së ngjarjeve, si nga pikëpamja historike ashtu dhe ushtarake, 
që risollën në pushtet Ahmet Zogun.Kjo është bërë duke u mbështetur në konsultimin e 
burimeve arkivore, literaturës historike shqiptare dhe shtypin e kohës.
Fjalët Kyçe: Dibra, Ahmet Zogu, Fan Nolit, Burime arkivore.
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në kolegjin “Don Bosko”, Tiranë
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Hyrje

Kryengritjen e qershorit të vitit 
1924 e organizuan dhe e drejtuan forcat 
demokratike, të cilat synonin ta përdornin 
pushtetin politik për zgjidhjen e problemeve 
ekonomike - shoqërore që shqetësonin 
vendin. Ndryshe nga programet e qeverive 
të mëparshme, ai i qeverisë së Fan Nolit, 
meqë shprehte interesat e shtresave të 
gjera të popullit, u prit në përgjithësi 
ngrohtë në popull. Por, përkrahja e saj nga 
shtresat popullore do të varej nga shkalla e 
përpjekjeve që bëri ajo vetëpër të vënë në jetë 
programin e saj. Qeveria e Fan Nolit ishte e 
ndërgjegjshme se kishte ardhur në pushtet 
jo me zgjedhje të zakonshme parlamentare, 
por me anën e kryengritjes. Ajo gjendej 
nën trysninë e vazhdueshme të mungesës 
së legjimitetit të saj që kërkohej sidomos 
nga forcat e jashtme. Kërkesat e forcave të 
ndryshme brenda vendit për organizimin 
e zgjedhjeve ishin një shtysë tjetër për të 
filluar procedurat zgjedhore.Përpara këtyre 
rrethanave qeveria e F. Nolit, e paaftë për 
të kryer detyrat që kishte përcaktuar në 
programin e saj, pranoi, kundër vullnetit të 
saj zhvillimin e zgjedhjeve politike.1

Dekreti i miratuar nga Këshilli i 
Lartë në nëntor 1924 për zgjedhje të 
reja parlamentare e gjeti qeverinë e Nolit 
me kushte të brendshme e të jashtme 
të papërshtatshme. Në muajt e parë pas 
Revolucionit të Qershorit kishte rënë 
hovi i lëvizjes antifeudale, të cilën e kishin 
mbërthyer diku përgjumja e diku tjetër 
përçarja. Shthurja po zotëronte gjithnjë 
e më shumë aparatin shtetëror si atë 
civil ashtu dhe atë ushtarak.2 Dështimi i 
përpjekjeve për të marrë ndihmë financiare 
nga Lidhja e Kombeve, mossigurimi i 
njohjes ndërkombëtare të qeverisë dhe, 

sidomos, qëndrimi i ftohtë i shteteve 
evropiane ndaj saj patën ndikimin e tyre në 
opinionin e gjerë publik. Gjithashtu organet 
e qeverisë së Tiranës u karakterizuan nga 
ngathtësia për derisa nuk reaguan me forcë 
kundër provokacioneve të armatosura në 
krahinat kufitare me Jugosllavinë, të cilat 
organizoheshin nga pasuesit e Ahmet 
Zogut.

Plogështia e organeve shtetërore për 
të kundërvepruar u shfrytëzua nga Ahmet 
Zogu me njerëzit e tij, të cilët po e shtonin 
gjithnjë e më shumë veprimtarinë e tyre në 
zonat kufitare. Për rekrutimin e njerëzve 
në krahinat, që ndodheshin në të dy anët e 
kufirit shqiptaro-jugosllav, ishin angazhuar 
Ceno bej Kryeziu, Muharrem Bajraktari, 
Murat Kaloshi, Dine Dema, Abdurrahman 
Krosi, Taf Kaziu dhe krerë të tjerë.3

Ministri fuqiplotë i legatës shqiptare 
në Beograd, Ali Kolonja, njoftonte në 
fillim të nëntorit se, herë pas here, bëheshin 
përgatitje gjatë zonës kufitare gjithmonë 
nga kundërshtarë të qeverisë së Nolit, që 
ndodheshin në Prizren dhe gjetkë. Në 
njoftim theksohej: “Ata vijnë në Beograd 
për të marrë të holla dhe instrukcie nga 
Ahmet Zogu. Qeveria Jugosllave disponon 
mjaft depozita armësh, municione në Dibër, 
Prizren, Podgoricë dhe gjetkë pas kufirit 
dhe me çdo eventualitet mund të armatosë 
sa njerëz që të dojë”.4

Sipas raportimeve të kësaj legate, 
mbështetësit e Ahmet Zogut të shpërndarë 
në Valevo, në Ysqyp, në Prizren, në 
Podgoricë e gjetkë merrnin nga një shumë 
mujore prej qeverisë jugosllave. Ahmet 
Zogu po i frikësonte dhe po i detyronte 
si pasuesit e tij ashtu dhe të arratisurit 
shqiptarë, apo elementë të dyshimtë, 
që ndodheshin prej kohësh atje, që të 
shkruheshin e të visheshin në grupimet e 

1 Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Historia e Popullit Shqiptar vëll. III, (Tiranë: Toena, 2007), 239.
2 Po aty, 240.
3 Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Historia e Popullit Shqiptar vëll. III, 241.
4 Arkivi Ministria e Punëve të Jashtme (AMPJ), V. 1924, D. 257, fl. 138.
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armatosura për të qenë në dispozicion të tij 
dhe të Ministrisë së Luftës të Jugosllavisë. 
Në të kundërt ata i kapnin dhe i nxirrnin 
me dhunë jashtë kufirit jugosllav. Në këto 
kushte disa prej të arratisurve shqiptarë u 
rreshtuan në ushtrinë e rregullt jugosllave, 
kryesisht në kompanitë e mitralozave, 
ndërsa të tjerët po ushtroheshin të radhitur 
në forcat e parregullta të armatosura serbe.5

Kështu, Ahmet Zogu filloi të përgatitej 
ushtarakisht për të rimarrë pushtetin, 
duke pasur mbështetjen e qeverisë 
jugosllave. Lidhur me këtë, në njoftimin 
e lartpërmendur nga ministri fuqiplotë Ali 
Kolonja, ndër të tjera, thuhej: 

“Jo vetëm partia demokratike e 
Davidoviçit e përkrah Zogun, por dhe 
partia radikale e Pashiçit, me ardhë në 
qeveri, ka për t’i dhënë ndihmën e duhur. 
Cilado parti serbe, A. Zogu ka për të gjetur 
gjithmonë mbështetje dhe ndihmë materiale 
dhe morale. Principi i të gjithë serbëve është 
që të shtihen në dorë vegla të tilla, duke i 
gënjyer në të holla”.6

Brenda një kohe të shkurtër Zogu 
arriti të siguronte forca të armatosura që 
përbëheshin nga 1 000 trupa të rregullta 
të ushtrisë jugosllave, 1 000 rezervistë 
të rekrutuar, kryesisht, prej krahinave 
jugosllave të banuara nga shqiptarë dhe 
të veshur me kostumet karakteristike të 
vendlindjes, si dhe nga 500 matjanë, të 
cilët ishin larguar nga Shqipëria së bashku 
me të. Këtyre forcave iu shtuan edhe 
800 mercenarë të ushtrisë së gjeneralit 
Vrangel, që komandoheshin nga dyzet 
oficerë të bardhë rusë, të cilët Zogu i 
mobilizoi me pagesë. Beogradi i pajisi 
këto forca me gjashtëmbëdhjetë oficerë të 
rregullt, dy bateri artilerie malore, dhjetë 
mitraloza të rëndë dhe njëzet mitraloza të 
lehtë së bashku me mitraljerët. Gjithashtu 

ai i vuri në dispozicion të tyre sasi të 
konsiderueshme municionesh dhe njësi 
transporti të motorizuara për zhvendosjen 
e trupave dhe të pajisjeve deri në bazat e tij 
më të përparuara.7

Ahmet Zogu e konsideroi trevën 
dibrane si një sektor me rëndësi vendimtare 
në planin e tij ushtarak për rrëzimin e 
qeverisë demokratike, sepse prej andej forcat 
e veta, të organizuara në territorin jugosllav 
dhe të ndihmuara nga grupe të armatosura 
dibrane e matjane, mund të arrinin më 
shpejt në kryeqytet.

 Në fillim të dhjetorit 1924, Zogu, 
së bashku me politikanët e arratisur, e 
gjykoi se kishte ardhur koha e duhur për 
kthimin e tyre. Situata ndërkombëtare 
ishte e favorshme. Gjithashtu ishin pjekur 
kushtet edhe në planin e brendshëm, 
pasi në nëntor ishte shpallur dekreti i 
mbajtjes të zgjedhjeve të reja për Asamblenë 
Kushtetuese. Mosveprimi i Zogut mund 
t’i krijonte Nolit mundësinë që regjimin e 
deriatëhershëm jokushtetues ta kthente në 
një rend juridikisht kushtetues, i cili mund 
të njihej edhe në rrafshin ndërkombëtar. 
Në këto rrethana, ai përpunoi një plan të 
kujdesshëm, duke shpresuar të përfitonte 
nga goditja e befasishme. Sulmi i tij në 
dhjetor do të bënte të mundur që Noli 
të kapej i papërgatitur, pasi ai priste që 
mësymja të fillonte në pranverë.8 Atëherë, 
edhe pakënaqësia dhe dëshpërimi i popullsisë 
shqiptare ndaj qeverisë aktuale s’do të 
vononte të shfaqej spontanisht. Kështu që 
fillimi i një aksioni të armatosur prej Zogut 
me shpresën që të kishte sukses, mund të 
kryhej vetëm pas disa muajsh, mendonte 
qeveria Noli. Këtë e përforconte edhe 
ministri fuqiplotë Ali Kolonja me letrën që 
i dërgonte Ministrisë së Punëve të Jashtme, 
më datën 6 shtator, në të cilën thuhej: 

5 AMPJ, V. 1924, D. 257, fl. 93.
6 Po aty, fl.138.
7 Bernd J. Fischer, Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitet në Shqipëri, (Tiranë: Çabej, 2004), 81.
8 Valentina Duka, Historia e Shqipërisë 1912-2000, (Tiranë: Kristalina- KH, 2007), 156.
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“Sipas lajmeve tona indirekte që kemi 
mbledhur, një goditje e tillë prej A. Zogut po 
studiohet për t’u zbatuar në muajt e parë të 
vitit që vjen, mbase pas muajit mars 1925”.9

Por ky parashikim rezultoi i gabuar. Fan 
Noli dhe kabineti i tij nuk i dhanë rëndësinë 
e duhur rrezikut që i priste. Ministrat 
përgjegjës merreshin me punët e brendshme 
dhe besonin se, pjesëmarrja e Shqipërisë si 
anëtare e Lidhjes së Kombeve do të ishte 
një garanci e mjaftueshme kundër agresionit 
të jashtëm. Kabineti nuk i dëgjoi këshillat e 
atyre që e shtynin të merrte masat e duhura 
ushtarake për t’u mbrojtur nga rreziku 
i mësymjes.10 Gjithashtu sipas gazetës 
Liria Kombëtare, kabineti bëri gabime 
administrative duke mbajtur prefektë të 
paaftë për të organizuar mbrojtjen në qarqet 
kufitare që prekeshin nga mësymja. Ata 
lanë të armatosur popullsinë afër kufirit, 
kur dihej se një gjë e tillë ishte në favor të 
Ahmet Zogut dhe të serbëve, si dhe nuk 
internuan krerët më me autoritet të zonave 
kufitare. Kështu, kur Aqif Lleshi, i cili kishte 
influencë në krahinën e Homeshit (Dibër), 
vajti të takonte ministrin e Luftës, Kasëm 
Qafëzezi, që ishte nga jugu i Shqipërisë, u 
prit ftohtë prej tij, ngaqë nuk i njihte mirë 
punët e kufirit të Dibrës. Atëherë Aqif 
Lleshi shkoi në Beograd dhe u kthye në krye 
të bandave shqiptare, që ishin organizuar 
në Jugosllavi, duke i drejtuar në marshimin 
për në Tiranë.11

Nga e njëjta gazetë mësohet se, më 
19 nëntor 1924, disa nga oficerët më të 
vëmendshëm, të alarmuar nga informatat 
që merrnin përtej kufirit, i propozuan 
kabinetit disa masa ushtarake si p. sh. të 
përqendronin menjëherë tre Baonë (3 000 
vetë) në Peshkopi, 5 000 vetë në Tiranë 

me një detashment në rrethin e Matit, si 
dhe të ishin gati dhe 1 000 mirditorë të 
armatosur gati për veprim. Por ministrat 
përgjegjës nuk bënë gjë. Kryeministri Fan 
Noli merrej me zgjedhjet e afërme, ministri i 
Financave, Luigj Gurakuqi, kundërshtonte, 
sepse për masat e propozuara do të bëheshin 
shpenzime të shumta dhe, sipas tij, problem 
qendror ishte bilanci i buxhetit.12

Forcat e mbledhura prej autoriteteve 
jugosllave drejtpërdrejt ose me ndihmën dhe 
aprovimin e tyre, të vendosura në vendet e 
duhura në vijën e kufirit për të sulmuar mbi 
Shqipërinë, sipas gazetës në fjalë, ishin: 1 
000 vetë, vullnetarë nga ushtria e rregullt 
jugosllave, shumica shqiptarë dhe malazez, 
të veshur jo me uniformë, por me rroba 
kombëtare; 1 000 vetë të tjerë, rezervistë 
nga Kërçova, nga Tetova, nga Gostivari 
dhe nga qarku i Dibrës, që të gjithë pa 
uniformë; 500 vetë, refugjatë nga Shqipëria, 
përkrahës të Ahmet Zogut, që i kishin 
vajtur pas atij, si dhe 40 oficerë dhe një 
numër i madh ushtarësh vrangelistë. Bashkë 
me këta ndodheshin një numër komitësh 
bullgarë, të cilët e kishin lënë Bullgarinë 
për arsye politike. Nuk dihej se sa prej tyre 
ishin sllavë prej grupit Obranja-Narodna. 
Me këta ishin 16 oficerë, me uniformë të 
ushtrisë së rregullt. Numri i përgjithshëm i 
vrangelistëve, i bullgarëve dhe i sllavëve që 
nuk ishin prej ushtrisë së rregullt, qe mjaft 
i madh, flitej për 7 000 deri në 8 000 forca. 
Mbase të gjithë nuk kanë hyrë në Shqipëri. 
Për sa i përket materialeve të sulmit ishin dy 
bateri (4 topa) artileri mali, 10 mitraloza, 
20 mitraloza dore etj.13

Sipas historiografisë shqiptare, në 
fillim të agresionit, në Jugosllavi ishin 
rekrutuar rreth 7 000 apo 8000 mijë forca 
shqiptare, kryesisht mercenarë, me të cilët 

9 AMPJ, V. 1924, D. 257, fl. 93.
10 Mësymja sllave mbi Shqipërinë në dhjetor 1924, Liria Kombëtare,Gjenevë, nr. 2, 5 gusht 1925, 2.
11 Po aty.
12 Po aty.
13 Mësymja sllave mbi Shqipërinë në dhjetor 1924, Liria Kombëtare, Gjenevë, nr. 2,5 gusht 1925, 3.
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u bashkuan disa qindra rusë të bardhë, 
ushtarë të gjeneral Vrangelit. Së pari, këto 
forca u shoqëruan nga dy batalione të 
rregullta të ushtrisë jugosllave të Prizrenit 
dhe të Dibrës, të pajisur me armatime të 
rënda, me topa e mitraloza. Për drejtimin 
e operacionit ushtarak në fillim të dhjetorit 
erdhi nga Beogradi në afërsi të kufirit edhe 
Ahmet Zogu.14

Përpara fillimit të veprimit, Zogu nisi 
një udhëtim për në Vjenë dhe në Pragë, me 
synim që të vinte në gjumë qeverinë e Nolit, 
por e ndërpreu pastaj menjëherë rrugëtimin. 
Në fillim u kthye në Beograd dhe pastaj në 
Shkup ku u takua me Ceno bej Kryeziun. 
Pasi i siguroi edhe lidhjet telegrafike të 
grupeve të ndryshme me njëri-tjetrin, i 
shoqëruar nga disa oficerë mori rrugën për 
në Dibrën e Madhe.15

Në prag të sulmit, që Zogu kishte 
përgatitur kundër qeverisë së Nolit, 
mbërriti edhe vetë në Dibrën e Madhe 
ku dhe përqendroi  shtabin e  vet . 
Zëvendëskomandanti i rrethkomandës 
(Zerqan), aspirant Beqir Meta, nëpërmjet 
një letre, të nisur më 14 dhjetor 1924, i 
raportonte Komandës së Përgjithshme të 
xhandarmërisë se Ahmet Zogolli kishte pesë 
ditë që kishte ardhur në Dibrën e Madhe 
(Jugosllavi) dhe ishte duke organizuar e 
duke bërë përgatitjet për një kryengritjeje 
në Shqipëri. Për të arritur këtë qëllim çdo 
natë hynin brenda kufirit shqiptar nga 15 
veta. Më tej, B. Meta sqaronte:

“Të premten në darkë Shaqir Dema, Loka 
Dema bashkë me një fuqi 25 vetësh duke patur 
me vete dhe një krahinar të Jugosllavisë Shem 
Kalecin nga katundi Sollokicë (Jugosllavisë) 
kanë fjetur në katundin Shtushaj e mbasi 
kanë marrë me vete 20 vetë prej katundit 
Topjan, Gjuras e Shtushaj kanë ikur, por 

nuk dihet se ku. Thuhet se Taf Kaziu ka hyrë 
brenda kufirit shqiptar, si dhe Hysni Dema 
ndodhet në Bulqizë. Programi i tyre është që 
Shaqir Dema, Hysni Dema me fuqinë që sot 
mbajnë në Grykën e Vogël e asaj të Madhe 
të shkatërrojnë administratën e rrethit tonë 
duke zënë Qafën e Buallit e të tjera vende. 
Fuqija që kanë në Dibër të Madhe të dalë në 
Gollobordë, Fiqri Dinoja me një fuqi të dalë 
në Maqellarë, Abdurrahman Hoxha të zërë 
Qenokun”. 

Si rezultat, rrethkomanda e Zerqanit 
kërkonte që Komanda e Përgjithshme të 
merrte masat e duhura për të dërguar një 
numër forcash të mjaftueshme që t’i bënin 
ballë çdo rreziku, pasi fuqia e atjeshme ishte 
tepër e pakët.16

Nga ana tjetër, agjentët e Zogut 
vepronin edhe brenda kufirit, duke bërë 
propagandë, për të tërhequr sa më shumë 
njerëz pas tyre, si dhe duke shpërndarë 
të holla dhe armë. Komandanti i Baonit, 
Hysen Elezi, njoftonte prefekturën e Dibrës, 
më 14 dhjetor 1924, se Sherif Jaferi prej 
Sohodolli propagandonte në popull për të 
marrë armë e municion në katundin Deshat, 
po ashtu Sul Shehu, i cili kishte ardhur nga 
Dibra e Madhe, gjendej në katundin Deshat 
ose në katundet përreth duke shpërndarë 
armë e të holla në popull.17

Plani ushtarak parashikonte një sulm 
të njëkohshëm në drejtime të ndryshme që 
mbulonin krejt kufijtë shqiptaro-jugosllavë 
dhe greko-shqiptarë. Hasan Bushati do 
të sulmonte nga Podgorica, duke marrë 
drejtimin e Shkodrës dhe duke bllokuar 
forcat qeveritare atje; Ceno bej Kryeziu 
do të nisej nga Prizreni; major Gjilardi 
(Ghelardi), një mercenar austriak i paguar 
nga Zogu dhe një oficer tjetër, do të zbrisnin 
nëpër luginën e Drinit; vetë Zogu do të 

14 Akdemia e Shkencave e Shqipërisë, Historia e Popullit Shqiptar vëll. III, 242.
15 AMPJ, V. 1926, D.66, fl. 23.
16 AMPJ, V. 1924, D. 57, fl. 176.
17 Arkivi Qendror i Shtetit (AQSH), F.228, V.1924, D.27, fl. 1.
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mësynte nga Dibra dhe do të marshonte 
në drejtim të Peshkopisë, ndërkohë që 
Selahedin Blloshmi do të fillonte sulmin 
në jug nga Struga dhe do të përparonte 
drejt Elbasanit.18 Sipas Hysen Selmanit 
në librin “ Nga notimet e Zogut I Mbretit 
të shqiptarëve” sektorët e operacionit në 
drejtim të Peshkopisë ishin pozicionuar 
si vijon:Sul Shehu, Shaqir Dema, Fiqri 
Dine e Hysni Dema me drejtim Skërtecë-
Grazhdan-Pilafaj; Taf Kaziu dhe Leon 
Gilardi me artilerinë me drejtim Maqellarë- 
Canake-Peshkopi dhe Aqif Lleshi e Hamza 
Kuqi me drejtim bregun e Drinit-Doshisht-
Peshkopi. Ndërsa Dine Hoxha, Murat 
Kaloshi, Selim Noka e Dervish Lusha me 
fuqitë e tyre do të qëndronin në Bozhdan 
e Ushtelencë.19

Ndërhyrja kundër qeverisë së Nolit në 
Shqipëri u krye si nga territori jugosllav 
ashtu edhe nga ai grek. Sulmet e para 
filluan nga Jugosllavia. U bënë goditje 
në disa pika kufitare, nga të cilat, dy më 
kryesoret ishin: njëra nga Prizreni dhe tjetra 
nga Dibra. Trupat intervencionistë, që u 
nisën nga Prizreni, u drejtuan për në Has e 
në Krumë, me qëllim të merrnin Shkodrën, 
ndërsa forcat nga Dibra marshuan në 
drejtim të Peshkopisë për të shtënë në dorë 
Tiranën. Ndërhyrja ushtarake në veri filloi 
me sulmin mbi Has dhe mbi Krumë, më 
10 dhjetor 1924.20

Në një kohë me veprimet në veri filloi 
dhe ndërhyrja në jugë, nga toka greke. Prej 
andej, më 14 dhjetor 1924, u sulmua posta 
kufitare e Kakavijës. Si bazë e operacionit në 
Greqi shërbyen Janina dhe Follorina, ku për 
rekrutimin e forcave, përveç dy politikanëve 
kryesorë, Myfit Libohovës e Kostaq Kotës, 

u morën edhe Xhemal Aranitasi, Veiz 
Sevrani etj.21

Megjithatë fronti kryesor i ndërhyrjes 
së armatosur ishte dhe mbeti ai i veriut, ku 
u grumbulluan sasi të mëdha forcash dhe 
ku kishte më shumë pasues të Zogut. Ky i 
fundit porositi kolonelin Hysen Selmanin 
që të mblidhte njerëzit e tij dhe të pushtonte 
Lisin (qendra e nënprefekturës së Matit), 
në mënyrë që të sigurohej marshimi për 
në Tiranë. Prenk Previzi shkoi në Kurbin, 
mblodhi njerëzit e tij dhe bashkë me 
Abaz Kupin zunë vend në lindje të vaut të 
Matit.Që andej Previzi i zuri pritë postës 
së xhandarmërisë së Milotit, preu vijat 
telegrafike dhe telefonike Shkodër-Tiranë, 
dogji urën e rrugës së Mamurrasit dhe 
mbante nën vëzhgim trafikun e udhës afër 
vaut të Matit.22

Sipas një dorëshkrimi anonim të 
gjendur në arkivin e Ministrisë së Punëve 
të Jashtme, kur filloi sulmi i Ahmet Zogut, 
në Peshkopi dhe në rrethin e saj ndodheshin 
këto forca qeveritare: Përkundrejt Dibrës 
një kompani me komandant Hamza 
Kuçin, që bënte shërbimin kufitar në 
jug të Peshkopisë si dhe një kompani 
me mitraloza me komandant Abdullah 
Tiranën; brenda në Peshkopi një kompani 
me mitraloza dhe me një top, të mbeturat 
nga batalionit i Ali Rizajt dhe, më në fund, 
Elez Isufi me 400 vullnetarë që kishin zënë 
vend në majat verilindore të qytetit.23 Për 
përbërjen e krejt forcave të Elez Isufit prej 
500 vullnetarësh bëhet fjalë në artikullin 
“Mësymja sllave në dhjetor” 1924 të gazetës 
“Liria Kombëtare”.24 Ndërsa Hysen Selmani 
në librin e tij të lartpërmendur, citon Elez 
Isufin me 600 vullnetarë.25

18 B. J. Fischer Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitet në Shqipëri, 84.
19 Hysen Selmani, Nga notimet e Zogut I Mbretit të shqiptarëve, (Tiranë: 2008), 176.
20 Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Historia e Popullit Shqiptar, vëll. III, 242.
21 Po aty.
22 AMPJ, V. 1926, D. 66, fl. 24.
23 Po aty.
24 Mësymja sllave në dhjetor 1924, Liria Kombëtare, Gjenevë, nr. 3, 12 gusht 1925, 3.
25 H.Selmani, Nga notimet e Zogut I Mbretit të shqiptarëve, 177.
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 Për të përballuar gjendjen e rëndë në 
frontin e luftimeve, qeveria e Fan Nolit 
dekretoi mobilizimin e përgjithshëm dhe 
shpalli shtetrrethimin në vend. Ajo nisi 
në drejtim të Peshkopisë forca të tjera 
të armatosura për të përforcuar ato që 
gjendeshin atje. Por edhe këto forca nuk 
qenë në gjendje të ndryshonin rrjedhën e 
luftimeve në front.26

Sipas gazetës “Liria Kombëtare”, sulmi 
në drejtim të Peshkopisë u krye më 16 
dhjetor dhe 17 dhjetor 1924. Në mbrëmjen 
e 16 dhjetorit forcat e Ahmet Zogut sulmuan 
në tre drejtime: 

Drejtimi i parë filloi nga ana e rrugës për 
në Qenok me garnizonin e rregullt të Dibrës, 
me 2 batalione të rregullta, me topa, dhe 
mitraloza të cilët kaluan kufirin duke ndjekur 
forcat qeveritare të pakta që e mbronin; 
drejtimi i dytë ishte nga ana e Homeshit, 
me banda të parregullta, ndërsa në drejtimin 
e tretë u angazhuan banda mercenarësh të 
rekrutuar ndër shqiptarët në Jugosllavi dhe në 
viset afër kufirit, të cilat u dërguan në malin që 
shtrihet nga Dibra në Korceb, në mënyrë që të 
hynin në Peshkopi nga ana e Lindjes. Ushtria 
e rregullt ishte në drejtimin e rrugës Dibër- 
Peshkopi.27 Kurse në librin “Nga notimet 
e Zogut I Mbretit të shqiptarëve”, Hysen 
Selmani citon, që më 15 dhjetor 1924 forcat 
e Dibrës të drejtuara nga A.Zogu marshuan 
në drejtim të Peshkopisë.28

Ismail Strazimiri në librin e tij “Lufta 
kundër pavarësimit të Shqipërisë” përmend 
dibranët me influencë në zonën e Dibrës që 
iu bashkangjitën forcave të armatosura të 

Zogut, të cilët ishin: Aqif Lleshi, Taf Kaziu, 
Pllumb Lleshi, Dine Dema, Dine Maqellara, 
Fiqiri Dine, Sul Shehu, Dine Hoxha, Murat 
Kaloshi, Selim Nokaetj.29 Në një njoftim të 
prefekturës së Dibrës drejtuar Ministrisë së 
Punëve Brendshme, të cilin e pasqyron edhe 
Kristo Frashëri në librin e tij “Historia e 
Dibrës” (që nga lashtësia deri në mars 1939), 
thuhet se “ Paria e vendit tradhëtoi dhe u lidh 
me Ahmet Zogun”. Po sipas këtij njoftimi, 
Elez Isufi kishte thënë: “Paria e gjitha na 
tradhtoi”.30

Lufta u zhvillua e rreptë sidomos rreth 
karakollit të Qenokut ku fuqitë qeveritare të 
kufirit ishin forcuar me dy kompani të tjera 
dhe me 200 vullnetarë të komanduar prej 
nipit të Elez Isufit, Suf Xhelili, i cili mbeti i 
vrarë në përpjekje e sipër. Humbja e tij dhe 
depërtimi i forcave të Zogut nga ana lindore 
e Peshkopisë, i detyruan forcat qeveritare 
të shpejtonin për të zënë vend në qytet, 
ku ndodheshin dhe forcat prej 500 vetash, 
të drejtuara nga Elez Isufi.31 Në luftimet e 
zhvilluara brenda në qytet, u plagos rëndë 
Elez Isufi si dhe u vranë disa besnikë të tij.32 
Gjithashtu u kap rob komandanti i batalionit 
shqiptar, Ali Rizai, së bashku me oficerët 
dhe ushtarët që ishin aty, disa prej të cilëve 
u bashkuan me forcat e Zogut.33 Pak ditë 
më vonë, më 30 dhjetor 1924, Elez Jusufi, i 
cili kishte marrë plagë të rënda në këtë luftë, 
ndërroi jetë në kullën e tij në Lisivalle.34

Edhe telegrami që zëvendësprefekti i 
Dibrës i dërgoi atë ditë Ministrisë së Punëve 
të Brendshme, njoftonte se “.. bëhet me dije 
që Elez Jusufi vdiq.”35

26 Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Historia e Popullit Shqiptar, vëll. III, 244.
27 Mësymja sllave në dhjetor 1924, Liria Kombëtare Gjenevë, nr. 3, 12 gusht 1925, 3.
28 H.Selmani, Nga notimet e Zogut I Mbretit të shqiptarëve, 176.
29 Ismail Strazimiri Lufta kundër Pavarësimit të Shqipërisë (Kujtime historike për lëvizjen kombëtare në Qarkun 

Dibër), (Tiranë: Naimi, 2010), 158.
30 K.risto Frashëri, Historia e Dibrës (Që nga lashtësia deri në mars 1939), (Tiranë: M&B, 2012), 388.
31 Mësymja sllave në dhjetor 1924, Liria Kombëtare, Gjenevë, nr. 3, 12 gusht 1925, 3.
32 I. Strazimiri, Lufta kundër Pavarësimit të Shqipërisë, 160.
33 Mësymja sllave në dhjetor 1924, Liria Kombëtare, Gjenevë, nr. 3, 12 gusht 1925, 3
34 M. Murra, G. Zoto, H. Ndreu, Elez Isufi (Trajtesa, dokumente…), (Tiranë: Marin Barleti, 1996) 101.
35 AQSH, F. 152/7, V. 1924, D. 68, fl. 1.
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Pas rënies së Peshkopisë u kapërcye 
edhe pengesa e fundit, Mati, që hapi rrugën 
për të marshuar drejt Tiranës. Kështu forcat 
mësymëse, që drejtoheshin nga vetë Ahmet 
Zogu, pasi futën në dorë Peshkopinë, më 
17 dhjetor 1924, marshuan për në brendësi 
të vendit. Të mbështetura nga një pjesë 
e madhe e parisë së vendit, ato thyen 
qëndresën e fundit të reparteve qeveritare 
në Gur të Bardhë dhe në Priskë. Kështu, 
më 24 dhjetor 1924, forcat e Ahmet Zogut 
hynë në Tiranë. Diskutohet nëse Zogu 
ka hyrë në Tiranë bashkë me forcat e tij 
po atë ditë apo një ditë më vonë. Sipas 
dorëshkrimit anonim të cituar më lart, “ai 
është futur më 25 dhjetor 1924”, kurse 
forcat e tij më 24 dhjetor.36 Ndërsa Bernd 
J. Fischer në librin e tij “Mbreti Zog dhe 
përpjekja për stabilitet”, shkruan se “... 
Zogu hyri në Tiranë me ushtrinë e tij më 
24 dhjetor 1924”.37

Brenda një kohe të shkurtër forcat e 
Ahmet Zogut shtinë në dorë edhe pjesën 
tjetër të Shqipërisë, me përjashtim të disa 
zonave malore, ku popullsia vijoi qëndresën 
me armë dhe për disa muaj.38 Zogu 
nuk ishte në gjendje të organizonte një 
kryengritje të përgjithshme në tërë vendin, 
për arsye se ofensiva e tij nuk mbështetej 
nga i tërë populli. Ai nuk gëzonte shumë 
popullaritet, ndoshta dhe nga veprimtaria 
e tij para kryengritjes së Qershorit, e 
lidhja e tij me Beogradin. Bazën e fortë të 
popullaritetit e pati në disa fise të veriut në 
zonën e Matit, nga ishte edhe vetë ai, dhe 
në zonën e Dibrës 

Shtypja e Revolucionit e ndërpreu 
zhvi l l imin e fushatës  për zgjedhje 
parlamentare, të nisur në nëntor 1924, 
të cilat do të shprehnin vullnetin politik 

të popullit shqiptar. Qeveria e Fan Nolit 
kishte marrë vendim për zhvillimin e 
përshpejtuar të këtyre zgjedhjeve nën 
trysninë e kërkesës ndërkombëtare për të 
vendosur legjitimitetin e pushtetit. Por 
qeveritë e vendeve që kishin ngulur këmbë 
për legalizimin e saj, nuk pritën zhvillimin e 
përfundimin e zgjedhjeve të dhjetorit 1924- 
janar 1925. Është fakt që ato mbështetën 
synimin e Ahmet Zogut e të pasuesve të 
tij për t’u kthyer në pushtet dhe për të 
vendosur “legalitetin” me anën e dhunës.39

Pas shtypjes të qeverisë së Nolit, 
Ahmet Zogu me bashkëpunëtorët e tij 
rivendosën pushtetin e mëparshëm. Ata 
kthyen në detyrë qeverinë e lljaz Vrionit 
të rrëzuar në qershor, që shihej si e 
ligjshme. Rimëkëmbja e institucioneve 
të para Revolucionit u shpall si “triumfi i 
legalitetit”, ndërsa institucionet e qeverisë 
së shtypur u quajtën të paligjshme dhe u 
likuiduan.

 Pasi qeveria e drejtuar nga Iljaz Vrioni 
kishte paraqitur dorëheqjen, më 6 janar 
1925, Këshilli i Lartë emëroi Ahmet Zogun 
në postin e kryeministrit të Shqipërisë.40

Më 21 janar  1925,  Asamble ja 
Kushtetuese, me propozimin e Ahmet 
Zogut, vendosi që Shqipëria të bëhej 
Republikë. Më 31 janar 1925 miratohen 
nenet e para të Statutit, shkrihet Këshilli 
i Regjencës dhe Ahmet Zogu zgjidhet si 
president i vendit.41 Shpalljen e formës së 
regjimit dhe kryetarit të saj e uruan edhe 
prefektura e Dibrës me nënprefekturat e saj.42

Ndonëse këto përshëndetje me urimet 
përkatëse institucionet zyrtare i bënin në 
emër të popullsisë së nënprefekturave, kjo 
nuk do të thoshte se e tërë popullsia e tyre 
ishte e kënaqur me regjimin në fuqi. Këtë 

36 AMPJ, V. 1926, D. 66, fl. 25-26.
37 B. Fischer, Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitet në Shqipëri, 86.
38 Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Historia e Popullit Shqiptar, vëll. III, 244.
39 Po aty, 245.
40 Kastriot Dervishi, Historia e shtetit shqiptar 1912- 2005, (Tiranë: 55, 2006), 229.
41 V. Duka, Historia e Shqipërisë, 158.
42 Bisedimet e Kuvendit Kushtetues 1925, Tiranë 1925, nr. 32-33, 924, 941.
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e mbështet edhe fakti që mësymja e forcave 
zogiste kundër qeverisë Noli, siç e trajtuam 
edhe më lart, nuk gjeti përkrahjen nga e 
gjithë popullsia e Dibrës. 

Ngjarjet  që pasuan shpal l jen e 

vendit Republikë, tregonin se tashmë 
Shqipëria po hynte në një etapë tjetër të 
zhvillimeve politike, ekonomike, kulturore 
dhe shoqërore me një formë regjimi të 
përcaktuar.
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The weaknesses of the Fan Noli Government and its shake-ups to implement its program 
by the end, were exploited by opposing forces inside and outside the country to regain power. 
The desire to return to power even with force, as well as the support provided by the Yugoslav 
government, made in December 1924, Ahmet Zogu (sheltered in Yugoslavia) to begin military 
preparations. He considered the Dibra region as an area of decisive importance in his military 
plan for the collapse of the Noli government, because from there its forces, organized on 
Yugoslav territory and assisted by armed groups of Dibra and Mati, could reach quickly in 
the capital. The intervention against the Government of Noli in Albania was carried out both 
by the Yugoslav and Greek territories. It was initially attacked by Yugoslavia at some border 
crossings, of which the two main ones were: one of the Dibra with forces led by Zogu himself 
and the other by Prizren. The assault forces, backed by elements of the nobility of Dibra, after 
taking possession of Peshkopi on December 17, 1924, marched toward the interior of the 
country and on December 24 entered in Tirana After the repression of the Noli Government, 
Ahmet Zogu and his associates restored the previous power. The purpose of this paper is to 
reflect the dynamics of the events, both historical and military, that revolted Ahmet Zogu 
in power. This was done based on the consultation of archival sources, Albanian historical 
literature and the press of the time.

Key words: Archival Resources, Yugoslavia, Power, Revolution, Albania, the Army.
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PREDIKIMI ATIPIK I RELIGJIONIT 

NË SHOQËRINË KOSOVARE

Labinot KUNUSHEVCI
E-mail: labinotkunushevci@gmail.com

Përmbledhje

Në këtë artikull kam argumentuar thelbin e diskurseve dominuese në komunikimet publike për 
religjionin, në veçanti për Islamin, në kontekstin socio-kulturor të shoqërisë kosovare. Ekzistojnë 
shumë faktorë kulturor, shoqëror, politik dhe historik, që ndër vite kanë ndryshuar diskursin mbi 
religjionin dhe ndikimin e tij në vetëdijen e shoqërisë dhe organizimin social të jetës. Prandaj 
ky artikull synon të identifikojë dhe analizojë përmes logjikës sociologjike kritike, qasjen e 
predikuesve religjioz, në veçanti hoxhallarëve, që rezulton të jetë atipike, anakronike, dogmatike 
dhe irracionale me kontekstin kulturor dhe me nevojat e kohës. Kjo për arsye të edukimit të tyre 
teologjik, mospërdorimit të logjikës së shkencave sociale, prirjes për shpjegime dogmatike nga 
vetëm një dimenzion, mungesës së vetëdijes kritike, etj. Prandaj si e tillë, i nënshtrohet një gjykimi 
kritik përmes koncepteve sociologjike me referenca kredibile. Në anën tjetër, paraqiten disa vlera 
koherente të Islamit të cilat, përmes shpjegimeve multidimenzionale dhe multidiciplinare, do të 
mund t’i shërbenin avansimit kulturor të botëkuptimeve dhe pragmatizmit social.
Fjalët kyçe: Islam, religjion, diskurs, dogmatike, demagogjike, irracionale.

Social Studies 2018, 2 (12): 49-56

Labinot KUNUSHEVCI ka përfunduar studimet master në fushën e sociologjisë në Universitetin 
e Prishtinës ‘’Hasan Prishtina’’. Ka punuar si ligjërues i Sociologjisë së Devijimit në shkollën publike 
‘’Ismail Qemali’’ në Prishtinë. Ai është anëtar i asocuar në Rrjetin e Sociologëve të Rinj të Shoqatës 
Ndërkombëtare të Sociologjisë – ISA dhe anëtar në Institutin Shqiptar të Sociologjisë – AIS. Është 
autor-intervistues në librin dygjuhësh, Kuvendime Sociologjike Bashkëkohore – Contemporary Sociological 
Conversations, që përfshinë 12 intervista me sociologët më të shquar të botës. Disa nga këto intervista 
janë botuar në 18 gjuhë në dy revistat e njohura, “Global Dialogue’’ dhe “Studime Sociale’’.

Në një shoqëri që ka një shkallë 
të lartë të analfabetizmit klasik 
dhe funksional, mundësitë e 

manipulimit janë të mëdha. Sidomos kur 

ka vetëm dy dekada që e ndajnë nga lufta, e 
cila pashmangshëm ka prodhuar pasoja që 
do të mbeten në vetëdijen, perspektivën 
dhe orientimin e njerëzve. Duhet shtuar 
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kësaj edhe faktin e ndryshimeve që ndodhin 
në sistemin e vlerave dhe ndikimin e madh, 
sidomos kulturor, që kanë mediet moderne. 

Në këtë artikull do të trajtoj thelbin 
e diskurseve dominuese në komunikimet 
publike për Islamin në shoqërinë tonë, 
në veçanti qasjen e predikuesve religjioz, 
hoxhallarëve. Problemi fillon me formimin 
e tyre teologjik, nëpër vende ku mungon 
liria e hartimit të programeve kritike, ku 
mungon debati shkencor dhe faktorizimi i 
shkencave shoqërore. 

Pë r  t a  v ë r t e tua r  k ë t ë ,  duhe t 
t’i referohemi mendimit të njërit prej 
sociologëve më kompetentë për botën dhe 
sociologjinë arabe, i cili në një intervistë 
është shprehur se bota arabe ende duhet 
ta pranojë rolin e rëndësishëm të shkencës 
shoqërore në racionalizimin e debatit 
shoqëror dhe zgjidhjen e problemeve me 
të cilat ballafaqohet moderniteti ynë. Në 
rajonin arab, ne rrallë dëgjojmë për një 
«letër të bardhë» të shkruar nga shkencëtarët 
socialë me kërkesë të autoriteteve publike 
dhe pastaj të debatohet në sferën publike. 
Takimet shkencore trajtohen si çdo 
mbledhje tjetër publike dhe mbahen nën 
mbikqyrjen e policisë. Në të njëjtën kohë, 
sociologët nuk e kanë ndihmuar veten: ata 
nuk kanë arritur të krijojnë një komunitet 
shkencor që mund të zhvillojë një zë me 
ndikim ose të mbrojë ata që janë kritikë 
ndaj pushtetit. Ekzistojnë vetëm tri shoqata 
aktive sociologjike (Liban, Tunizi, Marok) 
dhe, interesant, ka shumë më pak shtypje 
shtetërore në këto tri vende sesa në vende 
të tjera arabe. Komuniteti shkencor duhet 
të organizohet për t’u përballur jo vetëm 
me shtetet represive, por edhe me ato forca 
që kërkojnë të delegjitimojnë shkencën 
shoqërore. Autoritetet fetare shpesh 
janë ndier të kërcënuar nga shkencëtarët 
socialë, pasi dy grupet konkurrojnë në 
diskursin publik. Kam shikuar një debat 
të tensionuar televiziv që përfshinte një 
udhëheqës religjioz dhe një aktivist: Sheikh 
Mohamed Said Ramadan al-Bouti (i cili 

ka argumentuar se Islami është kundër çdo 
forme të planifikimit familjar) dhe një aktivist 
anti-klerik nga Unioni i Përgjithshëm i Grave 
Siriane, një organizatë e sponsorizuar nga 
shteti. Edhe pse planifikimi familjar bie në 
mënyrë të drejtë brenda sferës së sociologjisë 
dhe demografisë, asnjë shkencëtar social 
nuk është sjellë kurrë në këto debate 
publike. Një shembull tjetër vjen nga Katari. 
Autoritetet e Katarit i kanë kërkuar degëve 
të universiteteve të huaja të Katarit të 
japin mësim me të njëjtin planprogram që 
mësohet në selinë e tyre universitare. Pra të 
gjithë përpiqen të parandalojnë debatin, në 
një kontekst problematik ku liria e shprehjes 
është shumë e kufizuar. (Hanafi, 2016: 
10-11)

Një shoqëri që së fundi përparimin 
më të madh e bëri kur lejoi gratë të vozitin 
veturë, tregon sa të vonshëm janë në 
procesin e emancipimit (Hubbard, 2017).

Një botë që ka konzervuar probleme, 
të cilave s’ka arritur t’iu jap zgjidhje dhe 
si rezultat, i kulturës së dominuar me fise, 
sekte dhe grupacione të ndryshme, në 
pamundësi të unifikimit, në pamundësi 
të tejkalimit të dallimeve të theksuara, 
përmes rivalitetit kanë prodhuar agresivitet 
dhe luftra ndërmjet vete, të cilat, veçmas 
ekstremizmin e dhunshëm, nuk e promovon 
Islami si fe monoteiste. 

Në sociologji të kulturës dhe të 
migrimeve njohim disa forma të integrimit, 
si: adoptimi, akulturimi dhe asimilimi. 
Akulturimi është një koncept i studiuar që 
nga viti 1918, që nënkupton interiorizimin 
e elementeve kulturore përmes të cilave 
njerëzit absorbohen dhe ndryshojnë në 
aspektin e modeleve vlerore gjatë raportit 
me kulturat e ndryshme, gjë e cila është e 
shfaqur tek disa hoxhallarë.

Shumë nga vendimet dhe gjykimet 
e dijetarëve arabë, që quhen ‘’fetva’’, për 
çështje të caktuara religjioze, transmetohen 
dhe predikohen njësoj edhe tek ne, pa 
bërë asnjë përpjekje për të shikuar nëse u 
përshtaten rrethanave dhe specifikave tona, 
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kontekstit gjeo-politik dhe gjeo-kulturor, 
kulturës tonë nacionale dhe mbi të gjitha a 
u përgjigjen nevojave dhe pritshmërive të 
besimtarëve shqiptarë. 

Problemi kryesor  është  lex imi 
sipërfaqësor dhe literal që u bëjnë teksteve 
të shenjta dhe moslejimi i formimit të 
një vetëdije kritike nga frika se mos po 
cenohet religjioni. Në fakt, vetëdija kritike 
pamundëson çdo lloj interpretimi përmes 
të cilit politizohet religjioni, përmes të 
cilit nxitet izolimi dhe frustrimi social, 
përmes të cilit prodhohet gjuha e urrejtjes 
dhe intoleranca, përmes të cilit religjioni 
shpjegohet jashtë kontekstit kulturor, politik 
e social dhe si i tillë predikohet me arrogancë.

Ne si shoqëri kemi shkallë të lartë të 
analfabetizmit funksional (ASK, 2011); 
shkallë të lartë të konsumimit të internetit 
dhe të rrjeteve sociale (ASK, 2017); shkallë 
të lartë të vetëvrasjeve (Mjeku, 2018); 
shkallë të lartë të papunësisë (ASK, 2018); 
shkallë të lartë të abuzuesve me drogë 
(Qeveria e Kosovës, 2012); shkallë të lartë 
të dhunës në familje (Ministria e Drejtësisë, 
2016); prandaj kërkohet qasje specifike.

Janë disa aksioma kuranore sipas të 
cilave shpëtimi i një njeriu është vepër 
humane me vlerë sikur shpëtimi i mbarë 
njerëzimit dhe vrasja e një njeriu është 
krim sikur vrasja e tërë njerëzimit (Maide: 
32). Ose me një rast tjetër thuhet që lajmet 
të cilat vijnë në mënyrë të pasigurtë nga 
njerëz të papërgjegjshëm dhe jokompetentë, 
duhet të verifikohen dhe të konfirmohen, 
një vlerë dhe standard ky në krizë edhe në 
gazetarinë moderne të implikuar në trendin 
e senzacionalitetit dhe komercialitetit për 
shkak të lajmit të rremë dhe logjikës së tregut 
(Huxhuratë: 6). Ose se si ne duhet të jemi 
të drejtë dhe të dëshmojmë drejtësi qoftë 
edhe nëse kjo është kundër nesh apo kundër 
familjes tonë (Nisaë: 136). 

Këto janë disa vlera koherente dhe 
pozitive sociale që burojnë nga shpallja 
hyjnore, të cilat do të duhej të dominoheshin 
në temat publike. 

Ndërsa ne gjejmë disa hoxhallarë që 
marrin disa versete kuranore që flasin për 
luftën, për disa beteja të kohës profetike, 
në kontekste historike, dhe i afirmojnë sot 
si vlera religjioze, gjë që nxisin keqkuptime 
dhe u japin material atyre që duan ta 
paraqesin lidhjen e Islamit me ekstremizmin 
e dhunshëm. Ose shohim që disa hoxhallarë 
trajtojnë disa tema të kota, imagjinare dhe 
narrative, detaje që nuk prodhojnë asnjë 
avansim kulturor, duke ndërhyrë edhe 
në çështje private intime, me arsyetimin 
se Islami është sistem i jetës. Në fakt, 
hoxhallarët nuk mund të shpjegojnë gjithë 
kompleksitetin e jetës. 

Aq më pak nuk kuptohen disa pyetje 
të besimtarëve për çështje intime, familjare, 
drejtuar hoxhallarëve. Si nuk arrijnë të 
vetëvendosin kurrë për asgjë me vetëdijen 
dhe ndërgjegjen e tyre, me formimin e tyre 
arsimor dhe kulturor, me rrethanat e tregut 
dhe shoqërisë, me nevojat e kohës dhe me 
trendet moderne, duke i njohur pasojat 
dhe efektet e një fenomeni nga përvojat 
e të tjerëve? Nganjëherë nga përgjigjet e 
hoxhallarëve më shumë krijohen konfuzione 
sepse për një çështje pyeten hoxhallarë të 
ndryshëm që japin verzione të ndryshme, 
pastaj besimtarët e papërgatitur ngatërrohen 
dhe polemizojnë koti, se cila është më afër 
apo më larg të vërtetës.

Kjo rikujton hulumtimin e njohur 
anketues me mbi 50 mijë respodentë 
anembanë botës për koncentrimin e besimit 
të qytetarëve, që nxori të tilla rezultate, në 
pyetjen e hulumtimit se kujt i besojnë njerëzit 
më shumë: në vendet e zhvilluara njerëzit 
u deklaruan se iu besojnë institucioneve, 
ndërsa në vendet e pazhvilluara u deklaruan 
se iu besojnë medieve dhe intelektualëve (ku 
përfshihen edhe predikuesit). Pse? Sepse 
suksesi varet nga institucionet, prandaj 
njerëzit në vendet e zhvilluara investojnë 
dhe iu besojnë më shumë institucioneve të 
pakorruptuara dhe shtetin e identifikojnë si 
institucion, shteti u asocon në institucione, 
jo në liderë e në pushtet, sepse në institucione 
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merren vendimet, nga vendimet caktohet 
standardi i qytetarëve dhe nga standardi 
varet mirëqenia. Kështu ata krijojnë vetëdije 
institucionale (Berisha, 2015).

Bota e qytetëruar mendon si ta 
lehtësojë dhe ta bëjë më interesante jetën me 
sofistikime teknologjike, duke sfiduar shumë 
ligje të natyrës. Hoxhallarët trajtojnë tema 
dramatike, për shembull, për fundin e botës 
(shenjat e kijametit)! Kujt i interesojnë ato, 
kurse njerëzit ballafaqohen me krizë sociale 
dhe ekonomike, me luftë për ekzistencë, me 
pasiguri për të ardhmen, ku vetëm migrimi 
shihet si zgjidhje, ku shumë iluzione po 
thyhen dhe jeta po shtron tjera kërkesa, në 
një rivalitet dhe konkurencë të ashpër për 
vende pune, ku njerëzit duan të krijojnë 
karrierë profesionale, t’iu vlerësohet studimi, 
t’iu shpërblehet kontributi, t’iu njihet statusi 
i merituar, të jenë të integruar, të barabartë?! 

Janë rrjetet sociale ato të cilat i japin më 
së shumti mundësi analfabetëve funksionalë 
që t’i shprehin mendimet, emocionet dhe 
ndjenjat e pakontrolluara. Umberto Eko 
thoshte se rrjetet sociale u kanë ofruar 
mundësi edhe budallenjve t’i shprehin 
mendimet e tyre (Eko, 1999). 

Ne hasim shumë ligjërata në YouTube 
që vijnë nga njerëz jokredibil, të cilat do 
të duhej t’iu nënshtroheshin një vlerësimi 
dhe kontrolli institucional. Ato ligjërata 
që përmbajnë gjuhë të urrejtjes dhe gjuhë 
linquese, që paraqesin një formë ekstreme 
të Islamit që është joadekuate me nevojat e 
kohës, nuk do të duhej të ngarkoheshin në 
internet, madje disa prej tyre do të duhej 
të fshiheshin. Analfabetët funksionalë janë 
viktimë e lloj lloj ligjerateje që gjejnë në 
internet, të lloj lloj libri të librarive religjioze 
dhe të lloj lloj emisioni të televizioneve me 
provinencë religjioze. 

Kjo nuk duhet të kuptohet si tendencë 
për cenzurë, as si islamofobi, por si përpjekje 
që predikimet të plotësojnë standarde 
racionale, profesionale dhe intelektuale dhe 
t’i përshtaten kontekstit kulturor.

Me përfundimin e shpalljes hyjnore 

fillon kapitulli i konsolidimit, i interpretimit, 
i pragmatizmit, i shkollave juridike dhe 
udhëheqjeve politike, nga ku burojnë 
versione të ndryshme, sipas konteksteve 
të ndryshme politike dhe kulturore, të 
cilat meritojnë t’i nënshtrohen qasjes 
dhe vlerësimit kritik shkencor, ani pse 
dogmatikët nuk lejojnë kritikë sociologjike 
dhe historike sepse sipas Sari Hanafit kanë 
mungesë afiniteti për debat. Sipas trajtimit 
që i bëhet, kontestimi apo kritikimi i gjithë 
atij kompleksiteti e trashëgimie, cenon 
besimin e njeriut. 

Gabimi më i madh që bëhet është ky: 
kushtëzimi i besimit në Zot dhe religjion 
me besimin në hoxhallarë dhe interpretimet 
e tyre, kushtëzimi i raportit të njeriut me 
Zotin me raportin e besimtarit me klerin. 
Në fakt, hoxhallarët janë vetëm studiues 
dogmatik të religjionit islam dhe nuk 
meritojnë të trajtohen të pakontestuar, 
të pagabuar apo tejet të rëndësishëm në 
raportin me Zotin.

Një ndër qasjet e tyre të gabuara është 
përdorimi i miteve, legjendave, narracioneve, 
ëndrrave, tregimeve pa sens dhe pa shije, pa 
logjikë dhe pa autenticitet, irracionale, të së 
kaluarës, në kontekst të një ngjarjeje, rituali 
apo praktike, dhe përpjekja për ta imponuar 
atë si një fakt historik që dëshmon një vlerë 
religjioze apo që legjitimon një veprim të 
caktuar religjioz edhe në kohët e sotit.

Si mund t’iu japin përgjigje dilemave, 
problemeve dhe çështjeve moderne për 
teknologjinë, për shembull për ‘’njeriun 
virtual’’ të epokës digjitale që e ka prodhuar 
moderniteti ose për trendet më të reja 
globale, duke përdorur kategori mesjetare 
të shpjegimit?! Përdoren narracionet për 
ngjarjet e para 500 apo 1000 viteve, që 
nganjëherë janë krejt individuale, imagjinare, 
primitive, jodomethënëse?! Apo përdoren 
gjykimet e dijetarëve të vjetër të Mesjetës, 
dija e të cilëve faktikisht ka qenë adekuate për 
nevojat e asaj kohe, por jo domosdoshmërisht 
edhe për sot, përveçse për ndonjë çështje të 
caktuar?!
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Kjo sepse ata nuk kanë bërë as 
hulumtime empirike siç bëhen sot me 
metodologji shkencore të cilat po sjellin 
prova të reja që po avansojnë botëkuptimet 
e njerëzve. Me fragmentarizimin e dijes nuk 
shpjegohet shoqëria.

Dijetarë të kohës kur s’ka ekzistuar 
S t r u k t u r a l i z m i ,  Fu n k s i o n a l i z m i , 
Empiricizmi, Epistemologjia, teoritë sociale 
dhe humane moderne, nuk mund të kenë 
dhënë përgjigje koherente për shek. 21, 
sidomos në disa probleme që janë specifike. 

Nuk shpjegohet bota vetëm me Ebu 
Hanifen, Ibn Kajimin, Imam Gazaliun dhe 
dijetarë të këtij tipi. Asnjë hoxhë sot nuk 
përdorë referenca të dijetarëve të sociologjisë 
bashkëkohore të religjionit apo të teorive 
sociale moderne dhe kjo i bën temat e tyre 
të varfra dhe dogmatike. Nuk përdorin qasje 
multidimenzionale dhe multidisiplinare. 
Nuk dëgjon të përmendet Max Weber, 
Emile Durkheim, Emmanuel Kant, Jürgen 
Habermas, Marshall McLuhan, Charles 
Taylor, Peter Berger, Sari Hanafi, Zygmunt 
Baumann, Anthony Giddens, etj., në 
ligjërimet e tyre. Sikur kanë një aversion ndaj 
perspektivave që ata përfaqësojnë. 

Jo rastësisht dhe jo rrallë herë nga 
disa besimtarë dilematikë kanë ardhur 
në adresë të hoxhallarëve pyetje absurde 
të tipit: ‘’A lejohet të studiohet Juridiku, 
Ekonomiku, Sociologjia, Filozofia...?’’ Kjo 
sepse duke menduar që shkenca të tilla 
janë në kundërshtim me doktrinën islame 
dhe frika mos me studimin e tyre cenohet 
integriteti religjioz. Do të thotë nga ndikimi 
dogmatik u është errësuar horizonti i dijeve 
dhe shkencave tjera. 

Sociologjia si një ndër shkencat më 
në trend në kohën bashkëkohore është një 
perspektivë shumë e mirë për religjionin. 
Paradigmat dhe teoritë e shkencave sociale 
mund të reflektojnë në shpjegimin e religjionit 
në dinamikat sociale, në kontekstin politik, 
kulturor, historik. Religjioni ka potencial 
të luajë një rol pozitiv në organizimin dhe 
shpjegimin e jetës shoqërore, por jo në 

mënyrën që përdorin disa predikues dhe 
besimtarë ekstremistë.

Meqenëse jeta shoqërore po bëhet 
gjithnjë e më shumë komplekse, veprimet, 
dukuritë dhe fenomenet do të duhej 
të shpjegoheshin nga këndvështrime të 
ndryshme sepse asgjë nuk ndodhë rastësisht 
dhe asgjë nuk ndodhë nga vetëm një faktor. 

Disa hoxhallarë, jo vetëm që glorifikojnë 
veten duke pretenduar se janë ‘’eruditë 
të dijes’’, se janë në gjendje t’i përgjigjen 
çdo pyetjeje e të trajtojnë çdo temë, por 
mjaftohen shpeshherë duke cituar vetëm 
versete kuranore apo thënie profetike 
së bashku me disa komente, në mënyrë 
retorike, me plot klishe, në një stil mjaft të 
vjetër, aspak tërheqës, me qasje populliste 
dhe në mënyrë të pastrukturuar. 

Disa prej tyre nxisin imitime, të imitohet 
çdo veprim, fjalë a të menduar nga e kaluara, 
në njëfarë mënyre të aktrohet Islami dhe të 
zbatohet në mënyrë dogmatike, gjë që flet 
për logjikën atipike të predikimit.

Nëse analizohet struktura e disa 
ligjëratave, vërejmë logjikë primitive, 
logjikë seksiste, logjikë moralizuese, logjikë 
nënçmuese, që mund të kalojë deri në racizëm.

Para një kohe pata dëgjuar një hoxhë 
në YouTube teksa u shpjegonte njerëzve 
në xhami për begatitë e një besimtari të 
shpërblyer në Parajsë. Kur erdhi tek statusi 
i dëshmorit, para se të tregojë, tha se nuk po 
guxoj t’ju them se sa gra (hyrija) do t’i ketë 
dëshmori në Parajsë sepse ndoshta gjysma 
prej juve keni m’u ngritë tani nga ligjërata 
dhe keni me shku në Siri! (Cakaj, 2013)

Ky hoxhë, që fliste shqip, mendonte 
se të shkosh e të vritesh në Siri e fiton 
statusin e dëshmorit dhe 70 gra në Parajsë! 
T’i konsiderosh njerëzit të prirë seksualisht 
për të sakrifikuar jetën për seks me shumë 
gra, për ta lënë jetën dhe familjen e tyre 
për shumësinë e grave në Parajsë dhe t’i 
provokosh emocionet e njerëzve duke ua 
paraqitur Parajsën si një vend ku seksi nuk 
ka fund (si motivin kryesor), është nënçmimi 
dhe absurditeti më i madh. 
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Ngjashëm sikur gjuha ofenduese e disa 
hoxhallarëve drejtuar grave që shkojnë në deti, 
duke iu thënë atyre se duke u zhveshur në 
deti ju po e shndërroni trupin tuaj në objekt 
ku meshkujt mund t’i shfryejnë epshet e tyre! 
Në fakt, kështu ofendohen burrat, thuase ata 
qenkan të prirur dhe frustruar seksualisht, 
me ‘’epshe të pashfryera’’, që shkojnë në deti 
vetëm për t’i shikuar gratë e huaja! 

Një nga efektet e disa ligjëratave është 
edhe ndjenja e fajësisë, e frikës, e pasigurisë, 
duke përdorur dhe provokuar emocionet e 
publikut. Disa hoxhallarë nën ndikimin e 
emocioneve tmerrojnë besimtarët duke iu 
folur vetëm për gabimin, mëkatin, vdekjen, 
ndëshkimin, varrin, ferrin, me të qara e me 
bërtitje, nganjëherë edhe duke mallkuar e duke 
thirrur për bojkote familjare. ‘’Mos shkoni 
në deti!’’, ‘’Mos shkoni në dasma!’’, ‘’Mos e 
festoni Vitin e Ri!’’, leksione këto që kanë 
prodhuar izolime dhe distancime familjare, 
prishje të harmonisë tradicionale. Në këtë 
mënyrë ata e kanë prodhuar besimtarin e 
dëshpruar, inferior, të izoluar, duke ia humbur 
atë pak vetëbesim që ka, duke e bërë të ndjehet 
i pasigurtë në çdo veprim a fjalë. Kjo vërehet 
kur shumë pyetje iu adresohen hoxhallarëve 
për çdo veprim a fjalë të tyre: ‘’A është kjo 
mëkat?’’, ‘’A është kjo mëkat?’’ 

Njerëzit janë të lirë të vendosin, të 
gjykojnë me dijen dhe vetëdijen e tyre, të 
pranojnë apo të refuzojnë një vlerë religjioze, 
andaj duket i pakuptimtë predikimi publik në 
rrugë, për shembull, i një grupi që e quajnë 
veten ‘’Dëshmitarë të Jehovait’’, që i ndalin 
njerëzit në rrugë apo shkojnë u trokasin në 
shtëpi dhe mundohen t’i indoktrinojnë në 
frymën e një sekti që ata përfaqësojnë. 

Të tërheqim një paralele: Ndër 
shoqëritë më barbare dhe më johumane 
në historinë e njerëzimit ishte shoqëria 
arabe paraprofetike. Aty vajza e posalindur 
varrosej e gjallë! Varrosej e gjallë nga ndjenja 
e inferioritetit që arabët kishin për vajzat dhe 
nga dëshira që të lindin vetëm meshkuj me 
të cilët krenoheshin (Tekvir: 8-9). 

Qasja e profetit Muhamed ishte humane 

e cila iu dha fund dukurive si varrosja për së 
gjalli e vajzave të posalindura. 

Kuptimi dhe interpretimi i Kuranit nuk 
është ekskluzivitet dhe monopol vetëm i 
hoxhallarëve, disa prej të cilëve pretendojnë 
se Kurani nuk mund të kuptohet mirë pa 
iu referuar interpretimeve të tyre. Në fakt, 
në këtë mënyrë, ata e paraqesin paaftësinë e 
njerëzve që me dijen dhe vetëdijen që kanë 
ta kuptojnë religjionin. Edhe studiuesit e 
shkencave të sociologjisë, të komunikologjisë, 
të psikologjisë, të filozofisë, të së drejtës, të 
historisë, të edukimit, mund ta kuptojnë dhe 
interpretojnë religjionin nga perspektiva e tyre. 

Tema më e keqpërdorur religjioze është 
tema e shamisë. Qasje e gabuar e shtetit, 
e predikuesve religjioz, e medieve dhe e 
shoqërisë civile, përmes së cilës kanë ushqyer 
plot ekstreme tjera, duke treguar kështu 
naivitet dhe papjekuri. Shteti në emër të 
ruajtjes së sekularizmit i ka përjashtuar nga 
shkolla disa vajza të reja vetëm pse kanë vijuar 
mësimin me shami. Duke e konsideruar këtë 
si cenim të laicitetit institucional, me qasje 
përjashtuese dhe paragjykuese, u ka dhënë 
material dhe hapësirë demagogëve religjioz 
që të prodhojnë histerizëm publik përmes 
lëvizjeve politike religjioze që mbetën në 
margjina për fatin e mirë, të cilat mobilizuan 
njerëz, nxitën protesta dhe reagime vullgare 
në shenjë revolte.

Kjo qasje pastaj ka prodhuar ekstremin 
e islamofobisë, paragjykimeve religjioze, 
intolerancës agresive ndaj ndjenjave dhe 
bindjeve të myslimanëve të pafajshëm. 

Nëse analizohet diskursi dhe debatet 
e kota për të kaluarën e shqiptarëve në 
Perandorinë Osmane, se si e shajnë njëri-
tjetrin për dhe kundër Sulltanit, për 
dhe kundër vlerave osmane, vëren një 
obsesionim absurd ku kritika nuk ka vend. 
Shohim që për këtë temë diskutojnë njerëz 
që janë dentistë apo ushtarakë me profesion, 
duke e luajtur ‘’ekspertin dhe eruditin e 
dijes enciklopedike’’, të vetëshpallur si 
‘’përfaqësues dhe mbrojtës të myslimanëve’’, 
për fatin e mirë politikisht të dështuar.
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Kështu ka rrjedhur edhe debati për figurat 
historike, me veprime e fjalë degraduese, 
për kontributin e tyre historik të pranuar 
në kontekstin e sotshëm. Një historian 
përballet me një dentist dhe debatojnë 
për Skënderbeun! Kjo ndodhë vetëm në 
televizionet e Kosovës, debate atipike, jo 
për shëndetin oral të arbërve që kaluan në 
shqiptarë, por për aspekte gjeo-politike e 
gjeo-strategjike! (Kelmendi & Demaj: 2015).

Nëse bazohemi në teorinë për racizmin 
të Franz L. Neumann-it, vërejmë disa shkallë 
të rrezikshme. Pika e parë e kësaj teorie është 
pika e dallimeve: ‘’ne, ju’’, pra ‘’ne besimtarët, 
ju mëkatarët’’, duke i dhënë vetes kompetencë 
vlerësimi e cila i takon ekskluzivisht Zotit. 

Pika e dytë është vlerësimi i dallimeve: 
‘’ne besimtarët jemi në rrugë të drejtë dhe të 
mirë, ju mëkatarët jeni në rrugë të gabuar 
dhe të keqe, prandaj kemi predestinime 
të ndryshme edhe në botën tjetër’’ (disa 
hoxhallarë në këtë pikë i kanë dhënë vetes 
kompetencë duke përmendur fatin e keq që 
i pret në botën tjetër disa personalitete të 
respektuara historike, si Nëna Terezë). 

Pika e tretë është marrja e masave ndaj 
atyre që janë ndryshe, ku intoleranca arrinë 
nivele ekstreme ku mund të përdoren metoda 
hakmarrëse. Gjuhë raciste gjejmë edhe tek 
disa priftërinjë shqiptarë të cilët vetes ua 
atribuojnë ‘’shqiptarizmin e pastër’’ gjoja 
janë ‹›shqiptarët e parë››, ndërsa myslimanët 
janë ‘’renegatë dhe tradhëtarë të fesë së 
baballarëve››. 

Këto elemente raciste dhe predispozitat 
që çojnë drejt tyre, duhet të luftohen dhe 
parandalohen nga vet predikuesit e religjionit, 
duke mos lejuar që interpretimi i religjionit të 
konsiderohet si problemi kryesor i shoqërisë. 

Krijimi i një kulture të kritikës sociologjike 
nuk e mohon meritën dhe kontributin pozitiv 
në aspektin shoqëror, që kanë disa hoxhallarë, 
sado pak që janë të tillë, në pajtimin e gjaqeve, 
në ndihmat humanitare, në afirmimin e vlerës 
së respektimit të familjes, etj.

Një ndër mendimet më mbresëlënëse 
që kam lexuar së fundi janë ato të historianit 
të famshëm anglez, Noel Malcolm, i cili në 
një Kishë të Universitetit të Oxfordit ka 
thënë se e vetmja zgjidhje e problemit të 
islamizmit radikal do të vijë nga myslimanët 
e zakonshëm të cilët nuk dëshirojnë të 
radikalizohen për arsye se ky proces do t’i 
eliminonte aspektet të cilat janë vet Islami. 
Për pyetjen se ‘cili është Islami i vërtetë?’ 
ekziston vetëm një përgjigje: është ai që 
myslimanët e zakonshëm mendojnë se është. 
Është sikur kur pyetni ‘çfarë zëri nxjerr violina 
e mirë?’, ku përgjigja është: çfarëdo që beson 
violinisti i mirë (Malcolm, 2018).

Ashtu sikur edhe sociologu Sari Hanafi 
thoshte se sociologjia na kujton se rinia nuk 
i është bashkuar ISIS-it thjesht për shkak 
se kanë lexuar libra të veçantë ose kanë 
ndjekur mënyra të caktuara të interpretimit 
të Kuranit, por sepse ata kanë jetuar në një 
kontekst të përjashtimit politik dhe shoqëror 
(Hanafi, 2016: 10-11)

Kjo do të thotë se përjashtimi politik 
dhe shoqëror mund t’i izolojë njerëzit, t’i 
frustrojë, t’ua humb ekuilibrin shoqëror dhe 
kulturor dhe t’i futë rrugëve të ekstremizmit 
të dhunshëm, të cilat janë joadekuate me 
Islamin dhe me shoqërinë moderne që 
bazohet në vlera humane dhe që problemet 
e kontradiktat nuk i zgjidhë me intolerancë, 
me dhunë e me anarki, por me dialog, me 
procedura dhe me ligje.

Agjensioni i Statistikave të Kosovës – ASK, 2011, 
‘’Rezultatet e regjistrimit të popullsisë’’: 
http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/
sq/askdata/

Agjensioni i Statistikave të Kosovës – ASK, 2018, 
‘’Rezultatet e Anketës së Përdorimit të 
Teknologjisë Informative dhe Komunikimit 
2017’’: http://ask.rks-gov.net/media/3828/

REFERENCAT



   56 Predikimi atipik i religjionit në shoqërinë kosovare

tik-2017.pdf
Agjensioni i Statistikave të Kosovës – ASK, 

‹›Anketa e Fuqisë Punëtore TM2 2018’’: 
http://ask.rks-gov.net/media/4322/anketa-
e-fuqis%C3%AB-pun%C3%ABtore-
tm1-2018.pdf

Berisha, Ibrahim. ‘’Normat shoqërore në 
kontekstin e Kosovës’’, Shkolla Politike e 
Prishtinës, 2015: https://www.youtube.com/
watch?v=ehq6FaiKc2k

Cakaj, Enis. ligjëratë religjioze ‘’Xheneti’’, 2013: 
https://www.youtube.com/watch?v=bizoi
B178h0&t=0s&index=230&list=PLwB
NIQwcW3aeOsV_tuooHaeUweLcO0747

Eko, Umberto. 1999. ‘’Umberto Eco për 
internetin’’, Bota Sot: https://www.botasot.
info/teknologji-shkence/871999/umberto-
eco-per-internetin/

Hanafi, Sari. 2016, ‘’Sociology in the Arab World: 
An interview with Sari Hanafi’’, Global 
Dialogue, Vëll. 6, Nr. 2, fq. 10-11

Hubbard, Ben, ‘’Saudi Arabia Agrees to Let Women 
Drive’’, New York Times, 2017: https://www.
nytimes.com/2017/09/26/world/middleeast/
saudi-arabia-women-drive.html

Kelmendi, Gëzim & Demaj, Frashër. ‘’Skënderbeu, 
hero i kujt?’’, 2015: https://www.youtube.

com/watch?v=154yRVMrvpQ
Kur’ani - Përthim me komentim në gjuhën shqipe 

(Përkthyer nga: Sherif Ahmeti), 1987
Malcolm, Noel. 2018, ‘’Si duhet të veprojmë me 

Islamin radikal’’, Telegraf: https://telegrafi.
com/mesha-e-noel-malcolmit-si-duhet-te-
veprojme-islamin-radikal/

Ministria e Drejtësisë, ‘’Strategjia Kombëtare e 
Republikës së Kosovës për Mbrojtje nga 
Dhuna në Familje dhe Plani i Veprimit 2016 
- 2020’’: https://abgj.rks-gov.net/Portals/0/
Strategjia%20Komb%C3%ABtare%20
e%20RK%20p%C3%ABr%20mbrojtje%20
nga%20dhuna%20ne%20familje%202016-
2020.pdf

Mjeku, Bajram. 2018, ‘’Media and Communication 
in Post-Factual Age: An interview with 
Bajram Mjeku’’, Global Express: http://
globaldialogue.isa-sociology.org/media-
and-communication-in-post-factual-age-an-
interview-with-bajram-mjeku/

Qeveria e Kosovës, ‘’Strategjia Kombëtare dhe 
Plani i Veprimit kundër Drogave 2012-
2017’’: http://kryeministri-ks.net/wp-
content/uploads/docs/Strategjia_kombetare_
kunder_Narkot ikeve_dhe_Plan i_ i_
Veprimit_2012-2017.pdf

In this article I’ve argued the essence of the dominant discourses in public communications 
about religion, especially Islam, in the socio-cultural context of Kosova society. There are many 
cultural, social, political and historical factors that over the years have changed the discourse 
on religion and its impact on society’s awareness and social organization of life. Therefore, 
this article seeks to identify and analyze through critical sociological logic, the approach of 
religious preachers, especially clerics, which results to be atypical, anachronistic, ethnocentric 
and irrational with the cultural context and the needs of the time. This is because of their 
theological education, the lack of social science logic, the tendency for dogmatic explanations 
from only one dimension, the lack of critical consciousness, etc. Therefore as such, it is 
subjected to a critical judgment through sociological concepts with credible references. On 
the other hand, there are some coherent values of Islam which, through multidimensional 
and multidisciplinary explanations, could serve in the cultural advancement of worldview 
and social pragmatism.
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Hyrje

Interesi ndaj kësaj teme më lindi thjesht 
nga vëzhgimi i realitetit. Jetojmë në një 
shoqëri në të cilën, të paktën lidhur me 
temën e seksualitetit, nuk do të ngurroja 
ta etiketoja si të prapambetur. Në një 
shoqëri në të cilën prindërit shpesh as nuk 
e konceptojnë trajtimin e kësaj teme me 
fëmijët e tyre për arsye nga më të ndryshmet 
si p.sh. i konsiderojnë të vegjël, mendojnë se 
seksualiteti lidhet kryesisht me adoleshencën, 
ose ia lënë këtë detyrë shkollës duke harruar 
se edukuesit e parë janë pikërisht prindërit. 
Nga ana tjetër shkolla duket sikur e ka kryer 
rolin e saj në lidhje me edukimin seksual 
thjesht me disa kapituj në librin e biologjisë 
së klasës së shtatë. 

Për t’u thelluar në atë çfarë është 
edukimi seksual e sa i rëndësishëm është që 
në fazat e para të jetës, për t’u thelluar mbi 
atë çfarë kuptojmë me termin seksualitet 

kur ky i bashkëngjitet fjalës “fëmijë” nuk 
mund të mos përmendim Frojdin i cili 
revolucionoi konceptin e seksualitetit. 
Teoria e tij mbi seksualitetin u kundërshtua 
fuqishëm pasi shoqëria e asaj kohe, e cila 
burgoste homoseksualët, i ndante gratë në 
dy kategori “gra për qejf ” e “gra për shtëpi”, 
shfrytëzonte të miturit në fabrika etj., nuk 
mund të kuptonte e pranonte konceptet e 
Frojdit, aq më pak ekzistencën e seksualitetit 
tek fëmijët. Në fillimet e nëntëqindës fëmija 
shihej si një qenie ëngjëllore dhe teoria e 
Frojdit bën një përshkrim i cili ishte dhe 
mbetet i vështirë për t’u pranuar. Vështirësi 
e cila lind herë nga padituria, herë nga 
vështirësia për të kuptuar e pranuar lidhjet 
e fëmijës me seksualitetin, herë nga paaftësia 
që ndjejmë për të përballur tema të tilla me 
fëmijët tanë sepse ne vetë nuk jemi edukuar 
me lirinë e të shprehurit lidhur me çështjet 
seksuale, arsye për të cilën do të na duhet në 
radhë të parë të edukojmë vehten.
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Prindërit tanë ndoshta as nuk i kanë 
kaluar në mendje këto terma e për kohët në 
të cilat kanë jetuar çështja dukej e zgjidhur 
pasi, fëmija kur të rritej do zbulonte e 
kuptonte e interpretonte gjithçka vetë. Termi 
“gjithçka” nënkuptonte kryesisht, për të 
mos thënë vetëm, marrëdhëniet seksuale e 
riprodhimin të cilat natyrisht presupozohej 
se duhet të ndodhnin në momentin e 
“duhur”. Ky moment, sidomos për femrat, 
ishte martesa.

Sot duket sikur gjërat kanë ndryshuar, 
por jo mjaftueshëm. Aq më shumë që 
fëmijët e sotëm përveç kuriozitetit natyral 
lidhur me seksualitetin, janë të bombarduar 
me imazhe nga më të ndryshmet ku bëjnë 
pjesë dhe ato me natyrë seksuale. Ndaj 
është detyrë e prindit dhe e shkollës t’i japë 
fëmijës informacionin e duhur, në kohën e 
duhur dhe në formën e duhur. Natyrisht 
duke bërë më të mirën e mundshme, por të 
paktën kurrsesi nuk duke heshtur, siç ndodh. 
Heshtja e prindit lind për arsye nga më të 
ndryshmet, shpesh sepse tema konsiderohet 
tabu. Heshtja mund të lindë edhe nga stili i 
prindërimit, pra nga mënyra e përzgjedhur 
nga prindi për edukimin në përgjithësi të 
fëmijës. Ajo mund të lindë edhe për faktin 
se termi “seksualitet” lidhet gati në mënyrë 
automatike por të gabuar me aktivitetin 
seksual, bashkimin e gjenitaleve me qëllim 
vazhdimësinë e llojit. Një keqinterpretim 
i binomit fëmijë-seksualitet çon drejt një 
heshtje që është krejtësisht e gabuar. 

Disa konceptet kryesore

Rezulton se ka njëfarë konfuzioni në 
perceptimin e konceptave të lidhura me 
temën që po trajtojmë. Për shembull, shpesh 
fjala ‘seks’ dhe ‘seksualiltet’ kanë për ne të 
njëjtin kuptim, por në të vërtetë janë dy 
gjëra të ndryshme. 

“Seksi” i referohet karakteristikave 
biologjike të qenieve njerëzore si “mashkull 
apo femër”, por në gjuhën e përditshme bota 
i referohet si aktivitet seksual.

Ndërsa “Seksualiteti” është një pjesë e 
natyrshme e zhvillimit njerëzor në çdo fazë 
të jetës dhe përfshin komponentë fizikë, 
psikologjik, socialë e kulturor”. Një koncept më 
gjithëpërfshirës i sugjeruar nga OBSH-ja është: 

Seksualiteti është një aspekt qendror i të 
qënit njerëzor gjatë gjithë jetës dhe përfshin 
seksin, identitetin gjinor dhe rolet, orientimin 
seksual, erotikën, kënaqësinë, intimitetin 
dhe riprodhimin. Seksualiteti përjetohet 
dhe shprehet në mendime, fantazi, dëshira, 
besim, qëndrime, vlera, sjellje, praktika, role 
dhe marrëdhënie. Ndërkohë që seksualiteti 
mund të përfshijë të gjitha këto dimesione, 
jo të gjitha ato përjetohen ose shprehen 
gjithmonë. Seksualiteti influencohet nga 
ndërveprimi biologjik, psikologjik, social, 
ekonomik, politik, etik, ligjor, historik, 
besimtar dhe faktori shpirtëror.

Ndërsa “Edukatë seksuale” do të thotë 
të kuptosh atë çfarë ka lidhje me aspektet 
konjitive, emotive, relacionale e fizike të 
seksualitetit”. Pra, kur flasim për edukatë 
seksuale nuk duhet të kemi parasysh 
thjesht një transmetim informacionesh 
anatonomike. Edukata seksuale i përket 
edhe ndjenjave e emocioneve. Flasim për 
një edukatë e cila i jep fëmijës mundësinë 
të njohë trupin nga ana fizike, të marrë 
përgjigje mbi pyetje që të gjithë fëmijët 
herët a vonë bëjnë e që i përkasin jo vetëm 
mënyrës si kanë ardhur në këtë botë, por 
edhe dashurisë, ndjenjave e emocioneve.

Të lidhura me to është edhe koncepti 
“Shëndet seksual”, që përfshin mirëqënien 
fizike, emotive e mendore në lidhje me 
seksualitetin e nuk do të thotë thjesht 
mungesë sëmundjesh apo disfunksionesh”.

Në vitin 1972 një grup ekspertësh 
nga Organizata Botërore e Shëndetit e 
përshkruan shëndetin seksual si

 integrimi i aspekteve fizike, emocionale, 
intelektuale dhe sociale të seksualitetit në 
disa mënyra pozitive që rrisin personalitetin, 
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komunikimin dhe dashurinë. Shëndeti seksual 
kërkon një përqasje pozitive dhe respektuese 
ndaj seksualitetit dhe marrëdhënieve seksuale, 
po ashtu si edhe mundësia për të ndjerë 
kënaqësi dhe eksperienca të sigurta seksuale, 
të lirë nga detyrimi, diskriminimi dhe 
dhuna. Në mënyrë që të kemi dhe të ruajmë 
shëndetin seksual, të drejtat seksuale të 
të gjithë personave duhet të respektohen, 
mbrohen dhe plotësohen.

Pra, nuk duhet harruar që seksualiteti 
nuk është gjenitalitet, por është në të gjitha 
nivelet, mënyra jonë e të qenurit. Seksualiteti 
është vlerë e jetës, është vlerë komunikative. 
Nuk duhet t’i ndalojmë fëmijës të shpreh e të 
manifestojë një gjuhë seksuale. Seksualiteti 
është të jetosh mirë raportin me dashurinë. 
I duhet dhënë fëmijës të kuptojë lidhja e 
seksualitetit me dashurinë. I duhet mësuar se 
intimiteti shërben për të shprehur dashurinë.

Teoria froidiane e zhvillimit 
psikoseksual

Nëse flasim për seksualitet e zhvillim 
psikoseksual, nuk mund të mos nisemi nga 
teoria e Frojdit i cili është i pari që pohon se 
seksualiteti fillon bashkë me jetën dhe merr 
fund me vdekjen e njeriut. Froidi (1995) thotë: 

Është opinion i përgjithshëm se impulset 
seksuale janë të papranishme gjatë fëmijërisë 
dhe se zgjohen në periudhën e pubertetit. 
Ky nuk është një gabim dosido por një 
gabim i ngarkuar me pasoja të rënda, sepse 
është shkaku i injorancës mbi marrëdhëniet 
thelbësore të jetës seksuale.

Kur Frojdi studionte karakteristikat e 
seksualitetit infantil, mendimi shkencor i 
kohës kishte opinionin se lindja e seksualitetit 
lidhej vetëm me adoleshencën. Frojdi 
ridimensionoi konceptin e seksualitetit duke 
e shkëputur nga lidhja e fortë e direkte me 
“gjenitalitetin” dhe duke e parë si diçka 
shumë më të gjërë që përfshin trupin, 

kontaktin, dashurinë, kërkimin e kënaqësisë, 
ëmbëlsinë. Kështu seksualiteti u bë jo vetëm 
pjesë integruese e identitetit të individid, 
por edhe një ‘urë’ që na çon drejt vendosjes 
së marrëdhënieve me të tjerët. Për Frojdin 
seksualiteti nuk është vetëm një element 
biokimik që shkakton aktin seksual. Frojdi 
e identifikon seksualitetin me libidon, dhe 
ky është koncepti themelor i teorisë së tij. 
Libidoja (epshi, një dëshirë e madhe për të 
plotësuar kënaqësitë trupore), kudo shfaqet 
i sjell kënaqësi qenies njerëzore. Por termi 
‘kënaqësi’ nuk i referohet vetëm kënaqësisë 
që vjen nga bashkimi i gjenitaleve, por 
kënaqësisë në një kuptim shumë të gjërë. 
Pra, seksualiteti nuk lidhet më në mënyrë 
të drejtpërdrejtë me funksionimin e aparatit 
gjenital me qëllim vazhdimin e llojit. 
Sipas Frojdit, seksualiteti është një impuls 
i drejtuar kënaqësisë trupore në një sens 
shumë të gjërë, dhe nuk e ka “folenë e tij” 
në një organ specifik. Seksualiti fëminor 
shfaqet fillimisht në lidhje me plotësimin e 
kërkesave organike dhe është vetëerotik, që 
do të thotë se i gjen objektet e kënaqësisë 
tek trupi i tij. Jo vetëm që ekziston një 
seksualitet fëminor, por nëpërmjet tij mund 
të kuptohen shkaqet për të cilat tek i rrituri 
mund të shfaqet perversioni, neurozat dhe 
histeria. Froidi i jep seksualitetit i jep një rol 
shumë të rëndësishëm në jetën psikike të 
njeriut që në fazat e para të zhvillimit duke 
thënë se këto faza do të jenë të rëndësishme 
edhe në zhvillimin e tij të mëtejshëm. 

Sipas Frojdit, fëmija nuk është një 
qenie aseksuale. Që foshnje fëmija e kërkon 
kënaqësinë në zona të ndryshme të trupit 
të cilat ndryshojnë gjatë rritjes. Pra, tek 
ai, ka shprehje të seksualitetit. Për Frojdin 
fëmijët janë individë të cilëve, duke qënë se 
i mungon një çensurë morale, eksplorojnë 
çdo lloj kënaqësie trupore pa pasur ndjenja 
faji. Për herë të parë ‘i bashkangjitet’ një 
fëmije seksualiteti, gjë që deri atëherë ishte 
e paimagjinueshme. 

Për ta zgjeruar këtë pikë do t’i kushtojmë 
vëmendje seksualitetit tek foshnja, atë që 
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Frojdi e përkufizon si “Faza orale”. Gjatë 
kësaj faze fëmija tërhiqet nga “thithja” e 
gjirit të nënës dhe, sipas tij (Frojd, 2009: 
146-148), interesi i tij kryesor është marrja 
e ushqimit. Por

… kur atë e merr e ngopet e zë gjumi mbi 
gji, e merr pamjen e një qenieje që ka provuar 
një kënaqësi qiellore, gjë që do të përsëritet 
më vonë pas përjetimit të orgazmës seksuale. 
Por dëshira e fëmijës për të thithur nuk është 
gjithmonë e lidhur me ushqimin, por është 
edhe thjesht një akt kënaqësie në vetvehte 
pasi fëmija, dëshiron ta përsërisë këtë akt, 
edhe atëherë kur nuk ka uri. 

Pra, fillimisht fëmija përfton kënaqësi 
nga marrja e ushqimit, por shumë shpejt do 
ta shkëpusë atë nga ky kusht. Fëmija do të 
kërkojë të thithë gjirin edhe kur nuk është i 
uritur. Thithja shakton një nxitje të zonës se 
buzëve të cilën Frojdi e përkufizon si zonë 
erogjene, duke i dhënë kështu një kënaqësi, 
pasojë e thithjes, të cilën e klasifikon si 
“seksuale”. Më pas fëmija do të zëvendësojë 
gjirin me gishtin, duke fituar kështu pavarësi 
në përftimin e kënaqësisë (Frojd, 2002).

Froidi analizon edhe një tjetër dimension, 
që është “Faza anale”. Në këtë fazë, zona anale 
merr për fëmijën një rol qendror: erotizmi 
mbështetet tek funksioni i jashtëqitjes. Kjo 
fazë e ka fillimin në vitin e dytë të jetës dhe 
eksitimi seksual zhvillohet gjatë jashtëqitjes 
ose në të kundërt në mbajtjen e saj. Zgjat pak 
a shumë deri në moshën tre vjeç. Fillimisht 
ndjen kënaqësi duke nxjerrë jashtë prodhimet 
e trupit të tij, duke i shikuar, duke i prekur 
apo marrë erë e më pas duke i mbajtur. Eshtë 
pikërisht në këtë moment që eksperimenton 
mundësinë për të dominuar trupin e falë 
kësaj fuqie të rregullojë marrëdhëniet me 
të tjerët. Në të pavetëdijshme infantile, 
sipas Frojdit, fantazohet jashtëqitja si 
diçka e çmuar që, në formën e një dhurate 
simbolike, fëmija i bën prindërve por mund 
edhe të përdoret si një mjet për të bërë pis 
e për të sulmuar (Freud, 1995).

Pas vitit të tretë (3-5 vjeç), fëmija 
futet në të ashtuquajturën “fazë falike”. 
Pulsionet spostohen drejt organeve gjenitale 
e kënaqësia tani rrjedh nga erotizmi uretral 
e nga manipulimi i gjenitaleve. Fëmija për 
herë të parë përjeton një seri problemesh 
që përfshijnë gjenitalitetin dhe theksohet 
interesi drejt atyre organeve të jashtme që 
përfaqësojnë më së miri sensualitetin. Të 
gjithë e vënë re se në këtë periudhë fëmijët 
fillojnë të bëjnë disa pyetje të caktuara 
sidomos prindërve që i inkurajojnë në vend 
që t’i refuzojnë. Këto pyetje i referohen 
kryesisht dy problemeve: (a) diferencave 
mes sekseve dhe (b) mekanizmit të lindjes 
së fëmijës. Përgjithësisht fillon të kërkojë 
shpjegime mbi diferencat mes sekseve. Ka 
mundësi që ky kuriozitet të lidhet me faktin 
që fëmija ka eksperienca personale direkte.

Hipoteza fillestare është ajo e një 
njëllojshmërie midis sekseve ku diferencat 
janë në llojin e krehjes së flokëve e veshjeve. 
Organi gjenital i vajzës kosiderohet identik 
me atë të djalit, vetëm se nënkuptohet si “i 
vogël por pastaj do të rritet”. Sipas kësaj 
hipoteze pra femra ka të njëjtat organe, por 
kjo nuk zgjat shumë. Megjithatë fëmija, që 
nuk nuk pranon kollaj se ka gabuar, reagon 
në një mënyrë tipike fëmijërore përballë 
konstatimit se organi mashkullor mungon 
tek vajza duke arritur në konkluzionin se, 
edhe pse tani mungon, më parë e kishte 
por e ka humbur.

Prolemi i dytë lidhur me lindjen ngrihet 
përgjithësisht pak më vonë. Edhe pse fëmija 
nuk arrin të vendosi në relacion menjëherë 
diferencën midis sekseve, mekanizmat 
e fekondimit, shtatzaninë dhe lindjen, 
shumë shpejt fillon të krijojë lidhjet mes 
këtyre probleme midis të cilave shfaqen dhe 
marrëdhënie të pavetëdijshme më të thella 
nga sa duket. Eshtë mirë që prindërit dhe 
edukuesit të përgjigjen me një lloj vërtetësie 
ndaj këtyre pyetjeve sepse fëmijët janë në 
gjendje të kapin aspektet më intime të 
edukuesve nga zëri, mimika, mënyra e sjelljes. 
Nëse percepton se ka diçka që po i fshihet 
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atëherë fëmija asimilon hiprokizinë. Përveç 
kësaj, nëse kurioziteti i tyre nuk shuhet, 
kjo i krijon ndjenja faji sepse përjetohen 
si kuriozitete të palejueshme. Kjo çon në 
tëndencën e manipolimit edhe më shumë të 
gjenitaleve, aktivitet infantil zbulues.

Në këtë fazë, evidentohen linja zhvillimi 
të ndara për mashkullin e femrën si përsa i 
përket seksualitetit, ashtu dhe identitetit të 
llojit. Fëmijët, të animuar nga kurioziteti 
e interesi, vazhdojnë konfrontin midis 
dy sekseve por të pandërgjegjësuar për 
diferencat seksuale, sepse vlen vetëm organi 
mashkullor pasi ai ekziston si për mashkullin 
që e ka ashtu edhe për femrën. Kur djali 
konstaton mungesën e penisit tek vajza, lind 
për të frika nga kastrimi e për vajzën cmira 
për të pasur penis.

Deri tani, jeta seksuale infantile ka qënë 
“autoerotike” por në fazat e zhvillimit të 
mëvonshëm do të orientohet drejt objekteve 
të jashtme e do të karakterizohet nga zona 
gjenitale. Do të fillojnë lojërat erotike më 
socializuese: “burrë e grua”, “loja e doktorit” 
e kështu me radhë. Duhet të kujtojmë se, 
në ditët e sotme, fëmijët kanë më shumë 
mundësi për të mësuar sjelljet seksuale të të 
rriturve nëpërmjet televizionit. Mund edhe të 
ndodhë që në kërkim të kënaqësisë fëmijët të 
bindin shoqen apo shokun për të luajtur lojra 
erotike. Kjo nuk duhet të na skandalizojë e t’i 
dënojmë. Gjëja më e mirë është t’i shpjegosh 
fëmijës se çdo moshë ka manifestimet e veta 
seksuale. Duke iu referuar lojës, Persico e 
Segati (2000: 47-48) shprehet:

Këto lojëra mes bashkëmoshatarëve shpesh 
fëmijët i bëjnë fshehurazi, si për faktin që 
i konsiderojnë të ndaluara por edhe sepse 
përbëjnë një botë të tyren private nga e cila 
të rriturit janë të përjashtuar. Kur luajnë 
mes tyre, si kur ndodh mes fëmijëve me 
seks të ndryshëm, si mes atyre me të njëjtin 
seks, bëhet fjalë për rituale eksploruese për 
t’u konfrontuar e për t’u njohur, rituale që 
përjashtojnë përfshirjen afektive e shpesh 
edhe vetë kontaktin fizik. Shpesh midis 

meshkujve e femrave edhe vetëm shikimi 
është burim erotik. Këto lojëra të lejojnë të 
eksplorosh me sy, pa e kaluar fare shikimin 
në zonën “e ndaluar” të trupit të tjetrit, në 
kërkim të diferencave.

Fëmijët dijnë se po bëjnë diçka të 
ndaluar duke luajtur në këtë formë, por duke 
qënë se janë lojëra eksperimentuese, rallë 
ndodh që të transformohen në diçka tjetër. 
Këto lojëra fëmijët i kanë bërë gjithmonë 
e vazhdojnë t’i bëjnë pa lënë tek ata asnjë 
gjurmë negative e shpesh as kujtimin. Në 
lidhje me këtë, Vegetti Finzi e Battistin 
(1996: 89) shprehet:

Këto eksperienca mbartin një ndjenjë faji që 
e çon fëmijën drejt harresës së tyre, shuarjes 
nga memoria. Nëse fëmija zbulohet e 
dënohet rrezikojmë të shkaktojmë konflikte 
të pavetëdijshme që do të zgjidhen vetëm 
në të ardhmen, kur eksperienca të reja do ta 
bëjnë ish-fëmijën të ulë barrierat e çensurën. 
Vetëm atëherë do të mund të buzëqeshë 
duke menduar për ato lojra fëmijërore. Është 
pikërisht nëpërmjet këtyre lojërave që fëmija 
fillon të kuptojë e të jetë i ndërgjegjshëm 
mbi atë çfarë “bëhet por nuk thuhet”. Me 
intuitë kupton se është më mirë t’i mbajë të 
fshehur prindërve eksperiencat e tij e kjo është 
shenja e një jete sekrete që shoqërohet me një 
vetëdije më të madhe mbi seksualitetin e tij 
dhe mbi linjën e pakapërcyeshme që e ndan 
nga ajo e nënës dhe babait.

Në moshën nga 3-5 vjeç manifestohet 
i ashtuquajturi “Kompleksi Edipit”. Kjo 
periudhë e jetës së fëmijës është e karakterizuar 
nga zhvillimi i një impulsi afektiv ndaj prindit 
me seks të kundërt, shoqëruar me ndjenja 
rivaliteti ndaj prindit tjetër prania e të cilit 
përjetohet me antagonizëm dhe ndaj të cilit 
zhvillohet një proçes identifikimi. Fëmija 
në këtë moshë fillon të ndjejë në mënyrë 
gjithmonë e më intensive një pengesë në 
proçesin egocentrik ndaj prindit me seks 
të kundërt nga i cili është i tërhequr. Kjo 
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pengesë është prindi i të njëjtit seks. Kështu 
fëmija hyn në garë afektive me prindin e 
seksit të kundërt (Canestrari, 1984). Rënia e 
kompleksit të Edipit manifestohet në mënyra 
të ndryshme tek vajza dhe tek djali. Djali 
heq dorë nga dëshirat seksuale ndaj nënës 
dhe kundërshtisë ndaj babait, për shkak ‘të 
ndjenjës së fajit’ që provon dhe nga frika 
se mund të dënohet me kastrimin, ndërsa 
te vajza rënia e kompleksit lind nga frika e 
humbjes së dashurisë së nënës (Freud, 1976). 

Gjatë fazës së latencës energjia e 
impulseve seksuale fëmijërore, gjithmonë 
e pranishme, devijon drejt proçesit të 
sublimimit, drejt qëllimesh si aktiviteti 
artistik, marrëdhëniet sociale që në pamje 
të parë nuk kanë lidhje me seksualitetin. 
Ajo që shkon nga mosha 6÷10 vjeç 
është përkufizuar nga Frojdi si periudha e 
latencës pikërisht për aspektin e fshehur, 
jo lehtë të dallueshëm, të maskuar, që 
dëshira seksuale merr në këtë fazë (Chinosi 
e Scalari, 1987). Ndërsa nga mosha 3÷5 
vjeç, fëmija në mënyrë aktive tenton të 
vë në plan të parë gjithçka që i përket 
seksualitetit, pas moshës 6 vjeç, pasi zgjidhet 
faza e Edipit, mbi të gjitha ato fenomene e 
ndjenja, hidhet një vello rimocioni. Ka një 
diferencë impresionuese midis pasurisë së 
eksperiencave dhe varfërisë së kujtimeve që 
mbeten në ndërgjegjen e të rriturit. 

Periudha e latencës është shumë e 
rëndësishme për pjekurinë intelektive 
ndërsa në lidhje me afektivitetin nuk krijon 
përgjithësisht probleme. Në këtë periudhë 
fëmija është shumë i tërhequr nga interesa 
intelektuale, lidhet me shokët e asimilon 
normat e sjelljet karakteristike të ambientit të 
tij. Ka pak interes për seksin e kundërt. Eshtë 
pra një periudhë ndryshimesh të mëdha 
afektive konjitive, sociale në të cilën fëmija 
përdor të gjithë energjinë për të konsoliduar 
vetveten duke u përgatitur për ndryshimet 
psikologjike e fizike të adoleshencës.

Për të mund t’u përballur me argumentin 
në mënyrë të qartë e të dobishme është mirë 
të përkufizojmë saktësisht në çfarë konsiston 

edukimi seksual e cilat mund të jenë për 
të rriturin aftësitë që duhet të asimilojë 
dhe objektivat të cilat duhet të ketë në 
shënjestër. Ajo që zakonisht e në mënyrë 
sipërfaqësore i bashkëngjitet seksualitetit 
është funksioni gjenital riprodhues. Por ta 
mbërthesh seksualitetin brenda këtij kufiri 
do të thotë ta privosh nga ato domethënie 
dhe aspekte afektive, relacionale e sociale që 
dallojnë seksualitetin tek qenia njerëzore. 
Marrëdhënia me vetë trupin, imazhi që 
krijohet per veten, marrëdhëniet me të tjerët, 
afektiviteti, vlerat dhe ndjenjat, përfshijnë 
sferën seksuale. E këto aspekte, që e 
bëjnë seksualitetin një strukturë qendrore 
të identitetit, ndërthuren me pulsionet 
biologjike, duke kushtëzuar pratikisht 
çdo eksperiencë të jetës. “Përveç kësaj, 
për ne qeniet njerëzore, seksualiteti është 
shumë shpesh në shërbim të funksioneve 
jo seksuale. Këto janë përkufizuar, për 
shembull, si funksione “terapeutike”; pra 
kur seksi përdoret si antidepresiv, qetësues o 
gjumëdhënës. Ose funksione “relacionale”; 
pra kur seksi përdoret për të komunikuar 
apo socializuar” (Pasini, 1991).

Këto funksione, që janë në shërbim të 
nevojave psikologjike, janë veçanërisht të 
rëndësishme në fazën evolutive dhe të qarta 
në shprehjen e tyre sidomos në përiudhën 
e adoleshencës e jo domosdoshmërisht 
shuhen në çift e në moshë të rritur. Fëmijët 
kanë dy burime kryesore që i shtyjnë drejt 
argumentit; kurioziteti dhe intriga, kjo e 
fundit në kuptimin e një aftësie pozitive 
provokimi. Kurioziteti dhe intriga shprehen 
nga fëmijët kur ndjejnë që të rriturit duan t’i 
shpëtojnë bisedës, ndërsa kur i rrituri është i 
gatshëm të përgjigjet apo arrin deri të nxisë 
pyetjen atëherë rregjistrohen të tjera ndjenja. 

Pyetjet lindin të shtyra nga konfrontime 
me fëmijë më të rritur, me bashkëmoshatarët, 
nga jeta familjare, nga mass-media. 
Kurioziteti i parë lidhet me diferencat 
mashkull femër, me lindjen, me riprodhimin 
e më pas kuriozitete të tjera mund të lidhen 
me gjeste të të rriturve, me imazhe filmash, 
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me fjalë të vështira që dëgjohen nga shokët 
apo vëllezërit më të rritur. “Edhe nivele të 
ndryshme të informacionit mes moshatarëve 
stimulojnë dëshira për të kuptuar çfarë është 
në të vërtetë ajo për të cilën flitet. Emocione 
të veçanta të pranuara apo të refuzuara nga 
të rriturit, mund të provokojnë të tjera 
pyetje. I rrituri duhet të jetë i vetëdijshëm 
se pyetjet janë normale dhe se asnjë pyetje, 
sado provokuese, nuk duhet të refuzohet. 

Gjithë sa thamë nuk i përket vetëm 
fëmijëve të vegjël por edhe atyre më të rritur. 
Pre-adoleshenca dhe adoleshenca janë me 
siguri fasha moshe në të cilat edukimi seksual 
nuk mund kurrsesi të përjashtohet. Kjo nuk 
do të thotë se është ky momenti në të cilin 
fillohet të jipen shpjegime, siç mendojnë 
akoma shumë prindër, pasi kjo duhet bërë 
gjatë gjithë fazës së rritjes, që në fëmijëri, 
në mënyrë të përshtatshme me nevojat e 
njohjes dhe nivelet e kuptueshmërisë nga 
ana e fëmijëve. 

Natyrisht adoleshenca është momenti 
kritik në të cilin përkufizohen shumë 
elementë të jetës seksuale adulte; nga 
pjekuria seksuale tek marrja e identitetit dhe 
modeleve sjellore që në mënyrë progresive 
i afrohen të rriturit. Në të vertetë fëmijët e 
sotëm, kur hyjnë në fazën e adoleshencës, 
kanë marrë nëpërmjet televizionit, në një 
masë të konsiderueshme informacion, e 
megjithatë shpesh ata kanë një njohje të 
shtrembëruar e të copëtuar të seksualitetit gjë 
që bën të vështirë për të rinjtë të vlerësojnë 
e asimilojnë në mënyrë korrekte stimujt e 
shumtë informativ. Maturia gjenitale gjatë 
adoleshencës shoqërohet me zhvillimin 
afektiv dhe sensualizimin e ndjenjave. 
Motivet që shpesh shtyjnë adoleshentët për 
të marrë njohuri lidhur me seksualitetin, 
nuk kanë thjesht natyrë konjitive por kanë të 
përfshirë dëshirën për njohur për të mësuar 
si të menazhojnë sensacionet seksuale, për 
t’u përballur me aspekte të afektivitetit e 
sensualitetit që fillimisht mund t’i duken 
individit si elementë të huaj e autonom 
(Freud, 1995).

Në të vërtetë, siç edhe është evidentuar, 
ajo që e bën të vështirë e kompleks edukimin 
seksual nuk është problemi i informacionit 
shkencor, por të përballesh me argumenta 
që lidhen me sferën intime e të thellë të 
personit, të vetë edukuesit, që lidhen me 
botën e vlerave.

Metodologjia e kërkimit empirik, pyetjet 
kërkimore dhe realizimi i studimit

Duke iu referuar përkufizimit të termave 
seks dhe seksualitet të cilat shpesh marrin të 
njëjtin kuptim në gjuhën e përditshme ndërsa 
në të vërtetë kanë domethënie të ndryshme 
pyetja që lind është: sa jemi të vetëdijshëm 
mbi këtë diferencim? Më tej, duke iu referuar 
Frojdit i cili ka revolucionuar kuptimin e 
termit seksualitet duke shpjeguar se ai është 
i pranishëm edhe tek fëmija i porsalindur, 
pyetja kërkimore që lind në lidhje me 
këtë është: sa jemi të ndërgjegjësuar mbi 
kuptimin e binomit fëmijë-seksualitet. Duke 
qënë se në këtë punim do të mundohemi të 
evidentojmë rolin që ka edukimi seksual i 
cili përfshin një sferë shumë më të gjërë se 
sa thjesht marrëdhëniet intime, sëmundjet e 
transmetueshme, shtatzanitë shtrohet pyetja: 
sa të informuar jemi mbi shumllojshmërinë e 
aspekteve që ai përmban e çfarë rolin luan?

Për të identifikuar perceptimet dhe 
reagimet e ndryshme të prindërve në 
lidhje me edukimin seksual dhe praninë 
e seksualitet tek fëmijët paraadoleshentë 
(deri në moshën 13 vjeç) është përdorur 
kryesisht metoda cilësore. Kjo metodë na jep 
mundësinë të rrisim njohuritë e të kuptuarin 
mbi aspekte të realitetit shoqëror. Në rastin 
e këtij studimi na intereson të përdorim këtë 
metodë për të kuptuar reagimet, mendimet, 
perceptimet e prindërve lidhur me atë 
çfarë mendojnë se është edukimi seksual, 
seksualiteti e binomi fëmijë - seksualitet. 

Si të gjitha dukuritë komplekse, edukimi 
seksual ka shumë përmasa dhe nuk është 
objekt i matjes së drejtpërdrejtë, por i asaj 
të tërthortë. Kështu, ndërtimi i indekseve 
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të integrimit dhe llogaritja e treguesve 
konkretë, përbërës të këtyre indekseve, has 
mjaft vështirësi. Modeli i Heckman-it ku 
përshkruhen katër përmasat e integrimit 
(përmasa strukturore/institucionale, ajo 
kulturore, shoqërore dhe identifikuese), 
tregon se si disa elementë si ndjenja e 
përkatësisë dhe marrëdhëniet miqësore nuk 
mund të maten me objektivitet. 

Intervista është metoda bazë që është 
përdorur. Eshtë ndërtuar me pyetje gjysëm 
të strukturuara e të thelluara të cilat na 
ndihmojnë të mësojmë mbi mendimet, 
perceptimet, sjelljet, kufizimet ose jo, 
kuptimet e njerëzve, opinionet. Gjysëm të 
struktuara sepse pyetjet kanë një bosht e të 
thelluara sepse japin më shumë material i cili 
mund të lidhet ose jo me temën. Intervista 
është e ndarë në dy blloqe. Blloku i parë 
përmban të dhënat demografike e fetare. 
Blloku i dytë është i përbërë nga 22 pyetje 
gjysëm të strukturuara. Intervistat kanë 
zgjatur rreth 30 minuta sejcila. Një pjesë 
e mirë e intervistave janë kryer në ditët 
e takimeve me prindër, kjo për arsye se 
thjeshtonte realizimin e takimit për shkak se 
prindërit përgjithësisht bëjnë të pamundurën 
për të shkuar në këto takime duke mënjanuar 
angazhime të tjera të mundshme. Pjesa tjetër 
është realizuar përmes takimesh të caktuara 
në mënyrë telefonike.

Gjatë intervistimit kam ndjekur radhën 
e pyetjeve duke u ndalur e duke mbajtur 
shënime aty ku shihja një dëshirë të palës 
së lintervistuar për t’u thelluar më shumë se 
thjesh në dhënien e një përgjigje të shkurtër 
lidhur me pyetjen. Popullata në të cilën 
është shtrirë studimi përbëhet nga prindërit 
e shkollës 9 vjeçare “Vincens Prendushi”, 
Durrës. Është një popullatë heterogjene 
nëse marrim si kriter: arsimin, prejardhjen, 
përkatësinë fetare, statusin social. Kampioni 
është përzgjedhur në bazë tre kritereve, që 
janë: (1) mosha e prindërve, nën moshën 40 
vjeç; (2) prindër që kanë të paktën një fëmijë 
të moshës 12-13 vjeçare, të seksit mashkull 
ose femër; (3) gjinia e prindit, 40 meshkuj 

e 40 femra, përzgjedhur në mënyrë që të 
ruajmë barazpeshën midis dy gjinive e për të 
zbuluar nëse ka dallime eventuale mes tyre. 

Realizimi i intervistave është kryer në 
mënyrë individuale duke zgjedhur si ambient 
një kafene të qetë, kjo për ta relaksuar akoma 
më shumë të intervistuarin. Kjo përsa i 
përket pjesës femërore të kampionit dhe një 
përqindjeje të vogël të pjesës mashkullore, 
ndërsa me pjesën e mbetur intervistat janë 
kryer në një ambient të qetë të shkollës me 
aprovimin e Drejtoreshës e cila pavarësisht 
perplesitetit, në fund, pak për shkak të 
njohjes së gjatë e pak për të gjitha shpjegimet 
dhënë me shumë kujdes e hollësi, më dha 
këtë mundësi.

Ajo çfarë më ka ndihmuar shumë në 
realizimin e këtij sondazhi është njohja, 
edhe pse shpesh e pakët, me një pjesë të 
konsiderueshme të të intervistuarve pasi unë 
vetë kam një fëmijë në këtë shkollë. 

 Gjatë studimit u respektua anonimati 
dhe konfidencialiteti. Iu qartësua arsyeja 
e kësaj interviste e cila do të përdorej për 
qëllime studimore. Që në fillim iu bë e qartë 
që mund të tërhiqeshin gjatë proçesit nëse do 
të dëshironin. Si dhe u informuan fillimisht 
që çdo përgjigje e dhënë do të përdorej për 
studim. Për ta bërë intervistuesin të ndjehet 
sa më i rehatshëm e i tuteluar, pyetësori 
nuk përmban zërin: Emër Mbiemër por 
vetëm inicialet, moshën, gjininë, arsimin si 
dhe gjininë e moshën e fëmijës e në fund 
përkatësinë fetare. 

Intervistat individuale me prindërit: 
gjetje dhe diskutime

Ajo çfarë vura re gjatë intervistave është 
se, përgjithësisht, nënat ishin të gatshme për 
t’u përgjigjur, ndërsa baballarët, pranojnë 
disi me vështirësi të përgjigjen sapo dëgjojnë 
temën. Madje A. K., një baba 40 vjeçar, i cili 
ka dy binjake të moshës 12 vjeçare u shpreh 
shkurt: “Nuk marr vesht nga këto gjëra”.

Me edukimin e fëmijës kryesisht merren 
nënat. Kjo është një përgjigje e cila jipet si 
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nga vetë nënat po ashtu edhe nga baballarët 
e një pjesë e të cilëve shtojnë se kjo ndodh 
për arsye se femrat janë më të zonjat të 
mirëkuptohen me fëmijët. Femrat nga ana 
e tyre thonë se bashkëshortët nuk kanë kohë 
pasi punojnë më gjatë e ndaj, detyrimisht kjo 
detyrë u përket atyre. Një përqindje e vogël 
përgjigjet se meshkujt “nuk janë të aftë” të 
merren me fëmijët. Y.Z., një baba 37 vjeçar, 
i cili ka një djalë në moshën 12 vjeçare dhe 
një vajzë 4 vjeç, gjatë intervistës pohon se:

Është nusja ajo që merret me fëmijët. Të dy 
punojmë e nuk është çështje kohe, por fëmijët 
preferojnë për çdo gjë t’i drejtohen asaj. Edhe 
nëse une ofrohem të vij në ndihmë përgjigja 
është se “dua mamin”. Ndaj është ime shoqe 
ajo që merret me çdo aspekt pavarësisht se un 
jam gjithmonë në dijeni. Të them të drejtën 
kjo herë herë më pëlqen se më lë të lirë, por 
ka raste që më duhek sikur jam i largët me 
ta, sidomos me djalin”

Gati 100 për qind e kampionit pohon 
se ka dëgjuar të flitet për edukim seksual. 
Por me edukim seksual kupton që t’i japësh 
fëmijës informacione mbi raportet seksuale 
dhe pasojat e tyre (shtatzania dhe sëmundjet 
e transmetueshme). S.K., nënë 27 vjeçare 
e cila ka një djalë e një vajzë 13 dhe 4 vjeç 
shprehet se:

Edukimi seksual është shumë i rëndësishëm 
pasi fëmija mëson se si të ruhet nga sëmundjet. 
Për vajzat është akoma më i rëndësishëm pasi 
ato mund të mbeten shtatzënë. Unë jam 
shumë dakord me edukimin seksual.

Po kështu, i gjithë kampioni është i 
mendimit se edukimi seksual lidhet me 
adoleshencën me përjashtim të tre rasteve, 
nëna që kanë vajza, të cilat mendojnë se është 
i domosdoshëm disi më herët. R.B., nënë 34 
vjeçare e cila ka një vajzë 12 vjeç shprehet se 
“...e mira do të ishtë që edukimi të fillonte 
në moshën 15-16 vjeç por në ditët e sotme 
fëmijët janë shumë të zhvilluar.

Në të gjithë kampionin vihet re një 
analogji midis termit “seks” e termit “gjini”. 
Të gjithë thonë se “është e njëjta gjë” duke u 
habitur disi për pyetjen time. A. M., një nënë 
30 vjeçare, me një fëmijë 13 vjeç shprehet 
se “ne themi seksi mashkull ose gjinia 
mashkullore. Eshtë po e njëjta gjë. Tani po 
me lind dhe pyetja pse dy fjalë?”

Po kështu, 65 për qind e kampionit, 
nuk bëjnë dallime midis termit “seks” dhe 
“seksuale”, duke vendosur mes tyre shenjën 
e barazisë. 

Ndërsa 25 për qind e të intervistuarve 
hezitojnë t’i përgjigjen kësaj pyetje. Ata 
thonë se nuk e dinë në të vërtetë a ka ndonjë 
dallim. Në moment të parë përgjigja e tyre 
ishte “jo”, por pastaj u shprehen se “ndoshta 
edhe mund të ketë”. 

Vetëm 10 për qind e kampionit i jep 
termit “seksuale” një tjetër ngjyrë. Mënyra se 
si ata tentojnë ta shpjegojnë është e ilustruar 
mjaft mirë nga intervista me B.G., një baba 
37 vjeçar, i cili ka dy djem të moshës 13 dhe 
16 vjeç. Ai shprehet:

Ah... nuk di si ta shpreh diferencën por “seks” 
është një gjë e “seksualitet” është diçka tjetër, 
për këtë jam i bindur. Mund të provoj ta 
shpjegoj me një shembull. Një femër mund 
të mos jetë shumë e bukur por është shumë 
sensuale. Eshtë sensuale në mënyrën e sjelljes, 
lëvizjeve, mënyrës si vishet si ulet si flet. Kjo 
mund te vlejë edhe për një mashkull ndërsa 
fjala “seks” lidhet me marrëdhëniet seksuale 
ose me organet.

Kjo ka rezultuar ndër të paktat intervista 
ku intervistuesi kishte dëshirë të thellohej në 
mendim. Lidhur me edukimin seksual tek 
fëmijët e vegjël nën moshën 10 vjeç, mbi 
90 për qind e kampionit thotë se “ai nuk 
ka lidhje me fëmijët, por me adoleshentët”. 
Ndërsa 10 për qind shtron pyetjen: për çfarë 
do të mund të shërbente edukimi seksual 
tek fëmijët e vegjël, derisa shqetësimi fillon 
kur ata rriten? A.K., një baba 29 vjeçar, i 
cili ka fëmijë të moshës 12 vjeç shprehet: 
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“Janë të vegjël akoma e nuk shoh pse duhet 
edhe sepse kjo do të thotë t’i fusësh në kokë 
gjëra që nuk kanë. Edhe sikur, as nuk do t’i 
kuptonin”

A bëjnë fëmijët pyetje lidhur me seksin? 
Nga intervistat rezulton se “jo”.

Por nëse do të kishte? Në këtë rast 
vendoset se cili prind do të merret me 
fëmijën. Ky vendim merret duke u bazuae 
edhe tek gjinia e fëmijës: Nëna me vajzën, 
babai me djalin. R.K., një nënë 34 vjeçare, 
e cila ka fëmijë të moshë 12 dhe 15 vjeç 
shprehet: “Vajza është e vogël e nuk pyet 
ndërsa djali mendoj se ka pyetje por flasin 
me shokët e jo me prindërit, kjo dihet”.

Për pyetjet e fëmijëve, të tilla si: “Ku 
isha më parë?”, “Si linda?” etj., rezulton 
se prindërit nuk u japin asnjë konotacion 
tjetër, përveçse pyetje normale fëmijësh të 
cilat s’lidhen aspak me edukimin. Përgjigjet 
janë nga më të ndryshmet por asgjë që 
i afrohet realitetit. Evitimi, anashkalimi, 
heshtja, kapërcimi i momentit, mbizoteron 
qëndrimin e prindërve. A.P., nënë 40 vjeçare 
e cila ka fëmijë të moshës 12 vjeç, shprehet:

Sigurisht që fëmijët bëjnë pyetje të tilla, si 
vajza ashtu dhe djali por nëse mendoj se nuk 
është rasti atëherë i them se është akoma i 
vogël për ta kuptuar e se kur të rritet do t’i 
mësojë të gjitha.

Të gjithë prindërit e kampionit tonë 
kanë të paktën një fëmijë të moshës 12-13 
vjeç, të seksit mashkull ose femër, në klasë 
të shtatë dhe që janë të bindur se tashmë 
shkolla e luan rolin e saj. Në lidhje me 
pyetjen nëse mësimet mbi këtë temë, të 
përfshira në kapitullin e biologjisë, janë ose 
jo të mjaftueshme, 80 për qind mendon 
se “po”. Pjesa tjetër (përveç një pjese që 
shkon në 5 për qind që thotë se “nuk e di”), 
mendojnë se “edhe kaq sa thuhet është e 
tepërt për këtë moshë.” Sh.T., një nënë 31 
vjeçare e cila ka një vajzë 13 vjeç dhe një 
djalë 11 shprehet se:

Unë mendoj se është mëse e mjaftueshme 
ajo që mësojnë në shkollë edhe sepse nuk di 
ç’tjetër mbetet. Që në klasë të shtatë fëmija i 
ka mësuar të gjitha. Mendoj se është edhe e 
tepër sepse fëmijët mund të traumatizohen, 
por kështu janë rregullat, çfarë të bëjmë?

Lidhur me pyetjen nëse edukimi 
seksual ka lidhje me emocionet, 100 për 
qind përgjigjen se “jo”. G.T., baba 39 vjeçar 
i dy fëmijëve 12 vjeç dhe 7 vjeç shprehet 
se “emocionet janë tjetër gjë, e tjetër është 
edukimi seksual; ç’punë kanë emocionet me 
ruajtjen nga sëmundjet?”

Të gjithë duket sikur përjashtojnë 
mundësinë që fëmija i tyre, sidomos femër, 
të mund të ketë marrëdhënie seksuale. 
Shumë shprehen se nuk mund të ndodhë 
pasi janë të kujdesshëm dhe nuk i lënë 
fëmijët vetëm. Vajzat as bëhet fjalë. B.B., 
baba 38 vjeçar i dy vajzave 11-13 vjeçare, 
përgjigjet kështu: “E dimë ku është, e çojmë 
ne e marrim ne e ndërkohë rrimë aty pranë 
nëse e kemi çuar në ndonjë ditëlindje”.

Dua të përmend këtu një studim të 
ISHP-së nga i cili rezulton se seksi në 
moshën 13 vjeçare është tashmë një fenomen 
i zakonshëm. Sipas studimit të fundit të këtij 
instituti, mbi një kampion prej gati tremijë 
nxënësish, rezulton se 14% kanë kontakte 
seksuale. Kampioni i referohet moshës 
13÷15 vjeç. Gjithmonë sipas këtij studimi, 
edhe pse në raste të rralla, nxënësit provojnë 
seksin që në moshën 11 vjeç.

Disa përfundime dhe sygjerime

Mund të themi se “fëmija i Frojdit” 
është larg të qenurit ëngjëllor, por shumë 
më afër të qenurit qenie njerëzore. Nga ana 
tjetër “…ideja se fëmijët nuk kanë kurrëfarë 
jete seksuale, kurrëfarë eksitimi seksual dhe 
asnjë lloj kënaqësie të tillë, dhe si gjithçka 
lindka papritur midis moshës 12-14 vjeç, 
nga pikëpamja biologjike do të ishte sa e 
pabesueshme aq edhe absurde (Frojd, 2009; 
146÷148). Me këtë nuk dua të përcjell 
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mendimin se fëmijës 3 vjeç duhet t’i flasësh 
për kontraceptivë. Këtë as nuk do të ishte në 
gjendje ta kuptonte, por ekziston një gjuhë 
e përshtatshme e kuptueshme për të gjitha 
moshat. Edhe ajo çfarë shpjegohet në klasë 
të parë mbi matematikën apo gjuhën, nuk 
është e njëjtë me klasën e shtatë.

Në sferën edukuese, t’i njohësh 
seksualitetit një domethënie më të gjerë, 
është e domosdoshme jo thjesht për t’i dhënë 
atij një përcaktim korrekt e shkencor por për 
të kapërcyer e shuar frikën dhe hezitimin që 
kanë njerëzit për t’u përballur me këtë temë 
nëpërmjet një interpretimi të ri më të pasur 
e më të artikuluar.

Nuk ka në fakt një mënyrë për të 
propozuar edukimin seksual përveç 
ndërgjegjësimit se është pjesë e një edukimi 
global. Pra të edukosh seksualisht do të 
thotë të mos ndash këtë komponent nga 
zhvillimi komplesiv i personalitetit të fëmijës 
por të lejosh që ky dimension, që në fillim, 
të mund të rritet në mënyrë harmonioze, 
të integrohet e të shprehet brenda një 
konteksti relacional, afektiv e komunikativ 
domethënës e të shëndetshëm.

Eshtë e rëndësishme pra që i rrituri të 
japë sinjale që seksi nuk është diçka e pisët, për 
t’u fshehur, për t’u mohuar, për t’u ndaluar pa 
dhënë shpjegime e motive. Përdorimi i keq 
i seksit mund të kthehet në diçka negative, 
por seksi në vetvete është diçka pozitive dhe 
është pjesë integruese e jetës.

Eshtë e rëndësishme të krijojmë një 
“hapësirë fjalësh” midis bashkëbiseduesve 
të rritur e të vegjël, një hapësirë mbi tema 
ndaj të cilave më së shumti ekziston çensura. 
Eshtë gjithashtu e rëndësishme të jipen 
sinjale se jeta është edhe kënaqësi e jo vetëm 
mund, lodhje, dhimbje e zhgënjime. Ai që e 
sjell në jetë fëmijën është prindi, ndaj është 
i pari që duhet të merret me edukimin e 
fëmijës, përfshirë atë seksual. Në lidhje me 
këtë nuk mund të mendohet se ka një ditë të 
muajit apo orë të ditës ku fëmija edukohet. 
Edukimi i tij duhet të jetë i gjithanshëm 
dhe i vazhdueshëm dhe përderisa fëmijën e 

konsiderojmë të aftë të kuptojë e të asimilojë 
çdo lloj informacioni tjetër, duke iu referuar 
gjithmonë moshës, atëherë nuk ka pse të 
përjashtojmë atë seksual.

Ajo çfarë rezulton nga intervistat e 
shumta na lë të kuptojmë se nuk jemi aspak 
të qartë mbi ç’është edukimi seksual e kujt 
periudhe kohore i referohet. Prindërit, 
në mënyrë të gabuar e lidhin atë me 
marrëdhëniet seksuale të cilat kanë pasoja 
negative si marrja e sëmundjeve apo 
shtatzania. Pikërisht mbi bazën e këtyre 
rezultateve lind nevoja për ndërhyrje.

Nuk mund ta mbyllim seksualitetin 
brenda kufijve të marrëdhënies seksuale, 
kjo është e pashëndetshme ndaj, mendoj 
se ka ardhur momenti që e gjithë shoqëria 
të sensibilizohet mbi këtë argument. Edhe 
pse në një kulturë si e jona kjo gjë është e 
vështirë, mendoj se nuk duhet të stepemi 
e të heqim dorë. T’i japësh fëmijës edukatë 
seksuale nuk është më pak e rëndësishme se 
t’i shpjegosh se ç’është e moralshme e jo. Në 
një farë mënyre, ndoshta, është më e thjeshtë.

Kopshtet e shkollat duhet të bëhen 
promotore të ndërhyrjeve organike 
shumëdisiplinore në fushën e edukimit 
seksual i cili duhet të bazohet në një sjellje 
edukative të qetë, të hapur që përveçse ofron 
mjetet për të favorizuar realizimin personal, 
të bashkojë informacionin me formimin 
e të mbajë parasysh nevojat, pritshmëritë, 
dyshimet, ankthet e kujt, duke qenë në një 
fazë rritjeje, duhet të mund të hapet me 
qetësi e besim.

Programet e edukimit seksual, duhet të 
kenë objektiva me një spektër më të gjërë, 
i cili shkon përtej marrëdhënies së parë 
seksuale e marrjes së masave për të evituar 
sëmundjet e transmetueshme seksualisht apo 
shtatzaninë. Sipas Frojdit, ajo që shfaqet 
tek fëmijët në këtë moshë, është funksioni 
i vazhdimit të llojit e jo seksualiteti dhe me 
shfaqjen e plotë të epshit seksual i vjen fundi 
ndikimit të edukimit.

Edukuesit në nivele të ndryshme duhet 
të aftësohen të punojnë edhe në dimensionin 
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emocional të edukimit seksual duke hequr 
dorë nga modele rigide e duke mbështetur 
fëmijët në zhvillimin e tyre psikoseksual. 
Nënat e baballarët e rinj duhet të mbështeten 
e i duhet ardhur në ndihmë në mënyrë që të 
jenë të aftë të përballojnë pyetjet e fëmijëve 
të tyre pa nguruar.

Në mbyllje, po elenkojmë disa rregulla 
lidhur edukimit seksual, të cilat janë 
përmblrdhur në katër pika:

Rregulli i parë: Shfrytëzo momentin e duhur 
Lidhur me këtë, është mirë të mos 

krijojmë iluzione sepse fëmijët tanë dinë 
shumë më tepër nga sa ne mendojmë, ndaj 
është mirë të flasim një orë e më parë se 
sa pesë minuta më vonë. Fëmijët e sotëm, 
që në moshë të njomë, gjinden përballë 
çështjesh nga më të ndryshmet, kjo sidomos 
për shkak të përhapjes së teknologjisë që 
jep informacione e ofron imazhe nga më të 
ndryshmet. Vetë filmat vizatimorë përmbajnë 
elemente që lidhen me seksualitetin. Kjo 
shtyn fëmijët e adoleshentët të thellohen në 
mënyrë autonome lidhur me argumentin, 
duke krijuar shpesh si përfundim një imazh 
të shtrembëruar mbi atë çfarë është realisht 
afektiviteti e seksualiteti. Ndaj faza e parë e 
komunikimit, duhet t’i dedikohet dëgjimit 
të asaj çfarë mendojnë ose interpretimit të 
heshtjes së tyre përballë situatash të caktuara. 
Dëgjimi do të bëjë të mundur përgjigjen 
mbi atë çfarë duan të dijnë. Ja pse është i 
rëndësishëm krijimi i një marrëdhëniejeje 
intime me fëmijët, në mënyrë që prindërit të 
jenë të parët që njohin atë çfarë ndodh rreth 
tyre. Nëse fëmijët mirëpriten nga prindërit e 
tyre për çdo shqetësim që kanë, do të rendin 
prap tek ta edhe për shqetësimet lidhur 
me seksualitetin. Jetojnë në një ambient 
që dërgon vazhdimisht mesazhe të cilat 
bien shpesh ndesh me vlerat që duam t’i 
transmetojmë, shpjegojnë ekspertët drejtues 
të projektit mbi edukimin seksual e afektiv 

zhvilluar nga Universiteti i Navarra-s dhe 
krijues të sitit Educarhoy.org.

Rregulli i dytë: Fol qartë
Duhen dhënë informacione të qarta e 

duhen thirrur gjërat me emrin e tyre. Alfonso 
Aguilo, autor i njohur mbi edukimin familjar 
pohon se: “Nuk është e këshillueshme 
t’i drejtohemi përrallave, si për shembull 
ajo e lejlekut, për të kapërcyer vështirësitë 
e edukimit seksual. Natyra njerëzore ka 
aspiratë të vërtetën dhe fëmija, sado i 
vogël, ka të drejtë të mësojë të vërtetën. 
Prandaj është e rëndësishme që prindërit të 
përgatiten më së miri.

Rregulli i tretë: Jep informacion pak nga pak
Një fëmije 6 vjeç nuk mund t’i jipen 

shpjegime që do t’i jipeshin një adoleshenti 
14 vjeçar. Informacionet duhen dhënë 
dalëngadalë, sa më shumë rriten aq më 
shumë tregojnë interes. Përsa i përket më 
të vegjëlve, duhen pyetur ata se çfarë duan 
të dijnë e t’i jipet një shpjegim i shpejtë pa 
shumë detaje. Kjo për t’i qetësuar e për t’i 
dhënë mundësinë të kuptojnë atë çfarë duan 
të dijnë.

Rregulli i kartërt: Shpjegojini të gjitha 
aspektet, jo vetëm ato fizike

Edukimi afektiv e seksual duhet të 
përfshijë të gjithë qenien njerëzore, jo 
vetëm atë çfarë lidhet me aspektin fizik. 
Duhen përgatitur të rinjtë edhe për 
dashurinë. Edhe nëse iu është bërë një 
pyetje e thjeshtë përgjigjuni në mënyrë 
komplete pasi seksualiteti ka të bëjë me 
autostimën dhe lumturinë tonë. 

Një seksualitet i shëndoshë ka të bëjë 
me rritjen tonë personale e me pjekurinë 
tonë. Një edukim i përshtatshëm afektiv – 
seksual, mund të bëjë diferencën në jetën 
e një personi ndaj është një përgjegjësi e 
madhe.
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Përmbledhje

Në fund të shekullit XIX, proçesi i formimit të shteteve kombe në Ballkan ishte në fazën e vet 
më të ethshme. Të unifikuar nga një frymë nacionaliste e orientuar nga feja dhe mitet mesjetare 
ato po zgjeronin kufijtë e tyre mbi autonominë e fituar nga Perandoria Osmane në shpërbërje 
e sipër. Në këtë periudhë imazhi i heroit mesjetar Gjergj Kastrioti - Skënderbeu u zgjodh nga 
rilindasit shqiptarë me qëllimin e ndërtimit të një figure model në frymën e rizgjimit të frymës 
kombëtare. Prej qindrave imazhe vetë heroit nga literatura perëndimore u përzgjodh një version, 
i cili u ripërsërit prej dekadave të fundit të shekullit XIX, nga pothuaj çdo artistshqiptar, brenda e 
jashtë vendit. E kuptuar shpesh nga historiografia vendase e shekullit XX, si një detyrë patriotike 
e intelektualë vetë kohës, ajo jo domosdoshmërisht duhet kuptuar si e tillë në çdo ekzemplar 
të vetin, pasi ngjyrimet patriotike në këtë perudhë janë prezente aq sa dhe ato komerçiale, 
ashtu si në çdo periudhë artistike në historinë e artit botëror. Në këtë artikull do mundohem të 
analizoj kohën kur lindi ky model, karakteristikat e tij, mediumet të cilat ai preku, dhe se si ai 
u trasmetuar në versionin e zgjedhur pothuaj i paçensuruar nga versioni original, për të arritur 
qëllimin e parë të saj: njohjen e publikut me heroin e tyre të zgjedhur kombëtar.
Fjalët kyçe: Arti Shqiptar, Skënderbeu, Ndërtimi figurativ, Heroi kombëtar

Social Studies 2018, 2 (12): 71-75

Hyrje 

Popujt e shumtë të Ballkanit, të 
konsoliduar nga feja dhe një kompaktësi 
etnike relative, për t’u ringritur mbi rrënojat 
e perandorisë osmane, i bënë thirrje edhe të 
kaluarës së tyre mesjetare. Në mungesë të 

mbretërive mesjetare, nacionalizmi shqiptar, 
për një sërë arsyesh, zgjodhi një platformë 
ndërtuar mbi disa teza. E para ishte ajo e 
çertifikimit të së drejtës së tyre si banorë 
autoktonë, duke ngritur e propaganduar të 
dhëna mbi origjinën e lashtë të shqiptarëve, 
nisur nga ato pellazgjiko–ilire.Prejardhja 
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Ndërtimi i figurës së Skënderbeut nga artistët shqiptar 

në kapërcimin e shekullit XIX – XX

e përbashkët tentonte të ngrihej përmbi 
ndarjet religjoze, si një platformë e re, 
njohur si “shqiptarizma”, për të cilën Mithat 
Frashëri theksonte sefilloi të bëhet si njëfarë 
feje, një besim, jo individual, por një fe e 
përbashkët, e vetme, ose më mir akoma, feja. 
Njerëz që s’kishin parë kurrë shoku shokun, 
të panjohur dhe të padëgjuar gjer dje, në 
këtë fe dhe besimi të ri duhet të gjenin një 
lidhje dhe një vëllazërim (Frashëri. 1995:96) 
Një platformë tjetër ishte dhe ajo e evokimit 
të figurave historike, ku padyshim ajo e 
Skënderbeut, do të zinte vendin kryesor, 
si më e përshtatshmja e njëkohësisht më 
frymëzuesja.

Zhvillim 

Figura e heroit mesjetar Gjergj Kastroti 
Skënderbeu, pas shekujsh sundimi osman 
ishte pothuaj e fshirë nga kujtesa kolektive. 
Emri i tij u përmend rrallë në balada, apo 
eposin e kreshnikëve, ndërsa miti i tij jetoi 
më konkret ndër komunitetin arbëresh në 
jug të Italisë.Në fundin e shekullit të XIX, 
figura e tij u gjet në nevojën e ngritjes së një 
miti, i cili nga rilindasit do të përkufizohej 
si heroi i shqiptarëve dhe simbol i qëndresës 
kundër pushtuesit. Atributet dhe fitoret e 
tij të shumta ushtarake pikërisht kundër 
osmanëve e propozonin figurën e tij tejet të 
përshtatshme për këtë platformë. Bashkë me 
to figurën e tij e ndihmonte dhe përkatësia 
e paqartë fetare, pasi ai ishte lindur në një 
familje e besimit ortodoks, më pas ishte 
rritur në një ambjent mysliman, e më 
pas ishte shpalluar “Atlet i Krishtit” nga 
Vatikani. Edhe vetë emri i tij ishte gjysëm 
kristian e gjysëm osman.Një aspekt tjetër 
ishte pozicionimi i tij si përkrahës i luftës 
që Perëndimi ndërmori kundër Perandorisë 
Osmane, çka u përligj nga rilindasit si teza 
e përkatësisë europiane të shqiptarëve. 
Ky element u evidentua në mënyrë që t’i 
ktheheshin sa më shpejt krahët të kaluarës 
osmane, për një identitet të ri europian 
e përparimtar. Në këtë moment delikat, 

identiteti europian i shqiptarëve ishte edhe 
shprehje e qartë e nevojës që kishin rilindasit 
për përkrahje nga vetë kancelaritë europiane.

Fillimisht portreti i heroit u realizua 
nga artistë evropianë, për të ilustruar librat 
e shumtë të shkruar mbi këtë personazh. 
Edhe pse shpesh me ndryshime rrënjësore 
mes tyre, në to imazhi i heroit paraqitet 
kryesisht në profil me mjekrën e gjatë dhe 
hundën akuiline, shpesh pa përkrenaren 
me kokën e dhisë. Me intensifikimin e 
lëvizjeve për pavarsi, si simbol i kërkimit 
dhe ndërgjegjësimit kombëtar,  për 
ideologët rilindas, ishte i rëndësishëm dhe 
materializimi i figurës së tij, detyrë që iu 
delegohej artistëve të kohës. Duket sikur 
pikërisht në këtë periudhë (fundi i shek. 
XIX) nisin të dalin në dritë dhe realizimet 
e para me figurën e heroit. Fillimisht ato 
u komisionuan brenda rretheve patriotike 
shqiptare që vepronin në kryeqytetet 
evropiane, ndërsa pas viteve të pavarësisë, 
figura e tij, dalëngadalë u kthye në temë të 
përbashkët për gati të gjithë artistët lokalë. 

Ndër shembujt më të hershëm të 
portretit të heroit është ai i piktorit 
ikonograf Jorgji Panariti, realizuar në vitin 
1883, (sot e humbur) realizimi i së cilës 
është një kopje e gravurave të shumta 
europiane që risillnin shpesh portretin e 
heroit shqiptar, ndërsa një version ekuestër i 
heroit realizohet nga artisti tjetër ikonograf, 
Anastas Ballamaçi, në vitin 1898, frymëzuar 
dukshëm nga një figurë romantike, “Oficeri 
i rojës perandorake” e realizuar nga piktori 
francez Theodore Géricault në vitin 1812. 
Figura e oficerit, e hedhur me vrull e furi 
në betejë, nën pozicionin e një figure 
udhëheqëse e inspiruese, duket sikur mvesh 
në mënyrë të përkryer idealin në mendjen 
e artistit shqiptar se si do të prezantohej 
figura e heroit. Skënderbeu i Ballamaçit 
gjithsesi paraqet ndryshime të theksuara 
duke nisur nga veshja e tij orientale, trajtimi 
kromatik, skematizmi i figurës në tërësi 
dhe frymën e përgjithshme ikonografike. 
Në pamundësi të shkëputjes tërësisht nga 
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ndërtimi i tij ikonografik, Ballamaçi më 
shumë se një kalorës në betejë, ndërton 
një figurë të idealizuar, e cila shkëputet 
nga dimensioni tokësor, duke tentuar të 
shndërrohet në përfytyrimin absolut të një 
personazhi ikonë. 

Në realizimet e shumta midis viteve 
1890-1920 e më tej, ajo që bie në sy 
në mënyrë të qartë është që kjo figurë 
vazhdimisht ripropozohet si një klishe në 
të njëjtën formë. Ngjashmëritë fillojnë 
që nga kompozimi: portreti në profil e 
gjysmë bust, shikimi nga e majta në të 
djathtë, apo burimi i dritës që e godet 
figurën në qendër. Përveç kompozimit 
ato ripropozojnë gjithmonë elementët e 
sipërpërmendura me tiparet karakteristike, 
veshjen dinjitoze me dekorimet në kraharor, 
gjestikulimin e munguar, karakterin 
vizionar apo mendimtar, si dhe përkrenaren 
karakteristike me kokë dhie.Me ndryshime 
të vogla, këto tablo duket sikur janë ri-
interpretime të njëra-tjetrës, ose sikur të 
gjitha kanë kopjuar të njëjtin model. Ky 
shumëfishim “kokëfortë” imazhi duket se 
vinte si nevojë për realizmin e një imazhi 
lehtësisht të identifikueshëm, i pranuar 
gjerësisht, i cili si një portret zyrtar duhej 
të mbartte karakteristikat e duhura. 

Por realizimet e shumta të portretit 
të heroit, jo gjithnjë duhet kuptuar si një 
“detyrë patriotike” e artistëve, pasi kërkesa 
e madhe e kohës për portretin e tij, e shtyn 
shpesh realizimin e saj drejt një kërkese 
thjesht komerciale. Në fillim shekullin XX, 
portreti i tij (shpesh i realizuar në shumë 
kopje nga i njëjti artist) shitej shpesh si 
suvenir mes patriotëve shqiptarë, sidomos 
atyre në mërgim, aq sa portrete apo buste 
të tij prej allçie, reklamoheshin në gazeta si 
çdo produkt tjetër (Dielli, 1919: 3).

Portrete në profil të heroit në vaj apo 
me laps, realizuan artistë të shumtë si Vangjel 
Zengo, Spiro Xega, Andrea Kushi, Theohar 
Gjini, Nikolla Lako e Spiro Xega. Gjthashtu 
të dhëna flasin dhe për një portret të realizuar 
nga piktori Kolë Idromenon, ekspozuar në 

Vjenë rreth vitit 1912. Vepra e konsideruar 
deri vonë e humbur, u bë publike së fundmi 
si pjesë e koleksionit Shehaj, edhe pse cilësia 
e saj lë hapsira për dyshimmbi autorsinë e 
saj. Informacione ka dhe për një portret të 
realizuar nëvitin 1921 ngaNdoc Martini, 
përtëcilënduket se patënshkruartë gjitha 
fletoret me rëndësi të kohës por që mjerisht 
u dogj në një ekspozitë në Stamboll në vitin 
1913 (Hylli, 1921: 344).

Në vitet ’20 të shekullit XX, figura e 
Skëndërbeut, përbënte ende epiqendrën e 
frymës patriotike të kohës. Prezent gati në 
studion e çdo artisti, sa si detyrë patriotike 
aq dhe si përzgjedhje komerçiale, në fillimin 
e shekullit ajo shumfishohet në versione 
ekuestër e skena beteje, si për ti rritur edhe 
më impaktin heroik. Ndër to mund të 
përmendet ajo e Simon Rrotës, “Beteja e 
Skënderbeut”, e vitit 1923, ku kompozimi 
dinamik në trajtë “X”, formohet në qendër 
nga përplasja e heroi me kundërshtarin. 
Kjo zgjidhje kompozicionale, edhe pse i jep 
dinamizëm gjithë tablosë, vuan paraqitjen 
e ngurtë dhe statike të personazhit kryesor. 
Dëshira për t’u përballur me realizime të 
mëdha, bie në sy dhe tek artisti i ri, Zef 
Kolombi, i cili ende student në vitin 1927, 
realizon “Skënderbeu në luftim me dy 
vëllezërit persë”, skenë kompozicionale e 
ngjashme me tablonë e Rrotës. 

Një tjetër artist që një pjesë të 
rëndësishme të krijimtarisë së tij, do ja 
dedikonte figurës së heroit, ishte piktori 
autodidakt e tregtari Spiro Xega, (Hudhri, 
2000: 38), i cili duke nisur që nga viti 1913, 
realizoi plot tetë versione të ndryshme 
mbi heroin (Kuqali, 1988: 26). Teksa i 
reklamonte në katin e dytë të dyqanit të tij, 
për realizmin e tyre, në këmbë a në kalë, 
ai nuk hezitonte të shfrytëzonte vepra të 
artistëve të tjerë vendas a të huaj. I tillë është 
rasti i versionit të vitit 1931, ku kompozimi i 
heroit mbi kalë, është huazuar dukshëm nga 
vepra e mëparshme e A. Ballamaçit, i cili më 
parë ishtë bazuar në një figurë ekuestër të 
piktorit francez Géricault. Ndër elementët 
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në kapërcimin e shekullit XIX – XX

e shtuar të Xegës është përkrenarja, veshja, 
dhe interesi i tij për të krijuar një sfond sa 
më të vërtetë, me elementë nga fusha e 
betejës dhe kalaja e Krujës e ndriçuar në 
sfond. Me gjithë përpjekjet e Xegës, për 
t’i dhënë heroit një trajtim sa më të denjë, 
piktura në vetvete paraqet nota të theksuara 
ilustrative., aq sa më shumë se një luftëtar 
mesjetar në fushën e betejës, ai vjen si një 
imazh të idealizuar kartolinash. Shtypi i 
kohësdëshmon se Xegapërgjatëviteve ’30 do 
tërealizontedhetablo si “Skënderbeunëmalet 
e Kosovës” dhe “Tëdërguarit e sulltanMuratit 
i kërkojnëpaqeSkënderbeut”. Pamundësia e 
heqjes së një kufiri të qartë mes realizimit të 
figurës së heroit për qëllime patriotike, apo 
thjesht për qëllime komerciale, i atribuohet 
deri diku dhe viteve që jetoheshin, pasi 
vetë figura e heroit, pasi përshkruhej 
dendësisht nga artikuj të shumtë në shtyp, 
po kthehej dalëngadalë në një trend të 
vërtetë. Risjellja e bëmave dhe e jetës së tij, 
apo dhe e personazheve që e rrethuan në 
vitet e betejave kundër osmanëve, e kishin 
kthyer prej kohësh atë si një simbol të 
unitetit të kombit shqiptar, gjë të cilën do 
të trashëgohej dhe në monarkinë e mbretit 
Zog. Ndërkaq figura e Heroit do të trajtohej 
dhe në gjininë e skulpturës, kur në realitetin 
e turbullt të lëvizjeve për pavarësi, “del në 
skenë” Murat Toptani, një artist autodidakt, 
i cili afrohej me artin në shumë forma, pasi 
ushtrohet njëkohësisht në vizatim, pikturë, 
poezi e prozë. Me artin e skulpturës ai 
njihet në Itali e Belgjikë, ndërsa në korrik 
të vitit 1898, ndodhet mes arbëreshëve të 
Italisë, ku përfundon me sukses një bust 
të Skënderbeut. Toptani kujton se ishte 
frymëzuar nga një imazh i vjetër i heroit, 
të cilin e kish modifikuar si në moshë ashtu 
dhe në trajtim duke e mveshur me hekur, 
sikur shikon armikun me sy të egërsuar 
(La Nuova Albania, 1899: 33).Realizimi 
i kësaj skulpture, që deri më sot njihet 
si e para në Historinë e Artit Shqiptar, u 
përshëndet edhe nga shtypi i kohës. Ajo 
karakterizohet nga një trajtim realist me 

nota të theksuara romantike, ku vëmendja 
e vëzhguesit përqendrohet tek vështrimi i 
heroit, ndërsa veshja e heroit transmeton 
ndjesinë se kemi të bëjmë me një hero 
epik gati hyjnor. Gazeta na informon se 
skulptura për lexuesit e saj do të ofrohen 
kopje në terrakotë, që asnjë prej tyre të 
mos humbasë mundësinë e admirimit të 
figurës së heroit të tyre kombëtar. Në vitin 
1917, Toptani realizon një tjetër bust të 
Skënderbeut në baltë të pjekur. Ndryshe 
nga përfigurimi hyjnor i vitit 1898, heroi në 
një trajtim më naiv prezantohet i vrazhdë, 
me përkrenaren tipike e veshjen me motive 
shqiptare, ndërsa elementët e rrjetës që del 
nga përkrenarja, sytë e vegjël dhe mjekra 
e ashpër, e shtojnë karakterin e tij luftarak 
(Hudhri, 1978: 14) 

Deri në fillimin e viteve ‘20, gjinia e 
skulpturës në panoramën e artit shqiptar, 
ishte tkurrur vetëm në ato pak ekzemplarë 
të vegjël realizuar nga M. Toptani. Punimet 
e këtij artisti mundën të ekspozoheshin 
vetëm për pak vjet, në shtëpinë e tij në 
Tiranë, para se ajo të digjej. Gjatë kësaj 
kohe, ajo vizitohej rregullisht nga artistët 
lokalë të qytetit, por impakti i tij artistik, 
më shumë se orientues duhet të ketë qenë 
frymëzues, për skulptorët aspirantë. Kjo 
gjendje vazhdoi deri në mesin e viteve 
‘20, kur në skenën e artit shqiptar shfaqet 
skulptori i ri Odhise Paskali, i cili edhe 
pse kishte studiuar për teori në Itali, do 
të kryesonte shkollën e skulptorëve të 
fillim-shekullit, duke u përcaktuar qartë si 
skulptori i parë, që e ngriti skulpturën në 
nivel profesional. Pas një sërë monumentesh 
të ngritura në sheshet e qyteteve shqiptar, 
Paskali në vitin 1939, do të realizojë një 
portret epik, të Heroit Kombëtar me tipare 
e fuqi titanike. I ngjashëm me trajtimin 
sublim e monumental të “Moisiut” të 
Mikelanxhelos, “Skënderbeu” i Paskalit, 
ruan të njëjtën karakteristikë të njohur si 
“terribilità”. Ndryshe nga “Moisiu”, vepra 
e Paskalit është një gjysmë bust, e si e tillë, 
paraqet më pak vështirësi kompozicionale, 
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por, ai dallohet, nga gjithë përfytyrimet 
figurative të heroit, për tiparet e ashpra 
prej kolosi të paepur ushtarak. Duket qartë 
që tek “Skënderbeu” i Paskalit ka humbur 
ai emocion urtësie, që përcillnin portretet 
e shumtë të Skënderbeut të pikturuara në 
dhjetëvjeçarët e parë të shekullit; ai këtu është 
më luftarak se kurrë. Veshja e tij e hekurt, 
sytë e tiparet e mprehta, vështrimi i paepur 
e i vëngërt, mjekra e gjatë dhe e valëzuar, 
të japin idenë e një kalorësi e strategu gati 
për t’u sulur në fushën e betejës. Ai na vjen 
në këtë mënyrë si një imazh i idealizuar e 
legjendar, duke u evidentuar si figurë e paepur 
e identitetit kombëtar shqiptar. 

Përfundime 

Figura e Skënderbeut përbën sintezën 
e kërkimeve të rilindasve për një figurë 
evokuese në kauzën e tyre. Ajo, qëllimisht, 
u propozua si figura më e përshtatshme 
për evokimin e shpirtit të bashkimit të të 
gjithë shqiptarëve pa dallim krahine, feje a 
pikëpamjesh politike. Si e tillë ajo shërbeu 
si pikënisje drejt një zgjimi të identitetit 
kombëtar, duke shoqëruar krijimtarinë e 
mjaft artistëve dhe në dekadat në vazhdim 
përgjatë gjithë shekullit të XX, duke u 
kthyer në personazhin më të trajtuar të artit 
shqiptar. 

Construction of Skanderbeg figure by Albanian artists in the overcoming of the 
XIX - XX century

At the end of the nineteenth century, the process of national-forming states in the 
Balkans was at its most feverish stage. Unified by a nationalist spirit orientated by religion 
and medieval myths, they were expanding their borders over the autonomy gained by the 
Ottoman Empire in disintegration. In this period, the image of medieval hero Gjergj Kastriot 
Skanderbeg was choose by Albanian leaders with the aim of building a model-figure, for the 
revival of the national spirit. In the last decades of the nineteenth century, out of the hundreds 
of heroic images from Western literature, a version was choose, and then reinterpreted from 
almost every Albanian artist, at home and abroad. Commonly understood by 20th century 
domestic historiography, as a patriotic task of intellectuals of the time, it does not necessarily 
have to be understood as such in each of its own exemplars, as the patriotic patterns in this 
period are present as much as the commercial ones, as in every artistic period in the History 
of Art. In this article I will try to analyze the time when this model was constructed, its 
features, the different mediums, and how it was transmitted in the selected version almost 
unchanged from the original version, to achieve its first goal, recognition of the public with 
their chosen national hero.

Keywords: Albania Art, Skanderbeg, Image Construction, National hero.
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Kongresi XIX Botëror i Sociologjisë u 
mbajt nga Shoqata Ndërkombëtare 
e Sociologjisë (ISA) në Toronto-

Kanada, nga 15-21 korrik 2018. Tema 
qendrore e kongresit ishte: “Pushteti, 
dhuna dhe drejtësia: Reflektime, përgjigje, 
përgjegjësi”. Siç thekson Margaret Abraham, 
Presidente e ISA (Tokio 2014 - Toronto 

2018) në prezantimin zyrtar të kongresit, 
kjo përzgjedhje lidhet me faktin se që 
nga koha e themelimit të kësaj disipline 
akademike, sociologët kanë qenë veçanërisht 
të shqetësuar me pushtetin, dhunën dhe 
drejtësinë. Por sfidat e sotme sociale, 
ekonomike dhe politike e rrisin rëndësinë e 
këtij trajtimi.1

1 Prof. Margaret Abraham, referuar realitetit të sotëm, vazhdon: “Ndërsa globalizimi kapitalist zgjerohet 
e thellohet dhe rritet fuqia e korporatave rritet, në përpjesëtim me to, edhe pabarazia globale, kombëtare e 
lokale. Po përjetojmë konfigurime dhe konfrontime të reja të fuqisë gjeopolitike, shoqëruar me përdorimin 
e dhunës qoftë si mjet për të shtypur, por edhe si mjet për t’i rezistuar shtypjes.

Proceset globale ekonomike dhe gjeopolitike po krijojnë, së bashku, kriza dhe zhvendosje masive të 
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Kongresi XIX Botëror i Sociologjisë 
u fokusua në kontributin që mund të 
japin studiuesit, intelektualët publikë, 
politikëbërësit, gazetarët e opinionistët, 
si dhe aktivistët e fushave të ndryshme në 
kuptimin e drejtë bashkëkohor të çështjeve 
të pushtetit, dhunës dhe drejtësisë.

Me më shumë se 1200 sesione tematike 
dhe mbi pesë mijë pjesëmarrës nga e gjithë 
bota, Kongresi Botëror i Sociologjisë 
konfirmoi rolin e ri të sociologjisë dhe 
shkencave shoqërore në botën globale. Për 
komunitetin sociologjik ky ishte, gjithsesi, 
një moment i rëndësishëm reflektimi rreth 
historisë 70 vjeçare të ISA dhe sfidave të 
saj. Koha për të ashtuquajturën Sociologji 
Globale2 ka ardhur. 

Kongreset botërore të sociologjisë, 
që zhvillohen me sistem qarkullues nga 
një kontinent në tjetrin në çdo katër vjet, 
shoqërohen me mbledhje pune në kuadrin 
e Këshillit të Organizatave Kombëtar apo 

forumeve të tjera të saj, si dhe me procese 
zgjedhore, bazuar në Statutin e ISA. Në to 
është përfaqësuar, madje me statusin më të 
lartë, edhe Shoqata Sociologjike Shqiptare 
(SHSSH/ALBSA), e themeluar në 21 nëntor 
2006, si anëtare e rregullt dhe kolektive e ISA-s 
që nga 25 prilli i vitit 2009 (Mexico City).

Themelimi i Shoqatës Ndërkombëtare 
të Sociologjisë dhe historia e saj3

Procesi i themelimit të ISA filloi në 
vitin 1948, me iniciativën e Departamentit 
të Shkencave Sociale (SSD) të UNESCO-s. 
Kjo ishte pjesë e një iniciative më të gjerë, e 
cila përfshinte edhe themelimin e shoqatave 
paralele mbarëbotërore në ekonomi, shkenca 
juridike dhe shkenca politike. 

Kjo iniciativë kuptohet nëse e vendosim 
në sfondin e situatës politike të kohës. 
Fituesit e Luftës së Dytë Botërore ishin vënë 
në kërkim të  një zgjidhjeje të pasluftës, e 

njerëzve. Në të njëjtën kohë ato ushqejnë racizëm, nacionalizëm dhe ksenofobi. Ne, gjithashtu, kemi parë një 
rritje të kulturës së frikës, e përdorur nga shtetet, korporatat dhe institucionet e tjera si mjet për të ‘gjeneruar’ 
mbështetje popullore, apo edhe për kufizimin e lirisë, në emër të sigurisë. Përpjekjet për të kufizuar rrjedhën 
e refugjatëve të dëshpëruar, po shoqërohen me përforcimin e kufijve kombëtarë, si dhe me prirjen për t’i 
‘racializuar’ kufijtë, gjithnjë e më shumë.

Megjithë përparimin e dukshëm që është arritur në çështjet e barazisë gjinore, sërish dhuna ndaj grave 
dhe format e tjera të diskriminimit, dëshmojnë për ekzistencën e një ‘kufiri’ gjinor, të shtrirë në mbarë botën. 
Po aq e rëndësishme është edhe nevoja për të marrë në konsideratë rolin e institucioneve të pushtetit dhe të 
shoqërisë, në raport me dhunën që ushtrohet në forma nga më të ndryshme, në jetën e përditshme.

Por, në të kundërt, ne jemi dëshmitarë edhe të reagimeve shumëformëshe, në përgjigje të përdorimit 
abuziv të pushtetit, të dhunës dhe thellimit të padrejtësive. Të tilla janë lëvizjet jo të dhunshme, ndërhyrjet 
humanitare dhe proceset e paqes që, në tërësi, kanë ndikuar në kufizimin e dhunës dhe në promovimin e 
drejtësisë, siç kanë fuqizuar komunitete të ndryshme të cilat, nga ana e tyre, kanë fuqizuar solidaritete, madje 
edhe jashtë kornizave neo-liberale të lidhura me kapitalin kombëtar, apo global (www.isa-sociology.org; parë 
më 3 shtator 2018). 

2 “Global Sociology” [“Sociologjia Globale”] është emri i një kursi eksperimental studimi, bazuar në 
konceptin ‘sociologji globale’ dhe si materializim i saj. Ai është themeluar nga Prof. Michael Burawoy, President 
i ISA (2010-14). Kursi përfshin biseda midis studentëve të sociologjisë në Universitetin e Kalifornisë, Berkeley 
si dhe studiues nga e gjithë bota. Çdo javë bisedat regjistrohen dhe bëhen e disponueshme për një audiencë 
globale nëpërmjet Shoqatës Ndërkombëtare Sociologjike (ISA). Videot mund të shihen në: https://www.
isa-sociology.org/en/publications/videos/global-courses/global-sociology/ [parë në 20 korrik 2018].

3 Kjo pjesë është bazuar në “History of ISA, 1948-1997” [Historia e ISA, 1948-1997] me autorin Jennifer 
Platt, profesore e sociologjisë në Universitetin e Sussex, Angli. Botuar në vitin 1998, me rastin e 50 vjetorit të 
themelimit të Shoqatës Ndërkombëtare të Sociologjisë (ISA), ky është i pari botim mbi aspekte të ndryshme të 
historisë ISA. Ilustruar me fotografi origjinale dhe postera të kongreseve, libri jep një panoramë tërheqëse të jetës 
së kësaj organizate të rëndësishme ndërkombëtare. Leximi i historisë së ISA mund të ndihmojë anëtarët e sotëm 
të ISA dhe studiuesit e sociologjisë dhe shkencave sociale që të reflektojnë mbi evolucionin përcaktues të asaj që 
përfshihet brenda kufijve të sociologjisë. “Historia e ISA, 1948-1997” bazohet në arkivat e Shoqatës Ndërkombëtare 
të Sociologjisë, të depozituara në Institutin Ndërkombëtar të Historisë Sociale në Amsterdam, Hollandë.
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cila do të zhbënte rrethanat që prodhuan 
fashizmin, që çuan në luftë midis kombeve, 
si dhe në forma të tjera të konflikteve 
shoqërore. Shkenca shoqërore shihej si 
instrument për promovimin e demokracisë, 
kërkimi në shkencat sociale konsiderua si 
domosdoshmëri për trajtimin e çështjeve të 
mëdha shoqërore. Objektivat e UNESCO-s, 
në lidhje me shkencën sociale, ishin që:

të bashkonin shkencëtarët e shkencave 
shoqërore të botës (1), për të kontribuar 
në rritjen e kuptueshmërisë ndërkombëtare 
(2), për të ngritur nivelin e hulumtimit të 
shkencave shoqërore, duke i konsideruar ato 
si të mira publike për njerëzimin (3), për të 
nxitur kërkimin shkencor dhe shfrytëzimin 
e rezultateve të shkencave shoqërore për një 
rend të qetë botëror (4).

UNESCO kishte atëherë një qartësi 
të madhe edhe për vendin që do të zinte 
dhe rolin që do të luante ISA. Kjo është 
reflektuar në formulimin e bërë në raportin 
mbi konferencën themeluese të ISA, ku 
përcaktohet detyra që:

ISA të bashkëpunojë me UNESCO-n dhe 
Kombet e Bashkuara duke mobilizuar 
talentin e sociologëve të botës në mënyrë 
që të gjejnë zgjidhje për problemet që kanë 
këto organizata dhe për të cilat shkenca e 
sociologjisë mund të kontribuojë.

Organizimi ndërkombëtar i sociologëve 
nuk nisi me themelimin e ISA. Instituti 
Ndërkombëtar i Sociologjisë (IIS) ishte 
themeluar qysh më 1893. Madje ai ekzistonte 
dhe ishte aktiv. Por IIS ishte, megjithatë, një 
trup i një lloji shumë të ndryshëm: anëtarët 
e tij ishin disa individë që kishin afruar njëri-
tjetrin, anëtarësia ishte e kufizuar, ai ishte dhe 

mbeti një organ elitar individësh. Sidoqoftë, 
në një botë të vogël sociologjike, siç ishte ajo 
e para Luftës së Dytë Botërore, edhe kontakte 
të tilla, të kufizuara, ishin të rëndësishme. Me 
ISA pretendohej shumë më tepër.

UNESCO është e vendosur në Paris. 
Ndaj Parisi u bë edhe vendi ku u mbajt 
takimi i parë për themelimin e një shoqate 
ndërkombëtare sociologjike. E para mbledhje, 
e mbajtur më 14 tetor 1948, u organizua nga 
vetë Departamenti i Shkencave Sociale të 
UNESCO-s.

Ishte hartuar dhe u dha për diskutim 
më të gjerë një deklaratë mbi funksionet 
e një shoqate ndërkombëtare. Kreu i parë 
i saj “Promovimi i sociologjisë si shkencë 
dhe veprim”. Ai parashikonte ‘inkurajimin 
e studimit sociologjik, të mësimdhënies 
dhe hulumtimit për të gjitha shtetet, duke 
e vënë theksin në karakterin shkencor dhe 
kontributin praktik të sociologjisë’.

Kapitujt e tjerë të deklaratës themeluese 
të ISA ishin: (1) ‘Hulumtimi Ndërkombëtar’ 
(inkurajimi i punës ndërshtetërore dhe krijimi 
i instrumenteve të përshtatshme për studime 
krahasuese); (2) ‘Shkëmbimi i informacionit’, 
me përmbledhjet me botime mbi prirjet e 
tendencat ndërkombëtare, botimi i buletineve 
informative, shërbimi përmes botimit të 
abstrakteve të konferencave shkencore, 
shkëmbimi i dokumentacionit, shpërndarja 
e mikrofilmëve të materialeve të rëndësishme 
burimore, inkurajimi i përkthimeve etj.; (3) 
“Kontaktet personale”, duke përfshirë takimet 
ndërkombëtare, shkëmbimin e personelit 
akademik dhe të studentëve, mbështetjen 
për hulumtime jashtë vendit të studiuesve etj.

Pasi u mor vendimi për të ngritur një 
shoqatë ndërkombëtare të sociologjisë, u 
planifikua edhe Kongresi Themelues, që 
u mbajt në shtator 1949.4 Në të ishin të 
përfaqësuar njëzet e një shtete: Austria, 

4 Statuti, dokumenti bazë i ISA, shpreh në mënyrë domethënëse veprimtarinë e ISA. Ai u miratuan 
fillimisht në Kongresin Themlues, të mbajtur në Oslo më 5 - 11 shtator 1949, ku Shoqata u formua zyrtarisht. 
Ai u ndryshua më pas në vitin 1970 në mbledhjen e Këshillit ISA në Varna (Bullgari), 1974 në Toronto 
(Kanada), 1978 në Uppsala (Suedi), 1982 në Mexico City (Meksikë) dhe 1986 në Nju Delhi (Indi). Statuti, 
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Belgjika, Britania, Kanadaja, Kuba, 
Danimarka, Egjipti, Finlanda, Franca, India, 
Izraeli, Italia, Holanda, Norvegjia, Polonia, 
Suedia, Zvicra, Turqia, Uruguai dhe SHBA. 
Sistemi i anëtarësimit të shoqatave kombëtare 
në ISA ndoqi modelin e përgjithshëm të 
përfaqësimit të Kombeve të Bashkuara, me 
të cilin të gjitha kombet trajtoheshin njësoj. 
Ekzistenca e vetë ISA do të ndikonte, më pas, 
në rritjen e numrit të shoqatave kombëtare, 
që do t’i bashkoheshin asaj. 

Historia e ISA-s përmes një interviste

Efiçente dhe kreative, besnike 
dhe e përkushtuar, e butë por e vendosur, 

ajo ka qenë e lidhur me ISA për rreth 35 vjet. 
Puna e zëvëndërpresidentëve dhe 

presidentëve varen nga vizioni i saj...
Michael Burawoy për Izabela Barlinska

 
Këtu është historia e ISA, për më shumë 

se 30 vjet, përmes një bisede interesante të 
Michael Burawoy5, atëherë President i ISA 
dhe Izabela Barlinska6, Sekretare Ekzekutive 
e ISA nga viti 1987 e në vijim.7

Ja intervista (botuar me shkurtime): 
M.B: Izabela, si vallë jeni bashkuar 

me ISA-në dhe merreni me këtë punë të 
mahnitshme, por taksative?

IB: Epo ishte vetëm një nga ato 
aksidentet e jetës. Filloi në vitin 1977.  
Magdalena Sokolowska, anëtare e Komitetit 
Ekzekutiv të ISA, po organizonte një 
konferencë ndërkombëtare. Kishte nevojë 
për një “vajzë të vogël” për ta ndihmuar 
dhe më kërkoi mua...

MB: Përse pikërisht juve?
IB: Sepse dija rusishten dhe anglishten. 

Dhe kështu, ditën tjetër gjeta veten në 
aeroport. E merrni me mend, ishte Polonia, 
Polonia komuniste me të gjitha vështirësitë 
e saj, ku askush nuk fliste gjuhë të huaja. 
Më pas një lloj simpatie reciproke u lind me 
Kurt Jonassohn dhe Céline Saint-Pierre të 
cilët ishin në atë kohë Sekretarët Ekzekutivë 
të ISA. Sekretariati i ISA u zhvendos për 
në Montreal. Ata më thanë se do të bëhej 
Kongresi Botëror i Sociologjisë në Uppsala, 
Suedi, dhe presim shumë studiues nga Evropa 
Lindore, veçanërisht rusë. Dhe më ftuan... 

duke përfshirë ndryshimet e mëparshme dhe parimet mbi të cilat ISA ka qenë e bazuar që nga viti 1949, u 
miratua nga Këshilli i ISA në Gavle (Suedi), gusht 1993. Ndryshime të mëtejshme janë miratuar në korrik 
1994 në mbledhjen e Këshillit të Shoqatave Kombëtare në Bielefeld (Gjermani), në Korrik të vitit 2002 në 
mbledhjen e Asamblesë së Këshillit në Brisbane (Australi), në korrik të vitit 2010 në mbledhjen e Asamblesë 
së Këshillit në Gothenburg (Suedi), në shtator të vitit 2013 me votim elektronik nga Delegatët e Kuvendi i 
Këshillave, dhe në korrik 2014 në mbledhjen e Asamblesë së Këshillit të ISA në Yokohama, Japoni (Statutet 
e ISA, në dispozicion në: https://www.isa-sociology.org/en/about-isa/statutes/). 

5 Michael BURAWOY është profesor i sociologjisë në Universitetin e Kalifornisë, Berkeley. Ai ka qenë 
president i Shoqatës Amerikane të Sociologjisë (2003-4), nënkryetar i Shoqatave Kombëtare të ISA (2006-
2010) dhe President i ISA (2010-2014). Ai është, gjithashtu, themeluesi i revistës “Global Dialogue” (2010). 

Ai është ‘ati zyrtar’ i së ashtuquajturës “Sociologji Publike”, shpalosur kryesisht në fjalimin e tij presidencial 
në Shoqatën Sociologjike Amerikane në vitin 2004, ku e ndan sociologjinë në katër kategori: sociologjia publike 
dhe sociologjia e politikës (që kanë një audiencë jashtë-akademike), sociologjia profesionale (e cila i adresohet 
një auditori akademik) dhe, së fundi, sociologjisë kritike, e cila, ashtu si sociologjia publike, prodhon njohuri 
refleksive, por që i adresohet vetëm një auditor akademik – sikurse sociologjia profesionale.

6 Izabela BARLINSKA u bë Sekretarja Ekzekutive e ISA në vitin 1987 dhe nën administrimin e saj ISA 
ka njohur vetëm rritje, duke zgjeruar anëtarësinë individuale dhe kolektive, gamën e aktiviteteve dhe numrin 
e pjesëmarrësve. Ajo filloi trajektoren e saj me ISA si një studente e re në Varshavë dhe, ndër vite, u zhvendos 
bashkë me ISA nga Kanadaja në Holandë dhe, më pas, në Spanjë. Gjatë kësaj kohe ajo shkroi doktoraturën e 
saj dhe e publikoi atë si një libër në spanjisht nën titullin “Shoqëria civile në Poloni dhe Solidarnosi”.

7 Intervista është realizuar në Madrid dhe është botuar me titullin “Kush është Izabela Barlinska?”.  Pjesa 
e parë e intervistës, e cila përshkruan mërgimin e saj nga Polonia dhe vitet e hershme të saj me ISA, është 
botuar në Global Dialogue, Vëllimi 2, Numër 5, dhe pjesa e dytë në botimi i ardhshëm i Global Dialogue, 
Vëllimi 3, Issue.
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MB: Kjo duhet të ketë qenë ftesë mjaft 
joshëse!

IB: Me të vërtetë! Imagjinoni, ju merrni 
një ofertë për të shkuar në punë për një muaj 
në Suedi? Nuk mendova dy herë... Më vonë 
mora një letër nga Kurt Jonassohn dhe Céline 
Saint-Pierre për t’i ndihmuar të përgatisnin 
Kongresin Botëror të Sociologjisë në Meksikë 
në vitin 1982. Duhet të shkoja në Montreal, 
ku ishte Sekretariati i ISA. Sigurisht, i thashë 
- fantastike!

MB: Para se të niseshin për në Kanada ju 
keni pasur një kontakt tjetër me ISA, kur Ulf 
Himmelstrand erdhi për të vizituar Poloninë.

IB: Ai u dërgua nga ISA për të parë se 
çfarë po ndodhte në Poloni. Ishte një dimër 
shumë i ftohtë ai i vitit 1982. Tanket ishin 
kudo në Varshavë, ushtria kontrollonte 
gjithçka. Shkova për të takuar Ulfin në 
aeroport, shëtitëm nëpër rrugë, u takuam 
me sociologë të ndryshëm të Polonisë. 

MB: Pra, ju shkuat në Montreal për t’u 
përgatitur për Kongresin Botëror të Meksikos 
të vitit 1982 dhe pas Meksikës u bashkuat me 
ISA përgjithmonë?

IB: Po. Në Meksikë, Fernando 
Henrique Cardoso u zgjodh President dhe 
tashmë ishte vendosur që Sekretariati të 
shkonte në Amsterdam. Unë shkova atje 
për të punuar nën sekretarin e ri ekzekutiv, 
sociologun Felix Geyer. Kemi qëndruar në 
Amsterdam për katër vjet. Këto ishin kohët 
kur ISA do të organizohej dhe sponsorizohej 
nga universitete të veçanta. Pra, kishim zyra 
në Universitetin e Amsterdamit.

MB: Por, në fund të vitit 1986, Fernando 
Henrique Cardoso, atëherë Presidenti i ISA ju 
ofroi punën e Sekretarit Ekzekutiv nëse do të 
shkonit në Madrid për të ngritur një zyrë të 
re. Dhe kështu bëtë? 

IB: Po, kam ardhur këtu në Madrid 

në janar 1987, kur nuk dija asnjë fjalë 
spanjisht. Kisha për të ngritur zyrën. Erdha 
me një bagazh të madh ku ishin valixhet dhe 
letrat e ISA, për t’u vendosur në Akademinë 
e Shkencave të Spanjës. 

MB: Mandati i Cardoso si president 
mbaroi dhe më pas erdhi Margaret Archer.

IB: Margaret u zgjodh Presidente në 
vitin 1986 në Kongresin Botëror në Nju 
Delhit, Indi. Ajo ishte e para dhe, deri më 
tani, grua e vetme presidente e ISA.8 Ne 
punuam së bashku dhe krijuam një miqësi 
të gjatë.

MB: Cila ishte sfida më e vështirë për ju, 
këtu në Madrid?

IB: Duhej kohë për t’u vendosur dhe 
organizuar zyrat në një vend të ri. Dhe 
menjëherë filluam organizimin e Kongresit 
Botëror të Sociologjisë të vitit 1990 që 
do të mbahej në Madrid, do të thoshte në 
prani të një kontigjenti të madh të Amerikës 
Latine, edhe ngaqë gjuha spanjole, më në 
fund, u bë gjuha e tretë zyrtare e ISA.

MB: Vetëm atëherë? Mendova se ishte në 
Meksikë më 1982.

IB: Në Meksikë të gjithë po protestonin 
se Kongresi nuk ishte në spanjisht. Por 
njohja e spanjishtes ndodhi shumë më 
vonë. Pra, ishte sikur një kontinent i ri po 
i bashkohej ISA-s nga fakti që Sekretariati 
u transferua në Madrid. Por edhe Kongresi 
i Madridit vetë kishte shumë tension...

MB: Ky ishte Kongresi në të cilin sociologu 
indian, T.K. Oommen, u zgjodh President?

IB: E drejtë. Rezultatet zgjedhore 
sollën probleme të mëdha për ISA pasi 
disa nga sociologët lokalë shpresonin që 
një spanjoll të zgjidhej President. Një 
nga pasojat e papritura ishte se ISA u 
hoq nga regjistri i Ministrisë së Punëve të 

8 E dyta president femër e ISA do të ishte Prof. Margaret Abraham (SHBA), zgjedhur në Kongresin e 
Yokohama, Japoni më 2014. 
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Brendshme ku ishte regjistruar zyrtarisht 
dhe, më pas, u përzumë nga zyrtarët e 
Akademisë së Shkencave. Pra, për njëfarë 
kohe, zyrat duhej të migronin...

MB: Pra, edhe një herë ISA duhej të 
lëvizte, si u zgjidh kjo?

IB: Po, ishim me fat që Fakulteti 
i Shkencave Politike dhe Sociologjisë 
në Universitetin Complutense na ofroi 
bujarisht një zyrë. Mbështetja e Miguel 
Ángel Ruiz de Azúa, President i Bashkimit 
Kombëtar të Sociologëve dhe Shkencëtarëve 
Politikë, ishte e paçmueshme. Ishte një 
lëvizje e mirë në kuptimin që është më mirë 
që Sekretariati të jetë në universitet. Ka më 
shumë kolegë - sociologë, studentë dhe një 
mjedis aktiv akademik.

MB: Por si mbijetoi ISA materialisht?
IB: Ju duhet të kuptoni se ISA mbërriti 

në Spanjë me ftesë të Ministrit të Arsimit 
dhe marrëveshja ishte që Sekretariati do të 
merrte fonde në formën e subvencioneve 
nga qeveria spanjolle, siç kishim në Montreal 
dhe Amsterdam. Dhe kështu vazhdoi në 
Spanjë për gjashtë vjet. Qeveria spanjolle 
ishte shumë bujare. Por pastaj financimet 
u ndërprenë. Dhe ka pasur një diskutim të 
madh në ISA, se  çfarë të bënim? Nuk kishim 
ndonjë ofertë tjetër. Në të njëjtën kohë u 
shfaq interneti, u shfaq emaili. Dhe të gjithë 
filluan të kuptojnë se nuk ka rëndësi se ku 
je. Pra, në vend që të lëvizim, u vendos që 
të qëndronim në Spanjë. Dhe ne qëndruam. 
Por mos harroni, që atëherë, operacionet e 
ISA kanë qenë absolutisht vetëfinancime.

MB: Kjo është mbresëlënëse!
IB: Natyrisht, në ato ditë kishte më pak 

aktivitete dhe pak anëtarë. Por kjo përbënte 
një ndryshim të madh në jetën e ISA, sepse 
ne ndaluam lëvizjen e Sekretariatit çdo katër 
vjet, siç ndodhte më parë.

MB: Dhe Nacho solli ISA botën e 
kompjuterëve, emailit dhe internetit?

IB: Nacho (José Ignacio Reguera) 
ndërtoi bazën e të dhënave për ISA. Ai di 
gjithçka. Ai është shumë i mirë, besnik, 
i kujdesshëm dhe kreativ. Një vlerë e 
rëndësishme për ISA, veçanërisht në botën 
moderne të kompjuterëve dhe mediave 
sociale. Unë i them atij se çka nevojitet, 
ai jep përgjigje kreative. Jemi në të njëjtën 
gjatësi vale.

MB: Ju po i vini të gjithë në kontakt me 
të gjithë të tjerët...

IB: Në të vërtetë, është një rrjet 
shkëmbimi për shumë njerëz që është 
ndërtuar në sajë të një rutine të përditshme 
gjatë shumë viteve. Ai përfshin tani 5,000 
anëtarë aktivë plus 3,000 kontakte të tjera 
në bazën e të dhënave. Dhe, pastaj, ekziston 
edhe një strukturë komplekse e mbi 60 
Komiteteve Kërkimore, Grupeve Punuese 
dhe Seksione Tematike, 60 shoqatave 
sociologjike kombëtare, shumë anëtarë 
institucionalë etj. Është një potencial 
i madh dhe është e rëndësishme që të 
përdoret dhe të adresohet siç duhet.

MB: Po, ju keni qenë jashtëzakonisht 
të suksesshëm. Presidentët e ISA duhet të 
kenë luajtur një rol në këtë rritje. Pra, le të 
kthehemi në rendin historik. Oommen ishte 
President midis 1990 dhe 1994. Pastaj vjen 
Kongresi Bielefeld i vitit 1994 kur u zgjodh 
Immanuel Wallerstein.

IB: Me Immanuelin erdhi një ndryshim 
i madh në ISA. Sepse erdhi internetin dhe 
emaili në jetën e përditshme, si kudo. 
Immanuel ishte shumë aktiv, kishte ide, 
ishte shumë interesante të punoje me të. 
Këto ishin vite të rëndësishme për ISA.... 

*
*      *

Ne sociologët, anëtarët e ISA-s, anëtarët 
ose përfaqësuesit e Shoqatave Kombëtare 
i referohemi ISA-s, së pari, se ISA është 
mekanizmi kryesor që bën që sociologjia 
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të jetë një aktivitet ndërkombëtar, gjithnjë 
e më shumë ndërkombëtar. Arsyeja e dytë 
pse ne duhet të jemi të interesuar për 
ISA është se ajo është me të vërtetë një 
element, por është një element gjithnjë e 
më i rëndësishëm në kuptimin organizativ, 
brenda të cilit ne jemi të fokusuar për të 
kryer aktivitetin tonë profesional.

ISA po luan rolin e saj në rritjen dhe 
globalizimin e sociologjisë. Le të shohim, 
për shembull, numrin e pjesëmarrësve të 
ISA, anëtarëve individualë dhe kolektivë 
dhe pjesëmarrësve në kongreset e tyre 
botërore (tabela).

ISA është 70 vjeç. Ajo është shumë e 
re, por edhe mjaft e vjetër. Gjatë 70 viteve të 
historisë, ISA ka ndryshuar dukshëm. Duke 
u rritur nga një organ i vogël i dominuar 
nga elita euro-amerikane në një botë ku 
ka pasur pak sociologë, në një trup shumë 
më të madh dhe më kompleks në një botë 
tanimë me shumë sociologë.

Unë e nisa rrugëtimin tim me ISA-
në, menjëherë pas themelimit të Shoqatës 
Sociologj ike Shqiptare (ALBSA) - 
Institutit Shqiptar të Sociologjisë (AIS), 
në nëntor 2006. Në emër të së cilës kërkova 
anëtarësimin me të drejta të plota në ISA (si 
anëtar i rregullt dhe kolektiv). Në atë kohë, 
profesori i famshëm  Michael Burawoy 
ishte Zëvendës-President për Shoqatat 
Kombëtare dhe Izabela Barlinska, si tani, 
Sekretare Ekzekutive e ISA.

Ja mesazhi që prof. Burawoy më 
dërgoni nga Mexico City:9

I nderuar Pof. Sokoli,
Komiteti Ekzekutiv i ISA sapo është 

mbledhur. Jam i lumtur t’ju informoi se 
ka një entuziazëm unanim për aplikimin 
e Institutit shqiptar të Sociologjisë për t’u 
bërë anëtar i rregullt e kolektiv i Shoqatës 
Botërore të Sociologjisë (International 
Sociological Association, ISA). Ne jemi 
shumë të impresionuar nga ato që keni arritur 
në kaq pak kohë, që nga themelimi dhe 
jemi shumë të lumtur që do t’i bashkoheni 
Shoqatës Botërore të So- ciologjisë. 

Izabela Barlinska, Sekretare Ekzekutive 
e ISA do të kontaktojë me ju për detaje të 
tjera të anëtarësimit në ISA. 

Ne do të bisedojmë lidhur me mënyrën 
e promovimit të anëtarësimit tuaj në ISA.

Ju përshëndes,
Me urimet më të mira
Prof. Michael BURAWOY
Vice-President for National Associations, ISA

Ishte 25 prill 2009. Vetëm dy vjet e pesë 
muaj pas themelimit të Institutit Shqiptar të 
Sociologjisë (AIS). Ndihem shumë i nderuar 
që kam përfaqësuar Shqipërinë, Shoqatën 
Sociologjike Shqiptare (ALBSA) në ISA, 
dhe pata mundësinë të ndaja përvojën time 
me sociologë dhe studiues socialë nga e 
gjithë bota.

9 “Studime Sociale”, Vol. 3, No. 1, 2009 fq. 109-110.

Tabela: Anëtarët individualë, shoqatat kombëtare dhe pjesëmarrësit e Kongreseve

 Viti  1953 1974 1994 2018

 Numri i anëtarëve 53 435 3069 > 6 000
 Organizatat kombëtare 25 27 45 60
 Pjesëmarrësit në Kongreset Botërore të ISA 281 2681 3678 > 5 000
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abstract

The study focuses on the main factors which influence the instability of the Albanian voter 
turnout. The period in analyses is 2000 – 2018. To discover possible causes of the voter 
turnout, the data is subject to statistical analyses of frequency, correlation and regression. The 
aim is to search whether the voting turnout is influenced from the economic and/or democracy 
level of development. The results confirm that the factors taken into consideration are mostly 
not directly correlated to voter turnout. A possible relation might be only with the democracy 
level and corruption variables. These findings remain only to the level of correlation to the 
voter turnout, because the dependency of the causes factors included in the regression formula 
does not confirm it. Thus, we can state that voter turnout is possibly related to other factors, 
rather than the analyzed ones, with which it could only be related indirectly.
Keywords: Voter, turnout, economic - democracy factors.
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Introduction

Studies and analyses of democracy 
in post – communist countries, thus 
developing ones, do not always show the 
same ideas of linking democracy level with 
voter turnout in election. Some studies 

show that low level of democracy affects 
not high level of participation in election 
(turnout) (Kostelka, 2014). On the 
other hand, high level of democracy (in 
developed countries) is also linked with low 
level of the voter turnout (Kostadinova, 
2003). In summary, there is a common 
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agreement that turnout correlates with 
democracy level. Thus, as Albania is a 
post – communist country, we shall take 
into consideration the above mentioned 
in the analysis of the election data during 
the time period 2000 – 2018. This paper 
is based on the first statement “low level 
of democracy and economic development 
influence low level of voter turnout”. This 
point of view is going to be confirmed 
or not by the correlation and regression 
analysis of electoral data during the period 
in analyses. 

Primary, two sources of data are taken 
into consideration, CEC – actual official 
election data and survey data – voter 
perception of participation to the election 
(mostly what they think to do). The first set 
of data will be also subject to a correlation 
analyses with the democracy data from 
Freedom House and also to the economic 
indicators that are explained below to the 
economic linkage to voter turnout. The 
determinant variables analyzed are the level 
of democracy, electoral process, and level 
of corruption. The last two factors are of 
interest in Albania, as in all developing 
countries, due to the fragile electoral 
process and its changing dynamics over 
these last years (mostly in the interest of 
the main parties of Albania Democratic 
Party and Socialist Party). Hence, analyses 
and political science scholars have linked 
this process with the voter turnout (as 
part of democracy determinant). The most 
common idea in political sciences, is that 
low level of electoral process, makes the 
citizens less aware of what happens, has 
less information of the process itself and 
of what could/could not impact them. 
Therefore, this might convert the electorate 
in apathic voter, and decreases the voter 
turnout. (Pande, last seen 10.05.18). 
Corruption, another component analyzed 
in this paper, is also linked to the voter 
turnout in election. The same logic follows 
the corruption determinant in post – 

communist countries. Corruption of the 
voter/s or the electoral process itself is often 
mentioned and is a permanent problem in 
Albania. Studies performed have shown 
that the Albanian citizens are affected from 
the level of corruption in various aspects. 
As an example, the perception of the 
level of corruption in 2010 in the public 
administration of Albania shows high levels 
of corruption (Bërdufi & Kocani, 2010). 
Therefore, the voter/s is undecided whether 
to go to vote or not, as most importantly 
their vote would not impact the results of 
the election since they perceive that the 
electoral process is corrupted. For thus, 
one of the possibilities is to be turned into 
an apathetic voter, correlated thus with low 
level of turnout. 

Turnout is furthermore associated in 
many studies with economic development. 
Some of the interpretations and studies’ 
results support the view of low level of 
economy development effects lower level 
of turnout creating an apathetic electorate 
from the political process (Rosenstone 
1982; Jesuit 2003; Sniderman and Brody 
1977). The Albanian popular perception is 
that each voter is increasingly more focused 
in its individual and family problems 
solving, such as assure the minimum 
economic family living. Other point of 
views and studies’ results that the same 
condition of economy, raises the level of 
the voter engagement in the political world 
(Aguilar and Pacek 2000 and Radcliff 
1992). Of course, we should as well take 
into consideration a third possible thesis. 
The voter turnout is not influenced from 
economy or it oscillations. Consequently, 
if the voter does not make his/her decision 
based on economic factors, other factors 
such as democracy ones, psychological, 
sociological, etc., should be taken into 
consideration and analyzed. This last logic 
should be taken into consideration as well 
as for the democracy factors.
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Methodology

The study is focused on a statistical 
analysis – frequency tendency comparison, 
and most significant a correlation and a 
regression analysis. Based on different 
studies performed (electoral surveys 2000 
– 2015), the Albanian voter shows an 
unreliable standing between the survey 
result and actual vote. Therefore, it is 
needed to do a deeper analysis to find the 
factors of influencing or that correlates 
to this behavior per. The analyzed period 
is 2000 – 2018 and is based on the 
Central Election Commission official data 
compared to the survey results noting the 
voter’s perception of going to vote from 
surveys. After the first frequency analyses, 
concrete possible factors are inserted into 
analyses: Economic factor (Inflation, GDP, 
Unemployment) and Democracy factors 
(democracy level, corruption and electoral 
process). The reason of choosing only these 
factors relies in the fact that they are the 
most possible influential indicators to the 
voter turnout. We cannot although exclude 
any other possible factor in future analyses 
and studies. The data are processed through 
SPSS 16 program. 

Linked to the explanation in the 
literature above the statistical analyses will 
follow the below logic of hypothesis. 

Hypothesis 1. Low level of participation affects 
low levels of voter turnout/election participation.

Hypothesis  2.  Low level  of  economic 
development affects low level of voter turnout/
participation.

Results and interpretation

A confirmation for the instability of 
voting participation and political behavior 
is shown in figures differences between 
voter turnout of the Central Election 
Commission data and the survey answers 

“will you go to vote, if election were 
tomorrow?”. The target population are the 
Republic of Albania voters. Fluctuations 
of participation in elections are linked to a 
variety of factors such as economic factors, 
education level, number and density of 
population, voting age, the proximity of the 
election, the number of parties, etc. (Blais 
2000, p. 43). Table 3 (5 and 6 column) 
shows that there are some differences 
between these two figures for the same year. 
Furthermore, if we compare the variation 
of these figures over time, we also observe 
a nonlinear tendency. In order to make the 
analyses clearer (and getting a tendency 
line) in the direction of comparison, the 
analyses of table 3 (for these indicators) has 
been performed to demonstrate the figures 
change between two consecutive years.  

In surveys data respondent’s category 
level ‘who think they will go to the polls’ 
has increased at the rate of + 3.6 % in the 
period of 2005 – 2007, dropped in the 
rate of –16.8% in 2007 – 2008, increased 
by +18.20% in 2012 – 2013 and decrease 
in – 4% 2013 – 2015. While the turnout 
has suffered decrease by – 2.3% in 2007 
and increase by + 7.1 in 2009 – 2013. We 
capture an increased desire to participate in 
election that on the other data results the 
reduction of real participation in elections 
in the period before 2007. The contrary 
is observed in period after 2007 since it is 
observed a reduction of desire to participate 
in elections and on the other hand the 
results of participation from CEC data 
has increased. In 2015 there is a change of 
direction of participation with its decline 
by – 5.67% in 2005 – 2015. In total for 
the period 2000 – 2015 the participation 
in elections has declined in extent of – 
14.37%. In the first two years for which 
survey data are available regarding the 
participation the percentage of respondents 
who said they would go to vote is higher 
than participation by CEC of the same 
years. The trend in 2005 – 2007 is growing 
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at the rate of + 3.60% (a little more than 
participation by the CEC) and decreasing 
in the rate of – 16.8% for 2007 – 2008. In 
the period 2008 – 2013 unlike the above, 
we see the same trend of positive direction 
participation by the CEC and participation 
from surveys. In the following period of 
2013 – 2015 both indicators give back the 
same trend, but in the opposite direction 
to the above they appear to almost related 
negatively (a discount of participation 
mass in elections). Turnout by surveying 
decreased by – 4% and according to CEC 
has fallen by – 5.67%. 

From the presented figures, we can 
observe that there is a clear trend of voters 
who vote more (in numbers) that those how 
declares that will vote in the elections day. 
Thus, considering this difference, we can 
emphasize that this part of the electorate 
seem that could be influenced from some 
possible factors that changes his mind and 
opinion from non – voting to going to 
the election poll. Reasons which can be 
presumed in this case might come more as 
types of rational behavior associated with 
the offer of the moment or voters cost – 
benefits analyses. This behavior could come 
as a result of the political parties conduct or 
events of the moment which may influence 
the voter’s choice. The total sum of each 
of the four indicators in the analysis is: 
‘participation’ in the elections by the CEC 
has dropped – 14.37%, while the ‘opinion 
for participation’ of respondents according 
to the survey increased by + 17.8%. 

The differences of the above results of 
between the voter turnout and the voter 
perception in the survey results needs 
deeper analyses; searching the determinant 
which impact in this not stability of what 
the voter answer and acts. Statistical 
analyses of correlations will be taken 
into consideration, as long as we need 
to find the reasons of this discrepancy. 
As studies and theory links to the voter 
turnout in post – communist countries to 

the main impacting factors of democracy 
level, electoral process, corruption and 
at the other hand objective factors such 
as economic development ones, GDP, 
inflation and unemployment, in the below 
advanced analyses we will try to go deeper 
in the possible causes of this differences and 
focus deeply on the voter turnout and its 
possible independent influencing factors. 

The focus of the correlation and 
statistical analyses will only emphasis on 
the two groups of factors explained above, 
democracy and economic factors. The 
most basic of the two categories economic 
factors – GDP, Inflation, Unemployment 
and Corruption. These four economic 
factors result from surveys in Albania 
to be the most important problems of 
the Albanian voter (voting studies 2000 
– 2015); democracy level and electoral 
process. These last two are taken into 
analyses because in this time period analyses 
of the Albanian contexts are very much 
discussed to be influential factors for the 
voter decision to participate in election. 

Reviewing the correlation table, 
most of the correlation are not plausible. 
Voter turnout (CEC results) are not 
correlated to the variables Electoral Process, 
Unemployment, Inflation, GDP. This 
result doesn’t show that the voter decides 
according to economic problems / issues 
linked to not having a job, nor from the 
GDP oscillation or the high inflation level. 
In this last factor, although there is no 
correlation we can evidence there if there 
could be a correlation, it would be negative, 
the higher the level of inflation the lower the 
level of turnout, it is evidenced a low level 
of significance of correlation, .087 at a level 
of 71.6% of Pearson correlation of the voter 
survey response of participation in election. 
It is assumed that the voter is influenced 
from the inflation level in a negative linkage 
when deciding to participate in the election. 
The interesting point of this factor is that 
the voter is affected from the inflation 
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thinking and perceiving, but when voting, 
this factor doesn’t seem to be influential. 
We can assume that maybe short time 
factors, such as political action in election, 
pragmatical or even vote buying could 
reflect to the voter changing decision in the 
actual CEC data. 

On the other hand, we could not 
avoid to shortly analyze the results of 
the two variables of unemployment and 
electoral process. The statistical analyses 
don’t show any substantial correlation. 
Although the level of significance is 
not much higher from the level of the 
minimum of importance .103 and 113, 
Other intermediate factors might interfere 
in their relationship to the voter turnout. 
Some deeper analyses could be done in 
this context, to find what are these factors 
and how those variables are linked with the 
voter. Why he doesn’t choose to participate 
in the election directly affected from this 
to indicators? The other factor that also 

cannot pass unanalyzed is the democracy 
process. Even though it shows a low 
statistical level, the correlation to the voter 
turnout is .079 of significance at 55% of 
Pearson correlation. Therefore, it seems 
that the electorate might take this indicator 
into consideration when participating to 
election (mostly as an indirect influencer). 
As the democracy process is per se not a 
single indicator, but a group of variables, 
we can presuppose that not all the factors 
do correlate to the voter turnout. Other 
factors, rather than the electoral process 
which are not analyzed in this paper, could 
be influential to the voter turnout. What is 
of interest is the correlation table in which 
the voter is asked (survey) if he/she will 
participate to the election. There is only one 
variable which correlates to their decision, 
the inflation level. Inflation is linked to 
their direct financial income, and for thus 
their economic difficulties is perceived as an 
influential factor of deciding whether to go 

  Voter turnout Survey participation

Democracy score Pearson Correlation .550 .568
 Sig. (1-tailed) .079 .159
 N 8 5
Electoral process Pearson Correlation .501 .244
 Sig. (1-tailed) .103 .346
 N 8 5
Corruption Pearson Correlation .628* .513
 Sig. (1-tailed) .048 .188
 N 8 5
Unemployment Pearson Correlation .449 .520
 Sig. (1-tailed) .113 .184
 N 9 5
Inflation Pearson Correlation -.312 -.716
 Sig. (1-tailed) .207 .087
 N 9 5
GDP Pearson Correlation .215 -.125
 Sig. (1-tailed) .289 .421
 N 9 5

Table 1: Correlations table
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or not to vote. Neither the democracy level 
nor corruption, unemployment, etc. do 
affect the perception of the voter to make 
up his mind of going to vote. This logic, 
show us a more, maybe, an apathetic voter, 
or at the other hand a pragmatic one, and 
extremely voter that could be influenced 
from the short time factors, rational interest 
factors. 

In summary, the first and second 
hypothesis of the voter turnout correlation 
matrix does not confirm the hypothesis. 
Thus, we can state that as per factors 
taken into analysis, the Albanian voter 
is not directly correlated when deciding 
to participate in the election. However, 
we cannot exclude that even though 
not at a high level of correlation, there 
are two variables that correlates to the 
voter decisions, democracy process and 
corruption, are directly correlated to the 
voter turnout. 

As per correlation analyses we cannot 
assure that the independent variable is 
influenced from GDP, Inflation, Democracy 
Score, Electoral Process, Corruption, 
Unemployment (dependent variable). 
These data are also subjected to another 
statistical analyses. We will try to predict 
turnout participation from all the factors 
taken into consideration above by means of 
a multiple regression analysis. The standard 
of 15 independent observations are not 
fulfilled for every dependent variable; 
therefore, this is also a limitation of the 
analyses. However, we can obtain a point of 
view (within calculating a margin of error) 
of the dependency factors linked to the 
voter participation in election. Nonetheless, 
some deeper analysis is needed to underpin 
the above result or disprove it. As we can 
see from table 2, none of the factors in the 
regression formula shows the b coefficient 
statistically significant because the – value 

Model                               Unstandardized coefficients Standardized T Sig.
    coefficients
  B Std. Error Beta  

1 (constant) 17.968 102.519  .175 .890
 Unemployment .314 1.499 .298 .210 .868
 Inflation 2.076 2.568 .585 .808 .567
 GDP -.604 1.139 -.436 -.530 .690
 Democracy score 7.316 19.655 .458 .372 .773
 Electoral process -3.083 15.865 -.166 -.194 .878
 Corruption 1.356 20.659 .077 .066 .958
a. Dependent variable: voter turnout

Table 2: Correlations table

 Model R R Square Adjusted Std. Error Change Statistics
    R Square of the Estimate R Square Change

 1 .844a .713 -1.012 4.64762 .713

a. Predictors: (Constant), GDP, Inflation, Democracy Score, Electoral Process, Corruption, Unemployment

Model Summary
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is larger than 0.05. Consequently, the 
test is negative. The voter when decides 
to vote/participate in the election is not 
directly influenced from factors, such as 
inflation, GDP, unemployment, democracy 
level and electoral process. This might be 
an inverse confirmation of the pragmatist 
voter behavior or even clientelist behavior.

Conclusion

The above results  data can be 
interpreted as the Albanian electorate 
presents a non – stable decision among the 
public perception (declarations) and the 
actual turnout. The voter shows no clear 
trend between the two indicators. It seems 

that the Albanian voter is not influenced 
from economic and democracy indicator. 
Thus, we can state that for the factors 
taken into consideration the Albanian 
voter is not directed correlated to them 
when he decides to participate in election. 
Although we cannot exclude that although 
in not very much high level of correlation 
there are two variables that correlates to 
the voter decisions, democracy process and 
corruption, are directly correlated to the 
voter turnout. In summary, the voter when 
decides to vote/participate in the election is 
not directly influences from factors, such as 
inflation, GDP, unemployment, democracy 
level and electoral process.

Year Democracy Electoral Corruption Voter  Survey Unemployment Inflation GDP
 Score Process  turnout participation

2000    62.19  16.80 0.05 6.67
2001 4.42 4 5.5 54.95  22.68 3.11 7.94
2002 4.25 3.75 5.25   15.80 7.77 4.23
2003 4.17 3.75 5 45.78  15.00 0.48 5.77
2004 4.13 3.75 5.25   14.40 2.28 5.71
2005 4.04 3.75 5.25 48.73 65.9 14.10 2.37 5.72
2006 3.79 3.5 5.25   13.80 2.37 5.43
2007 3.82 4 5 46.37 69.5 13.50 2.93 5.90
2008 3.82 4 5  52.7 13.06 3.36 3.76
2009 3.82 3.75 5 50.52  13.67 2.28 3.35
2010 3.93 3.75 5   14.09 3.55 3.71
2011 4.04 4 5 51.1  13.48 3.45 2.55
2012 4.14 4.25 5   13.38 2.03 1.42
2013 4.25 4.25 5.25 53.47 70.9 15.87 1.94 1.00
2014 4.18 4 5.25   17.49 1.63 1.77
2015 4.14 4 5.25 47.83 66.9 17.08 1.91 2.23
2016 4.14 3.75 5.25   15.22 1.28 3.37
2017 4.14 3.75 5.25     
2018 4.11 3.5 5.25     

Source: Freedom House: Democracy level, Electoral Process and Corruption Level; World Bank: Unemployment, Inflation and GDP; Survey 
data: Data of voting behavior field surveys director A. Kocani, Tirana University; Central Election Commission: Voter turnout. 
Note: For the Freedom House data, the ratings are based on a scale of 1 to 7, with 1 representing the highest level of democratic progress and 
7 the lowest. The Democracy Score is an average of ratings for the categories tracked in a given year.

Table 3: Albanian democracy and economic data in 2000 – 2018
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abstract

To date, a large body of research on burnout has used The Copenhagen Burnout Inventory (CBI) 
as an improved alternative to Maslach Burnout inventory (MBI) in measuring the degree of physical 
and psychological fatigue experienced in three sub dimensions of burnout: personal, work-related, 
and client-related burnout. The CBI, being a public domain questionnaire, has been widely used in 
several countries due also to its simple language, excellent psychometric properties, and accuracy 
in measuring burnout among professionals in different fields. In an effort to introduce the CBI 
for use in Albania, the present researcher has previously undergone a study aiming the translation 
and cultural adaptation of the English version of CBI as an instrument for measuring burnout in 
the Albanian context. For the purpose of the present study, a larger questionnaire including the 
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Introduction

Burnout as a phenomenon has been 
receiving a lot of scientific interest since when 
this concept was first quoted and elaborated 
on Freudenberger’s 1974 pioneering work 
as “the extinction of motivation or incentive, 
especially where one’s devotion to a cause 
or relationship fails to produce the desired 
results”. Different definitions have been 
provided since then from several authors, 
considering burnout as the condition that 
arises when persistent and pervasive stress 
in organizations (Golembiewski, Boudreau, 
Sun, & Luo, 1998; Maslach & Leiter, 2016), 
leads to exhaustion, cynicism, a lack of 
accomplishment (Maslach & Leiter, 1997; 
Schaufeli, Leiter, & Maslach, 2009). 

Generally accepted as a “prolonged 
response to chronic interpersonal stressors on 
the job” that is characterized by exhaustion, 
cynicism and detachment, and lack of 
accomplishment or ineffectiveness from 
work (Maslach & Leiter, 2016), burnout 
not only includes exhaustion, but also a 
deterioration in the quality of peoples work 
and a negative evaluation of oneself (Leiter 
& Maslach, 2016). As such, burnout is 
related to an increased risk for mental health 
problems (Leiter & Maslach, 2000) and 
physical health outcomes, including risk of 
cardiovascular disease and cardiovascular-
related events (Melamed et al., 2006) as well 
as biological markers of neuroendocrine, 
immune, metabolic, and cardiovascular 
health (Juster et al., 2011).

Burnout is significant in explaining 
a wide range of behaviors and attitudes 
in stressful work environments (Lee & 
Ashforth, 1996), and it is related to a very 
broad array of other variables of social 
and managerial relevance (Golembiewski, 
Boudreau, Munzenrider, & Luo, 1996). 
More specifically, the factors that contribute 
to burnout includes work overload, being 
it quantitative and qualitative (Sanders, 
Fulks, & Knoblett, 1995), role conflict 
(Rizzo, House, & Lirtzman, 1970), role 
ambiguity (Jackson, 1983; Kirk-Brown & 
Wallace, 2004), lack of autonomy (Jackson, 
Schwab, & Schuler, 1986; Maslach et 
al., 2001; Jackson et al., 1987; Cordes & 
Dougherty, 1993), interpersonal conflict 
(Dignam & West, 1988; Maslach et al., 
2001), organizational procedures and 
politics (Leiter, 1993), job insecurity 
(Kulnert & Vance, 1992), lack of social 
support (Houkes et al., 2003), lack of 
support from supervisors (Maslach et al., 
2001), organizational luck of trust (Kulnert 
& Vance, 1992; Kalbers & Fogarty (2005), 
internal and external locus of control 
(Kalbers & Fogarty, 2005; Luzzo & Ward, 
1995), skill level (Lee & Ashforth, 1996; 
Kalbers & Fogarty, 2005), coordination 
expertise(YashwantAdvani et al., 2005), age 
(Rosse, Boss, Johnson, & Crown, 1991), 
tenure of job (Sethi, Barrier, & King, 2004), 
and much more.

Several research measures of burnout 
exist, and they vary in terms of what 
dimensions are assessed (all three or only 

CBI inventory questions, was created and organized by the present researcher in four sessions 
and distributed to a probability sample of psychologists and social workers. Confirmatory factor 
analyses were performed using LISREL and maximum-likelihood estimation procedures, taking the 
observed covariance matrix as the input, in order to test for the construct validity of the CBI. The 
reliability of the CBI was examined specifically in relation to the instrument’s internal consistency 
and homogeneity. Furthermore for each of the three burnout sub-dimensions, a correlated three-
factor model and a higher order factor model were tested. The overall study findings, indicate 
that CBI is a valid instrument for the measurement of burnout in Albania.
Keywords: Burnout, CBI, validity, reliability
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exhaustion), and the number and response 
format of scale items. The original and the 
one most commonly used research measure 
of burnout, is the Maslach Burnout 
Inventory (MBI; Maslach et al., 2017). 
The MBI assesses exhaustion, cynicism/
detachment, and professional inefficacy 
and contains either 22 items or 16 (for the 
General Surveys). Several MBI versions 
exist for different study populations, all 
translated into many languages and has 
validated widely, including health care 
providers (Poghosyan et al., 2009; Rafferty 
et al., 1986). 

Although MBI enjoys worldwide 
recognition, many questions were raised 
concerning its limitations. One criticism 
relates to the fact that the MBI was 
originally designed for administration 
to professionals who work with people, 
not representing those in other types of 
occupation, even after a revised version 
of the questionnaire targeting all types 
of workers was brought out in 1996 
(Kristensen et al., 2005). Furthermore 
recent studies using the original MBI found 
that reduced personal accomplishment 
could be developed independently of the 
other two dimensions of burnout (Schutte, 
Toppinen, Kalimo, & Schaufeli, 2000), 
while the depersonalization dimension 
could be approached as one of the many 
strategies for coping with stress (Kristensen 
et al., 2005). Therefore, burnout should 
not be regarded as a multidimensional but 
rather as a one-dimensional phenomenon, 
defined in terms of exhaustion, both physical 
and psychological (Pines & Aronson, 1988; 
Shirom, 2005). This is precisely the first 
core assumption for the creation of the 
Copenhagen Burnout Inventory (CBI; 
Kristensen et al., 2005), while its second 
assumption is that exhaustion could be 
attributed to different specific domains or 
spheres in the person’s life, such as work in 
general and work with clients.

The Copenhagen Burnout Inventory 

developed in 2005 by Kristensen, Borritz, 
Villadsen, & Christensen, is a public domain 
burnout questionnaire that was designed to 
overcome the limitations outlined above. It 
is composed of three parts measuring three 
burnout sub-dimensions (Kristen et al. 2005):
   The personal burnout is defined as the 

degree of physical and psychological 
fatigue and exhaustion experienced 
by the person, which may apply to 
anybody irrespective of work experience 
or occupational status. This part of the 
questionnaire therefore treats burnout 
as a generic, context-free phenomenon, 
and intentionally makes no distinction 
between physical and psychological 
fatigue or exhaustion. 

   Work related burnout is defined as the 
degree of physical and psychological 
fatigue and exhaustion that is perceived/
attributed by the person to be related 
to his/her work. Because this scale aims 
not to assess this dimension in terms 
of objective causality, comparison of 
the personal burnout and work-related 
burnout scales enable to identify people 
who are tired but attribute their fatigue 
to non-work factors such as health 
problems or family demands. 

   Client-related burnout is defined as the 
degree of physical and psychological 
fatigue and exhaustion that is perceived 
by the person to be related to his/
her work with clients. This scale is 
designed to evaluate the extent to which 
respondents subjectively attribute their 
fatigue to their work with clients, 
rather than to objectively assess how 
their levels of exhaustion are impacted 
by working with people, meaning 
how individuals connect their fatigue 
with their “people work.” “Clients” is 
interpreted quite broadly, to include 
patients, inmates, children, students, 
residents, etc. 
These three scales have shown good 

reliability and criterion-related validity 
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in several studies and the three burnout 
sub-dimensions were negatively correlated 
with vitality, mental and general health, job 
satisfaction, sickness days, sickness spells, 
sleep problems, use of pain-killers, intention 
to quit the workplace, and absenteeism. 
(Kristensen et al., 2005; Winwood and 
Winefield 2004).

It should be noted that the authors of 
the CBI suggest the use of all three subscales 
and that items should be combined into 
one questionnaire. In fact, Kristensen et al. 
(2005: 205) added that “the three scales 
can be used independently in accordance 
with the populations being studied and the 
theoretical questions being elucidated. The 
authors also argue that the validity of the 
CBI should be tested in different cultures, 
and have attempted to extend the utility of 
the measure in an international context by 
translating it to more than eight languages. 
The CBI has also been tested in more than 
15 occupations (Kristensen et al. 2005).

The present study

This study is part of a broader research 
investigating stress and burnout in psycho-

social service providers working on the pre-
university educational system in Albania. 
The specific aim of this study was to 
examine the reliability and validity of the 
CBI, using a sample of psychologists and 
social workers working inSpecial Schools, 
Preschool Education and Kindergartens, 
Primary and Secondary lower and higher 
education Schools. The data collected were 
used to examine the internal consistency and 
homogeneity of the CBI, its criterion-related 
validity with respect to the expected negative 
correlation between burnout and wellbeing, 
and construct validity as assessed by factor 
analysis. To this researcher knowledge 
there is currently no published literature 
regarding psychometric proprieties of the 
CBI in Albania in this context, culture or 
professional group.

Method

3.1 Participants
The sampling frame used for this 

survey was obtained from the List of the 
Albanian Ministry of Education, Science 
and Youth regarding the psychologists and 
social workers involved on the psycho-social 

 ID Prefecture Prefecture Psychologist Social worker Total

 1 Berat 6 0 6
 2 Diber 3 1 4
 3 Durres 5 0 5
 4 Elbasan 4 3 7
 5 Fier 5 4 9
 6 Gjirokaster 3 2 5
 7 Korçe 5 3 8
 8 Kukes 2 2 4
 9 Lezhe 4 1 5
 10 Shkoder 3 0 3
 11 Tirane 12 3 15
 12 Vlore 4 2 6
  Total 56 21 77

Table 1: Indicators of economic activity of the population in Volgograd Region (Russia)
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time of the survey, the psychologists or social 
workers had been working at their school 
from 1 month to 5 years (Median = 2years).

3.2. Instruments
The questionnaire for the Survey 

contains 30 questions and wasorganized 
into four sections: socio-demographic 
characteristics (gender, age, years in 
profession, etc.), CBI questions, two Single 
Self-Report Items and WHO-5 Well-Being 
Scale. The measures are described below.

3.2.1. Copenhagen Burnout Inventory (CBI).
This 19-item inventory measures three 

sub-dimensions of burnout: personal (six 
items; e.g., ‘‘How often do you feel tired?’’; 
‘‘How often do you feel worn out?’’), work-
related (seven items; e.g., ‘‘Do you feel burnt 
out because of your work?’’; ‘‘Do you feel 
worn out at the end of the working day?’’), 
and student-related (six items; e.g., ‘‘Do you 

service for the academic year 2016-2017. 
The list was divided into groups by the 
regional education directorate/ educational 
office and by number of psychologists and 
social workers. Each of the 38 regional 
education directorate or educational offices 
was then stratified into prefecture level by 
psychologists and social workers yielding 
12 sampling strata. Samples of regional 
education directorate or educational office 
were selected independently in each stratum 
in two stages. The survey was expected to 
be conducted in 77 responders dived by 
56 Psychologists and 21 Social workers, as 
shown in Table 1.

The sample allocations were derived 
using number of psychologists and social 
workers by the regional education directorate 
or educational office and number by the 
total number of pupils in charge. Their ages 
ranged from 22 to 65 (M and Median = 39, 
SD = 13.1), and 84.6% were female. At the 

Lista e Kopenhagënit mbi burnoutin (CBI)
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find it hard to work with students?’’; ‘‘Are you 
tired of working with clients?’’). All burnout 
items were shown together, but items from 
each sub-dimension intermixed. In this study, 
responses were made on a 5-point scale 
ranging from 1 (always) to 5 (never/almost 
never). The scale labels were then re-coded to 
the original format labels of 100 (always), 75, 
50, 25, and 0 (never/almost never), so that 
higher scores indicate more burnout. None 
of the participants was classyified as a non-
responder; that is, no participants responded 
to less than three items in the personal and 
student-related burnout scales, and to less 
than four items in the work-related burnout 
scale (Kristensen et al. 2005).

The Albanian version of CBI previously 
translated and culturally adapted as part of 
another study conducted by this researcher, 
can be found here below. 

3.2.2 WHO (five) Wellbeing Index
First presented in 1998 at a WHO 

meeting, the WHO-5 is a short, generic, 
global rating scale, consisting of 5 simple, 
positively phrased and non-invasive questions 
which tap into the subjective well-being of 
the respondents. TheWHO-5 questionnaire 
has been translated into over 30 languages, 
and has been widely used on research 
projects all over the world due to its simple 

language and ability to not contravene the 
cultural norms of the individual countries. A 
large body of research shows that the WHO-
5 can be widely used as a screening tool and 
as an outcome measure in clinical trials. 
Furthermore, the WHO-5 has been proven 
a highly useful tool for usage in research 
studies in order to assess well-being of 
people over time, or to compare well-being 
between groups. This measure comprises 
five statements regarding wellbeing during 
the last 2 weeks (e.g., ‘‘I have felt cheerful 
and in good spirits’’; ‘‘I woke up feeling 
fresh and rested’’). Responses are made on a 
6-point scale, ranging from 0 (at no time) to 
5 (all of the time), and higher scores indicate 
greater levels of wellbeing (WHO, 1998).

The Albanian version of WHO-5 
previously translated and culturally adapted 
as part of another study conducted by this 
researcher, can be found here below.

3.2.3. Single Self-report Items
Two single self-report items were 

formulated and used to measure perceived 
general health (on a 5-point scale anchored 
by excellent and very poor), and connection 
to school (on a 5-point scale on the 
evaluation or the liking of the institutions 
where the respondents work, anchored by 
very good and very poor). These items 

Pyetësori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (në pesë pyetje) mbi mirëqenien 
(The WHO-5 Well-Being Scale)
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were reversed scored so that higher scores 
indicate higher school connection and better 
perceived health. These items were also 
considered as wellbeing indicators.

3.3. Procedure and Data Analyses
The participants were informed about 

the objectives and ensured that their 
answerswill be completely confidential 
and aggregated with all other part of the 
questionnaires, so no individual information 
was to be identifiable. The reliability of the 
CBI was examined specifically in relation 
to the instrument’s internal consistency 
(Cronbach’s alpha coefficients) and 
homogeneity (mean inter-item correlations) 
(Briggs and Cheek 1986). As suggested by 
Malhotra, Naresh & Dash, Satya Narayan, 
2010, the Cronbach’s alpha were used to 
measure the internal consistency in SPSS 
for each of the dimensions. 
    Reliability of the indicator: it can be 

argued that the variance of the gained 
variable falls short of the pattern 
obscurity. When an indicator variable 
has low credibility, the factor model is 
not working well for this indicator and 
maybe this variable should be removed 
from the model.

   Eigen value that changes the variables 
that can be measured when other 
variables remain unchanged. The Eigen 
value is a speeding ratio that variables 
that will quickly be the variables that 
will be used in the model.

   Factor loadings- is the underlying 
component of factor analyses. The 
value of this variable should be greater 
than 0.7indicate good reliability.

The internal consistency was measured 
with variance. The Factor Analysis in SPSS 
outputs give the following results:
    Mean inter-item correlations in 

the .20–.40 range were deemed to 
indicate good reliability (Clark & 
Watson 1995; Nunnally 1978). The 
validity was assessed also through 
examine the correlation between the 
burnout,wellbeing and the perceived 
of the general health.

    Maximum Estimation-ML (Jöreskog 
1970) and Lisrel approach were used 
to reproduce the covariance matrix of 
the means for the model parameters, 
in order to test the validity of CBI 
questionnaire. 
Taking into account that this questioner 

was not used in Albania first the analysis 
was focused on the confirmatory factor 
analyses for each of the three dimensions 
of the burnout (Personal, Work-related and 
Student-related). When the instrument’s 
internal consistency for three dimensions 
were indicating good results the analysis 
were focused on the ratio of the chi-square 
statistic to the degrees of freedom (χ2/
df), the comparative fit index (CFI), the 
root mean square error of approximation 
(RMSEA), and the standardized root mean 
square residual (SRMR).

Results

4.1 Response rate, Descriptive 
statistic and Reliability

There were 63 respondents to 
the questionnaire, so the response rate 
was82.0% of final sample. The results for 



   100
Examining the reliability and validity 

of Copenhagen Burnout Inventory for use in Albania

the Psychologists and Social workers in 
Albania regarding the descriptive statistics, 
Cronbach’s alphasand mean inter-item 
correlations for all dimensions of burnout 
are given in Table 2. 

As recommended from the Malhotra, 
Naresh & Dash, Satya Narayan, 2010 
the Cronbach’s alphas for Copenhagen 
Burnout Inventory were higher than the 
0.70and the inter-item correlations were 
greater than .40, indicating acceptable 
internal consistency and homogeneity 
for the questionnaire. The high inter 
correlations (average of .57) indicate 
considerable dependency between the three 

burnout scales, supporting combining the 
items of the inventory to compute a general 
burnout score.

4.2 Construct and criterion validity
In the table 3 are given the three 

burnout sub-dimensions separately, which 
have acceptable fit in the confirmatory 
models. All loadings were significant 
(p\.05) and high—ranging from 0.58 
(item 4) to 0.73 (item 2; Mean = 0.67) 
for personal burnout; 0.58 (item 4) to 0.85 
(item 6; Mean =0 .64) for work-related 
burnout; and 0.58 (item 2) to 0.78 (item 3; 
Mean =0 .73) for student-related burnout. 

 Score  SD  a  Mr  1 2 3 4 5 6

Personal burnout  34.47   19.67   0.75   0.41   -  .953** .953** .984** .678** .504**
Work-related burnout   35.69   13.20   0.80   0.44  .953**  -  .956** .985** .653** .619**
Student-related burnout  39.05   12.34   0.77   0.42  .953** .956**  -  .984** .677** .516**
General burnout  35.69   12.21   0.98   0.95  .984** .985** .984**  -  .680** .555**
Wellbeing index   9.63   2.92   0.72   0.43  .678** .653** .677** .680**  -  .439**
Perceived general health  2.25   0.84   0.87   0.75  .504** .619** .516** .555** .439**  - 
          
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
Note: N = 63. N refers to the number of responded. A = Cronbach’s alphas; Mr = mean inter-item correlations;

Table 2: Descriptive statistics, reliability, intercorrelations, and partial correlations of the 
Copenhagen Burnout Inventory

Model   χ2 Df  χ2/Df CFI  RMSEA (90%CI)  SRMR

Personal burnout 23.11 6.00 3.85 0.97 0.10986 
     (0.096; 0.182) 0.021
Work-related burnout  23.13 7.00 3.30 0.98 0.10839 
     (0.003 ; 0.010)  0.022
Student-related burnout 23.10 6.00 3.85 0.94 0.11046 
     (0.003 ; 0.010)  0.023
Three-factor burnout model 43.85 19.00 2.31 0.98 0.10986 
     (0.01; 0.14) 0.022
Higher order burnout factor 43.85 1.00 43.85 0.98 0.10986 
     (0.01; 0.14) 0.022

Note: N = 63 N refers to the number of responded. All v2 statistics for Models 1 and 4 are significant at p\.001. χ2/df = the ratio of 
chi-square to degrees of freedom; CFI = comparative fit index; RMSEA = root mean square error of approximation; 90%vCI = 90 
percent confidence interval; SRMR = standardized root mean square residual

Table 3: Fit indices for the Copenhagen Burnout Inventoryy
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A correlated three-factor model was also 
tested in which the CBI items load on their 
respective latent factor, and the three latent 
factors were allowed to correlate. 

This model also had acceptable fit, 
and the three dimension were highly 
correlatedrespectively(see table 4): personal 
burnout correlated 0.984 and 0.984 with 
work-related and 0.983 student-related 
burnout. These substantial correlations 
between the burnout sub-dimensions 
indicate the possibility of a general, higher 
order burnout factor. 

A higher order factor model was then 
tested, in which a general higher order 
burnout factor explains the covariance 
among the three first-order burnout factors. 
These findings indicate the construct 
validity of each of the burnout scales, and 
also the possibility of having a general 
burnout factor.

Discussion

The present study purpose was to 
assess the reliability and construct and 
criterion validity of the CBI in Albania. 
Its results indicate that the Copenhagen 
Burnout Inventory (CBI) is a reliable and 
valid measure for the assessment of burnout 
that can be used in a broad context. In 
this study a sample of psychosocial service 

providers working in the pre-university 
education system in Albania was involved. 
The burnout scores were above the average 
scores presented by the authors of CBI 
consistent with other studies involving 
counselors, psychologists, social workers 
and psychotherapists, indicating that the 
burnout among these professionals tends 
to be high as result of the multilevel job 
demands. There are limitations to this study 
with regard to the relatively small sample 
size. However the findings regarding both 
reliability and validity of CBI, Cronbach’s 
alphas were higher than the 0.70and the 
inter-item correlations were greater than 
0.40, can be used as an instrument to assess 
the burnout levels among professionals in 
Albania.

The study also indicates that burnout 
is  negatively related to wel lbeing, 
highlighting the impact of burnout on 
health and wellbeing, thus calling for 
further investigations on factors that inhibit 
the effects of burnout. This study can be 
also a baseline for future studies in the 
field of burnout in other groups of health 
care providers, teachers, and social service 
workers in Albania. Additional research 
should be conducted to investigate the 
specific factors influencing burnout among 
the abovementioned professionals.

  General Burnout Factor 
 0.984 0.984 0.983
 Personal Burnout Work-related Burnout Student-related Burnout

Question 1 0.743 Question 1 0.743 Question 1 0.673
Question 2 0.768 Question 2 0.766 Question 2 0.753
Question 3 0.47 Question 3 0.47 Question 3 0.556
Question 4 0.741 Question 4 0.741 Question 4 0.765
Question 5 0.538 Question 5 0.538 Question 5 0.569
Question 6 0.491 Question 6 0.313 Question 6 0.386
  Question 7 0.599  

Table 4: Correlation factor for each of the dimensions and question of the Copenhagen 
Burnout Inventory
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Kujtimet dhe ditarët janë lloj letrar, në 
të vërtetë letrar shkencor i rrallë në letërsinë 
e traditës sonë. Si kujtimet ashtu edhe ditarët 
në letërsinë shqipe më shpesh kanë filluar të 

shkruhen pas Luftës së Dytë Botërore, kurse 
dukshëm më shpesh pas çlirimit të Kosovës 
prej pushtimit të Serbisë. Ky është një lloj 
letrar-shkencor që nxitet, që frymëzohet, prej 
ngjarjeve, prej veprimtarive, prej të bërave 
e bëmave, prej politikave dhe ideologjive, 
prej të arriturave a dështimeve, prej fitoreve 
a disfatave, që luajnë rol të veçantë në jetën 
shoqërore, politike, të përgjithshme të 
popujve dhe shteteve. Është e kuptueshme, 
prandaj, pse kujtimet dhe ditarët janë lloj i 
shkruar shpesh, i shkruar, dhe i çmuar shumë 
në letërsitë e mëdha kombëtare evropiane.

Libri i diplomatit dhe i studiuesit tonë 
tashmë të njohur e të çmuar, Sabri Kiçmari, 
me titullin e qëlluar dhe shumë domethënës, 
Fitorja diplomatike, është libër i rrallë në 
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krijimtarinë tonë letrare e shkencore, në 
të cilin janë bashkuar, shumë pajtueshëm, 
veçanti të kujtimeve dhe të ditarit. Dhe, 
bashkimi i këtyre dy veçantive e bën veprën 
e tij, të shkruar me dhunti, me dije, me 
kulturë krijuese e gjuhësore, më interesante 
në pikëpamje letrare artistike dhe më të 
bindshme në pikëpamje shkencore. Mund 
të thuhet kështu sepse një pjesë e madhe e 
kujtimeve të tij në librin në fjalë jepen me 
datën e ngjarjeve, të veprimtarive, të takimeve, 
të bisedave, të reagimeve, të vizitave politike 
e të tjera me ç’rast të gjitha ato trajtohen siç 
trajtohen zakonisht në ditarët.

Fitorja diplomatike është vepër me 
rëndësi të veçantë, pra të veçantë, historike 
shkencore. Dhe, është vepër me rëndësi të 
tillë, të veçantë, historike shkencore për dy 
arsye: e para, për arsye se në të autori Sabri 
Kiçmari trajton veprimtarinë e vet atdhetare, 
politike, kulturore dhe diplomatike dhe të 
bashkatdhetarëve tanë kryesisht në shtetet 
evropiane për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës 
dhe, e dyta, për arsye se ngjarjet, veprimtaritë, 
takimet, bisedat, reagimet, vizitat politike 
e të tjera aty të trajtuara janë të një kohe 
vendimtare - janë të viteve 1997-1998, 1999, 
në të cilat ishte vendosur fati i përtashëm dhe 
historik i Kosovës, prandaj edhe i popullit 
shqiptar që në Kosovë jeton. Duke qenë në 
Evropë, domethënë duke qenë pak a shumë 
larg Kosovës, autori, Sabri Kiçmari, nuk ka 
patur mundësi që në veprën e tij të përfshijë 
edhe më shumë data, më shumë ditë, prandaj 
as më shumë ngjarje, veprime, veprimtari, 
sjellje politike a të tjera t’i quaj kosovare, të 
cilat më pak a më shumë i kanë shënuar ato 
tri vjet, ata muaj, ato javë e ato ditë; por, 
megjithatë, në librin e tij ai i ka pëfshirë 
ngjarjet, veprimet, veprimtaritë, sjelljet 
politike e të tjera pothuaj më të rëndësishme, 
më të paharruara, qofshin disa prej tyre edhe 
të papranueshme për historianët e ardhshëm. 
Dhe, i ka përfshirë përmes jehonës së tyre në 
mendjet dhe në zemrat e bashkatdhetarëve 
tanë në Evropë e në botë; dhe, i ka përfshirë 
përmes jehonës së tyre në mendjen dhe në 

zemrën e vet - të intelektualit Sabri Kiçmari; 
dhe, i ka përfshirë përmes jehonës së tyre, pra, 
të atyre ngjarjeve, veprimeve, veprimtarive, 
sjelljeve politike e të tjera kosovare në 
politikën e faktorëve politikë e diplomatikë 
evropianë e amerikanë ndaj Kosovës.

Ne, këtu, në Kosovë, kush si pjesëmarrës 
i lëvizjes për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, 
kush si veprimtar kulturor e kush si vëzhgues i 
gjithë asaj që po ndodhte e po bëhej në Kosovë 
kemi ditur se çka po ndodhte, çka po bëhej në 
Kosovë e në Jugosllavi në përgjithësi, por nuk 
kemi ditur sa do të duhej e sa do të ishte mirë 
të dinim se çka krejt po ndodhte e po bëhej në 
Evropë për Kosovën e ndaj Kosovës.

Në librin e tij Fitorja diplomatike Sabri 
Kiçmari na i tregon, në mos jo të gjitha, 
atëherë më të rëndësishmet e të gjitha atyre 
që po ndodhnin e po bëheshin në Evropë për 
Kosovën e në lidhje me Kosovën, në lidhje 
me luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës 
dhe në lidhje me politikën e partive tona për 
lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.

Ai na tregon për manifestimet e ndryshme, 
të shumta, qofshin ato protesta, qofshin ato 
kremtime, qofshin ato shënime përvjetorësh 
historikë, qoshin ato reagime të përbashkëta të 
bashkatdhetarëve tanë në Evropë ndaj dhunës 
e terrorit të regjimit të Sllobodan Millosheviqit 
kundër shqiptarëve në Kosovë.

Si autor dhe personazh kryesor, 
domethënë si protagonist, i librit Fitorja 
diplomatike, Sabri Kiçmari na tregon për 
veprimtarinë e tij e të bashkëveprimtarëve të 
tij, para së gjithash politike e diplomatike për 
lirinë dhe pavarësinë e Kosovës në Evropë. 
Janë të shumta e janë të ndryshme gjithë 
ato që bën ai me ata bashkëveprimtarë për 
Kosovën në Evropë. Dhe, ato janë: takime me 
zyrtarë të ndryshëm evropianë: me ministra, 
ministra të Jashtëm, zëvendësministra, 
diplomatë, ambasadorë e drejtorë të sektorëve 
të ndryshëm politikë e shtetërorë; takime 
me zyrtarë të Bashkimit Evropian; takime 
me zyrtarë e diplomatë amerikanë; vizita në 
kancelaritë e shteteve të ndryshme evropiane; 
pranime në Parlamentin Evropian e në 
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Komisionin Evropian; pranim në Parlamentin 
e Belgjikës; reagime ndaj shkrimeve të 
papranueshme të ndonjë gazetari a publicisti 
evropian; konferenca me gazetarët në 
të cilat, natyrisht, shpjegohet gjendja në 
Kosovë dhe lufta për lirinë dhe pavarësinë 
e saj; intervista dhënë gazetave e medieve 
të tjera të ndryshme të një vargu vendevesh 
evropiane; kumtesa të ndryshme për ngjarje 
të ndryshme në Kosovë e për veprime e 
reagime të institucioneve të ndryshme 
politike a shtetërore, të vendeve të ndryshme 
evropiane ndaj Kosovës dhe për Kosovën; 
qëndrimi i tij, i autorit Sabri Kiçmari, dhe 
qëndrimi i shumë bashkatdhetarëve në Paris 
gjatë mbajtjes së Konferencës për Kosovën 
në Rambuje. E të tjera. E të tjera.

Anëtarët e delegacionit shqiptar në 
Konferencën e Rambujesë nuk mund të dinin, 
dhe nuk mund të dinin sepse ishin pothuaj të 
veçuar në Kështjellën e Rambujesë, se çka po 
bënin e si po reagonin bashkatdhetarët tanë 
të mbledhur në Rambuje ndaj Konferencës 
në fjalë. Prej kujtimeve të Sabri Kiçmari do të 
mësojmë, gjerë e gjatë, hollësisht, se me çfarë 
urtësie politike, me çfarë organizimi, me çfarë 
manifestimesh shumë përshtypjebërëse do të 
paraqiten bashkatdhetarët tanë në Rambuje 
dhe do të përkrahin kërkesat e Delegacionit 
shqiptar për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.

Nuk ka dyshim se e gjithë veprimtaria 
politike e diplomatike e Sabri Kiçmarit si 
përfaqësues për marrëdhënie me jashtë i 
UÇK-së, e sendërtuar përmes takimeve, 
bisedave, pajtimeve e mospajtimeve me 
bashkëbiseduesit, me zyrtarët evropianë, 
përmes vizitave në institucione të ndryshme 
të shteteve të ndryshme evropiane, përmes 
shkrimeve, reagimeve, intervistave, 
deklaratave, kumtesave, nuk ka dyshim, pra, 
se e gjithë kjo veprimtari e shumëllojshme 
e Sabri Kiçmarit me bshkëveprimtarët e 
tij përmban gjykime, vlerësime, lëndë e 
dokumente shumë te çmuara për historinë e 
përpjekjeve intelektuale, politike e diplomatike 
dhe të luftës ushtarake të popullit shqiptar të 
Kosovës e të popullit shqiptar në përgjithësi 

për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Fitorja 
diplomatike është, prandaj, vepër letrare 
shkencore me rëndësi të veçantë për shkrimin 
e historisë më të re të Kosovës. 

E vështruar, e shpjeguar dhe e vlerësuar 
në perspektivën historike, kjo veprimtari 
intelektuale, politike e diplomatike për lirinë dhe 
pavarësinë e Kosovës është njëkohësisht luftë 
mendore, politike, kombëtare për zgjidhjen 
e drejtë, përfundimtare të çështjes shqiptare.

Vepra Fitorja diplomatike nuk është vepra 
e parë e, jam i sigurt, as e fundit që studiuesi 
shkencor, Sabri Kiçmari, i dhuron strategjisë 
për zgjidhjen përfundimtare të kësaj çështjeje 
të madhe kombëtare dhe ballkanike e kjo do 
të thotë, më në fund, të bashkimit të Kosovës 
me Shqipërinë.

FILOZOFIA E JETËS 
BASHKËKOHORE

Nga Dr. Aida GOGA

Rreth librit 
“Për një filozofi ndryshe”

me autor:
Prof. Servet PËLLUMBI
Tiranë 2018: Botimet Morava 

Libri Për një filozofi ndryshe i Profesor 
Servet Pëllumbit, paraqet një diskutim të lirë 
ku çdo pohim shkruhet e lexohet mbi bazën 
e një sinteze dhe ku parashtrohen çështje për 
të cilat filozofia që nga lindja e saj në këto dy 
mijëvjeçarë e gjysëm ka ofruar zgjidhje ndryshe.

Filozofia shihet në këtë trajtesë si një 
burim drite që na ndriçon të kuptojmë 
ndryshimin që i imponohet arsyes sonë, 
mënyrës sonë të të menduarit, që do të thotë 
se filozofia në këtë diskutim nuk mbetet në 
rolin e saj paralajmërues por parashtrohet të 
funksionojë si metodologji. Filozofia ndryshe 
duket se e merr premisën nga libri i autorit 
Filozofia e aktualitetit (2010), ku kërkohet 
aftësia krijuese e subjektit që e zgjedh dhe e 
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krijon vetë objektin e njohjes dhe të reflektimit 
praktik. Në këtë kontekst, autori ngre pytjen: 
A mundet filozofia t’i japë zgjidhje pyetjeve 
që ngrihen sot për të reflektuar për një filozofi 
ndryshe “mbi botën që na rrethon” dhe 
situatave që jetohen vrullshëm nga qeniet 
njerëzore? Ndaj përmes argumenteve dhe 
ilustrimeve modifikohen përgjigje mbi rolin 
aktual të filozofisë sot, një diskutim mbi rolin 
e filozofisë në shekullin e komunikimit dhe 
teknologjisë, si dhe raportin e saj me shkencat. 
Pra, filozofia së fundi. 

Titulli Për një filozofi ndryshe nuk është as 
demagogjik dhe as populist. Nisur nga pohimi 
i Platonit “se është e pamundur që masa të jetë 
filozofe”, pohim ky që sot në epokën në të 
cilën jetojmë do të nënkuptonte një natyralitet 
të huaj të masës për filozofinë, nuk mund ta 
tipizojë filozofinë në një dije ezoterike. Prandaj 
lipset një impenjim i vështirë apo një vuajtje 
me shumë qartësi për të filozofuar ndryshe, 
për të ndryshuar të kuptuarit e botës, pra, një 
mënyrë kritike të menduari. Një mendim kritik 
për një filozofi ndryshe, për fatin e njeriut dhe 
vendin e tij në botë, për një konvergjencë mes 
filozofisë dhe shkencës. 

Filozofia ndryshe shihet si filozofi e 
jetës dhe përpiqet të shpjegojë problemet 
ekzistenciale të njeriut, ndaj filozofia sipas 
autorit duhet të jetë humaniste, ajo fillon 
dhe mbaron me çështjen e njeriut dhe jetës 
njerëzore, tunel që përpiqet ta ndriçojë me 
dritën e Huserlit mbi qenien, nën dritën e 
Sartrit për ekzistencën dhe përfundon me 
humanizmin frojdian. Proces ky, i cili duke 
u fokusuar më tej tek dija dhe dallimi i saj 
me informacionin konkludohet në sintezën 
e ideve mes filozofisë, shkencës dhe artit për 
vetërealizimin e njeriut.

Një tjetër argument përbën teoria e 
kuanteve, e cila tregoi se për të kuptuar 
realitetin, realitet që nuk është i njohshëm por 
që i kapërcen kategoritë e zakonshme të kohës 
dhe hapësirës, na duhet një filozofi ndryshe. 
Dhe ndryshimi i madh konceptual vjen me 
teorinë e kuanteve, ashtu sikurse Bergsoni e 
kishte nuhatur mjaft mirë.

Bota është në prag të ndryshimeve të 
mëdha globale, revolucionit teknologjik duhet 
t’i përgjigjemi me revolucion social dhe me një 
civilizim të ri, ndaj kërkohet një paradigëm e 
re, një filozofi e re, një ideologji e re, një etikë 
e re, një kulturë e re, madje një metafizikë e re 
(sepse po futemi në një kohë metafizike dhe 
kërkohet një përgjigje që i përshtatet sfidave 
të kohës). Bëhet thirrje për një humanizëm të 
ri, për pasojë çështje të tilla detyrimisht marrin 
dimensione ekzistenciale. Pamundësia për të 
trajtuar probleme të vështira kërkon analiza 
të posaçme dhe profesionalizëm të spikatur, 
gjë që e gjejmë pikërisht tek Filozofia ndryshe. 
Qasje të tilla imponojnë që problemet të 
rroken në dy nivele kryesore: së pari, në nivelin 
teorik, epistemologjik që synon arritjen e një 
modeli të dijes ideale; së dyti, në atë praktik, 
për zgjidhjen e problemeve të praktikës 
shoqërore, thënë ndryshe, si instrument për 
transformimin e botës.

Në këtë pikëpamje, autori pozicionohet 
qartë me idenë se shoqëria po ecën me ritme 
të përshpejtuara, aq sa e ka vënë edhe kohën 
në nxitim, e kjo nuk do të ndalojë këtu sepse 
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pritet të jetë edhe në të ardhmen e njëjta ecuri 
e progresit në fushën e shkencës, teknologjisë 
dhe inovacionit etj. Kurse filozofisë nuk i 
mbetet rol tjetër veçse të afrohet edhe më 
shumë si me shkencën, ashtu dhe me artin 
modern. Zhvillime të tilla të panjohura 
më parë, kërkojnë që shoqëria e sotme “të 
mësohet” të mendojë në një mënyrë të 
re, që parimeve, vlerave dhe problemeve 
metodologjike t’u jepet prioritet, sepse janë 
“domen” i filozofisë që ndihmojnë për të 
hedhur dritë mbi të renë, mbi ndryshimet që 
sjell zhvillimi. 

Megjithëse në dukje filozofia ka shtruar 
gjithmonë të njëjtat pyetje, nga ana tjetër 
përgjigjet që ka dhënë për to kanë qenë shumë 
të ndryshme në kohë dhe duhet cilësuar që nuk 
kanë marrë kurrë një përgjigje përfundimtare, 
duke e bërë kështu filozofinë një dije të hapur 
për ndryshime dhe aspak dogmatike. Edhe 
pse në thelb ky është një ndryshim radikal 
ndërmjet filozofisë si art i të menduartit dhe 
i shkencës si dije me pretendime tërësisht 
objektive, pikërisht këtë dallueshmëri filozofia 
ndryshe përpiqet që ta sfumojë, ose thënë 
ndryshe të heqë kufijtë ndarës mes tyre. 
Natyrisht në këtë diskutim, Profesor Servet 
Pëllumbi nuk fokusohet vetëm në detaje për 
dallueshmërinë e filozofisë prej fushave të tjera 
të dijes, por njëkohësisht do të parashtrojë 
mjaft ide dhe autorë që ndikuan në përmbysjen 
e shumë pikëpamjeve jo vetëm në filozofi, por 
edhe më gjërë: në art, në politikë, në të drejtat 
e njeriut, në komunikimin njerëzor e deri në 
zbërthimin e qenies njerëzore, të gjetjes së 
gjenezës së ndërgjegjes etj. 

Në të vërtetë, lexuesi nuk duhet të 
mërzitet nga një trajtim i “çuditshëm” i 
botës që na rrethon, i asaj që bën filozofia 
dhe konkretisht filozofia ndryshe, trajtimin e 
një realiteti ndryshe, të një realiteti “kuantik” 
si objekt i filozofisë ndryshe. Kjo e fundit, 
përpiqet që me zhvillimin e hovshëm e të 
pritshëm të saj të riformulojë qëllimet dhe 
sistemin e vlerave për t’i dhënë mundësi 
njeriut të sotëm që të orientohet në “vorbullën 
kuantike” të globalizmit dhe të gjejë rrugën 

më të mirë e më të sigurtë drejt të ardhmes. 
Kërkohet që filozofia të jetë bashkëkohore dhe 
të distancohet nga përcaktimet tradicionale si 
shkencë e shkencave. Për më tepër, kërkesa 
të tilla i riaktualizon koha, si dhe nevoja e 
afrimit apo e “fshirjes” së kufijve me shkencën, 
me letërsinë dhe artin modern për të arritur 
sintezën e ideve, qëllimeve e metodave në 
funksion të vetërealizimit të njeriut të së 
ardhmes. Realiteti i sotëm kërkon jo thjesht 
njohje të së vërtetës, por zgjidhje të çështjeve 
ekzistenciale të gjinisë njerëzore, pra dhe një 
humanizëm të ri. 

Shihet që koncepti i metodës dhe i 
metodologjisë është bërë prioritet i filozofisë 
ndryshe, madje na imponohet kërkesa për t’i 
parë konceptet qenie-ndërgjegje dhe raportet 
midis tyre kryesisht nga këndvështrimi i 
trajektores metodologjike. Ndaj raporti mes 
koncepteve qenie dhe ndërgjegje historikisht 
ka nxitur debate, kjo sepse palët e kundërta 
kanë këmbëngulur tek vënia e një kufiri të 
prerë midis qenies dhe ndërgjegjes duke e 
quajtur njërën primare dhe tjetrën sekondare. 
Sot kjo ndarje sipas kësaj trajtese mund e 
duhet kapërcyer nga filozofia ndryshe, nga 
një këndvështrim i ri i cili bën të mundur një 
interpretim ndryshe edhe për “gjenezën” e 
ndërgjegjes, apo të vetëdijes që vlerësohet si 
paradigmë bazë, përderisa e gjitha fillon në 
mendjen e personit sipas Kuhn. Për më tepër që 
ndërgjegjja dhe perceptimi subjektiv i realitetit, 
ashtu si dhe qenia, janë kategori fundamentale 
të filozofisë. Kurse raporti midis tyre luan edhe 
rolin e një trajektoreje metodologjike.

Duhet theksuar se për filozofinë ndryshe 
nuk mjafton të thuash qenia primare, 
ndërgjegjja sekondare, sepse në raporte të 
caktuara forca e ndërgjegjes, e vetëdijes, bëhet 
primare në raport me realitetin objektiv, me 
qenien. Madje sot mund të pohohet me bindje 
që mendimi jo vetëm ndikon mbi realitetin, 
por edhe se është i aftë të ndryshojë botën 
fizike. Dhe arsyetimi shkon më tej, duke 
shtuar se për subjektin e përgjegjshëm është e 
pafalshme që ta jetojë jetën pa njohur veten e 
vet. Sot ndihet mungesa e një kuptimi të tillë 
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të subjektivitetit njerëzor, sidomos i filozofisë 
si rebelim e mendim kritik, si filozofi morale 
e ribërjes së njeriut. Kjo është edhe arsyeja që 
në librin e tij Për një filozofi ndryshe, Profesor 
Servet Pëllumbi sjell risi nga një këndvështrim 
tjetër, duke qenë se në bazë të saj ka konceptin 
e jetës dhe të shpjegimit të problemeve 
ekzistenciale të njeriut dhe njerëzimit, prej nga 
e merr rolin e saj Filozofia e Jetës. 

Në shekullin e XX-të, rrymat që dominuan 
jetën intelektuale ishin filozofia e jetës dhe e 
njeriut e që lidhet kryesisht me emra të tillë 
të shquar si Niçe, Diltej, Zimmel, Shpengler, 
Bergson etj., dhe fenomenologjinë e Huserlit, 
të cilët sollën një filozofi origjinale duke krijuar 
një traditë te re, por jo të pakritikueshme. 
U shquan sidomos metoda hermenautike 
e V. Diltej, e cila si pikënisje kishte jetën 
konkrete ekzistenciale të njeriut dhe metoda 
fenomenologjike e Huserlit, e cila si pikënisje 
kishte ndërgjegjen e njeriut. Veçse si njëra dhe 
tjetra pretendonin për një rol udhërrëfyes edhe 
në raport me shkencat natyrore. Megjithatë, 
problemet që shtron epoka e sotme, zhvillimi 
i shpejtë i teknologjisë dhe rritja e rreziqeve 
globale që e vënë në pikëpyetje jetën e gjinisë 
njerëzore në planetin Tokë, i japin aktualitet 
problematikës që shtroi dhe zhvilloi filozofia 
e njeriut ose filozofia e jetës. Sot, në epokën 
e internetit dhe intelektit artificial, shumë më 
tepër se në kohën e lindjes së filozofisë së jetës 
merr më tepër kuptim serioziteti mbi çështjet 
ekzistenciale të botës dhe të njeriut, përderisa 
ekzistenca si e tillë vërtet nuk është proces 
logjik por real.

Sot gjendemi para një situate tepër 
komplekse që emërtohet te filozofia ndryshe, 
te njeriu i ndërlikuar në botën e ndërlikuar 
në të cilën nuk ka fillim e mbarim, por 
veprim. Kjo na detyron të rikthehemi tek 
Frojdi, sipas të cilit nënshtresat e shumta të 
shpirtit, të vetëdijes e të pavetëdijes që dyzojnë 
personalitetin, ndjesitë e së vjetrës me ato të 
së resë, sjellin si pasojë që njeriu të kërkojë 
maksimumin nga jeta. Thelbi i humanizmit 
frojdian është fakti se vetëdija e rreme apo 
zhytja në humnerën e tëpavetëdijshmes, 

veçse e dobëson njeriun në luftën e tij për t’u 
vetërealizuar e për t’u bërë më i mirë. 

Në librin që Profesor Servet Pëllumbi i 
paraqet lexuesit, do të vërejmë edhe trajtesa 
të tjera që kanë të bëjnë me njohjen e botës si 
bashkëveprim paradigmash ose bashkëveprimi 
teori-praktikë; ku njohja, teoria, ashtu dhe 
praktika e transformimi i botës kuptohen si 
një proces dialektik i pafund. Sepse para njeriut 
shtrohet kërkesa etike e të qenit subjekt aktiv 
njohës dhe veprues, kërkesa për të ndërtuar të 
vërtetën në jetën tënde e cila zë fill me njohjen e 
vetvetes dhe ka stimul të përhershëm “të fitohet 
koha e humbur” siç na sugjeron edhe Seneka. 

Njëkohësisht, në brendësi të analizës, 
në këtë botim do të gjejmë edhe trajtimin 
e dialektikës së zhvillimit si trajektore 
metodologjike. Ajo që dihet: historia njerëzore 
ndahet në të shkuarë, të tashme dhe të ardhme 
nga pikëpamja e zhvillimit. Mirëpo njeriu 
që e ndjen kohën, e kupton se e kaluara 
sado e pasur qoftë nuk i mjafton, prandaj 
përpiqet të ndryshojë botën dhe vetveten. 
Me rëndësi për njeriun është që të dijë të 
vlerësojë dhe të lidhë kohët, të shkuarën, të 
tashmen dhe të ardhmen, gjë që nuk është 
aspak e lehtë pa u mbështetur mbi metoda e 
parime metodologjike adekuate. Në të vërtetë, 
sipas filozofisë ndryshe nuk është i frikshëm 
objektiviteti i kohës, nuk është e frikshme as 
të vdesësh, por e frikshme dhe e trishtueshme 
është të mos e jetosh jetën, të mos e quash 
veten “gardian” të kohës dhe të harrosh se 
sakrifikimi i saj do të thotë sakrifikim i një pjese 
të jetës tënde. Vetë koha shërben si metodë e 
krahasimit të një momenti me tjetrin dhe si 
matëse e ndryshimit, pra i lëvizjes. Koha si 
metodë merr vlerë sidomos kur e shohim atë 
edhe si një vlerë që u përket të gjithëve dhe 
i detyron njëlloj që ta menaxhojnë më mirë, 
të mos e keqpërdorin kohën sepse ajo ikën 
me nxitim. Prandaj autori na bën me dije se 
nga këndvështrimi i filozofisë ndryshe mund të 
pohohet me optimizëm të arsyeshëm se janë 
hapur horizonte të reja sfidash, kërkimesh 
dhe zgjidhjesh metodologjike, sidomos për 
futjen dhe interpretimin e koncepteve dhe 
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argumenteve të reja adekuate për zhvillimin 
dhe “sintezën e shkencave” në funksion të së 
ardhmes së njerëzimit. 

Për të vijuar më tej me metodologjinë 
e unitetit historik, në libër trajtohet ideja 
se filozofia ndryshe i “huazon” filozofisë së 
historisë edhe tezën me rëndësi metodologjike: 
të vërtetën e plotë nuk e njohim asnjëherë, 
por vetëm versione të saj me shkallë të 
ndryshme ngjashmërie e propabiliteti. E 
kaluara historike doemos duhet trajtuar 
sipas një metode historike rigoroze, pra në 
përputhje me kërkesat e kohës dhe hapësirës, 
por dhe të unitetit të të kundërtave. E ardhmja 
e shoqërisë së informacionit mund të kërkojë 
konvergjencë, pra, zbatimin e formulës 
dialektike “Edhe-Edhe”, sepse dihet që vetëm e 
përkohshmja është e përjetshme. Në të vërtetë 
historia është shkencë që ka logjikën e vet dhe 
që mbi bazë dokumentash autentike studion 
të kaluarën e shoqërisë njerëzore, përvojën 
historike të popujve, të vendeve, shteteve, që 
analizon e vlerëson ngjarjet reale historike. Një 
qasje e tillë e bën historinë të rëndësishme, të 
pazëvendësueshme për zhvendosjen e kulturuar 
të njerëzve nga e sotmja në të shkuarën.

Në librin e tij Për një filozofi ndryshe, 
Profesor Servet Pëllumbi nuk mund të 
linte jashtë fokusit të saj pa trajtuar edhe 
konceptin e politikës si fenomen e si objekt 
të kësaj filozofie. Sepse studimi i fenomenit 
të politikës dhe veprimtaria apo praktika 
politike si një realitet “kuarkesh politike” 
e bëjnë të domosdoshme filozofinë dhe 
metodën krahasuese, ku filozofia dhe metoda 
komporative e trajtojnë raportin Qëllim-Mjet 
nga pozita krejt të kundërta krahasuar me 
ato të Makiavelit. Qëllimi nuk mund e nuk 
duhet të justifikojë pa dallim çdo mjet të 
bërjes politikë dhe të ushtrimit të pushtetit 
politik. Për këtë edhe filozofia ndryshe e metoda 
krahasuese si “instrument” i saj’, në thelb nuk 
mohojnë përvojën dhe specifikën që mund të 
ketë politika dhe studimi i saj në kohë e vende 
të veçanta. Situata e sotme e politikës botërore, 
me dinamikën e saj, nxjerr në plan të parë një 
vizion të ri filozofiko-politik për kuptimin e 

veçorive dhe rreziqeve globale që kërcënojnë 
jo thjesht shtete të veçanta, por krejt gjininë 
njerëzore. Prandaj autori konkludon se 
“depolitizimi i demokracisë” duhet kuptuar si 
lëvizje për një “botë të re” e humane që duhet 
të mbështetet mbi demokracinë morale, tek 
njerëz të lirë e të vetërealizuar, të bindur jo 
ndaj ndonjë autoriteti të verbër politik, por tek 
vetvetja dhe njëri tjetri, tek një vetëqeverisje 
racionale dhe “kushtetutë morale”. 

Pikërisht ky është vizioni i një filozofie 
ndryshe, që së fundmi, duke u parë nga autori 
si humaniste, përderisa ajo konsiderohet si 
filozofi e jetës, doemos që fillon dhe mbaron 
me çështjet e njeriut dhe jetën njerëzore, 
duke u përpjekur që të shpjegojë problemet 
ekzistenciale të tij. Kështu që qasja e fundit ka 
të bëjë me kalimin nga “Homo erectrus” në 
“Homo cultures”. Do të kemi të bëjmë me një 
realitet të ri e me një tip të ri kulture që kërkon 
një rinisje të jetës së saj si sintezë e shkencës, e 
artit dhe e vlerave etike që e lartësojnë njeriun 
e lirë, njeriun që synon vetërealizimin.

INDIVIDI DHE SHOQËRIA 
NË NJË PËRMBLEDHJE 
ANTROPOLOGJIKE

Nga:
Prof. Dr. Tonin GJURAJ

Rreth librit 
“Një jetë me anthropologjinë”

Me autor:
Prof. Dr. Aleksandër DHIMA

Libri i ri i prof. Aleksandër Dhimës 
iu destinohet kryesisht studentëve të të tre 
cikleve (BA, MA, DR), si ndihmesë në 
përgatitjen e diplomave respektive në kuadër të 
programeve Sociologji-Antropologji Sociale, por 
edhe më gjerë. Nga ana tjetër, për nga tematika 
gjithëpërfshirëse në fushat e ndryshme të 
studimeve antropologjike, libri besoj se do 
të ketë interes jo vetëm për antropologët 
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shqiptarë, por edhe për studiuesit e tjerë të 
shkencave albanologjike: historianë, arkeologë, 
etnografë, gjuhëtarë, gjeografë etj., si dhe për 
një rreth më të gjerë të sociologëve dhe sferave 
vendimmarrëse e publicistike.

Kjo përmbledhje punimesh përfshin një 
hark kohor prej vitit 2011 deri në vitin 2018, 
periudhë në të cilën autori ka qenë titullar 
i lëndëve të Antropologjisë Social-Kulturore 
në UET. Njëkohësisht, ai është dalluar për 
ekspertiza të vlefshme në implementimin e 
teorive klasike dhe bashkëkohore për analizën 
e treguesve social-kulturorë lokalë: në ecurinë 
e normave dhe vlerave në shoqërinë shqiptare 
në tranzicion; “prerjen” etno-antropologjike 
të shqiptarëve; evolucionin dhe kontrollin e 
sistemeve politiko-shoqërore në rrafsh kohor 
dhe rajonal; mënyrat e reja të komunikimit 
ndërkulturor; gjymtyrët funksionalë të ligjit 
dhe perspektivat alternative të kontrollit social; 
pasojat e globalizmit kulturor në rrafsh vendor e 
rajonal; alternativat e përzgjedhjes së studentëve 
për drejtimin sociologjik-antropologjik, sipas 
kërkesave të reja të tregut të punës etj.

Këtë produkt shkencor shumëdimensional, 
autori e ka ravijëzuar- siç është parathënë 
në titull- në disa rubrika: studime, projekte 
kërkimore, ese, reçensa dhe intervista, pjesa 
më e madhe e të cilave janë botuar në revistat 
shkencore të specialitetit dhe në shtypin elitar 
të kohës.

Në rubrikën “Studime”, autori përfshin 
së pari ndihmesën e Shkollës së Çikagos në 
shpjegimin e mekanizmave të ekologjisë 
humane për ndërveprimin midis individëve 
në një bashkësi urbane ose të urbanizuar, 
çka prek drejtpërdrejt realitetin shqiptar të 
ditëve të sotme. Nga teoritë dhe modelet e 
shumta që ofron, kjo Shkollë ka përpunuar 
një grup termash me sfond ndërdisiplinor, 
ku artikulohet më mirë se gjetiu parimi se 
“shoqëria është, në thelb, komunikim”. Me 
qasjet e saj, “sociologjia e Çikagos” ka dhënë 
gjithashtu një mesazh të qartë shoqëror e 
politik: Mundësi të barabarta për të gjithë 
qytetarët, në mënyrë që ata të marrin pjesë aktive 
në vendosjen e kushteve të përbashkëta jetësore. 

Në qasjet antropologjike mbi marrë-
dhëniet e individit me shoqërinë shqiptare të 
tranzicionit, autori analizon së pari raportin 
midis shoqërisë/ komunitetit dhe individit, 
që po bëhet gjithnjë e më tepër mekanik se 
sa organik, meqenëse lidhjet ndërpersonale 
e ndërgrupore brenda hapësirës tonë 
shoqërore po duken më pak të drejtpërdrejta 
e intime dhe më të shpërndara. Më tej 
trajtohen marrëdhëniet kulturore të individit 
me shoqërinë shqiptare në kushtet e sotme 
social-politike. Sipas autorit, shoqërisë 
shqiptare nuk i duhen eksperimente false 
apo imitime të deformimeve që vijnë nga 
ekstremet e modernitetit, por një raport 
koheziv midis njeriut të përveçëm, me synime 
dhe ambicie personale të natyrshme, me 
shoqërinë, të cilën ai duhet ta ridimensionojë 
nga pikëpamja sociale.

Në studimin mbi marrëdhëniet kulturore 
të individit me shoqërinë shqiptare në kushtet 
e sistemit politik aktual, autori- si ligjërues i 
Antropologjisë politike- merret kryesisht me 
vlerësimin e kulturës politike demokratike, 
nën optikën e një retrospektive të lidhjes 
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së saj me pushtetin. Aty identifikohen 
konceptet mbizotëruese të autoritetit 
(barazitar, nënshtrues, respektues), që 
ndikojnë dukshëm në vlerësimin e kësaj 
kulture. Ndërsa shtetasit respektues janë të 
prirur t’u japin elitave liri të gjerë veprimi, 
këto të fundit bëhen më të përgjegjshme për 
të qeverisur dhe meritojnë besueshmëri deri 
atëhere kur efekti tërësor i politikave të tyre 
në interes publik është i justifikueshëm. Kjo 
paradigmë kombinon, sipas autorit, vlerën 
demokratike të llogaridhënies me kërkesat e 
domosdoshme për qeverisje të suksesshme. 

Me interes të veçantë në libër më 
duket trajtimi antropologjik i triadës etni-
komb-nacionalizëm, një temë kjo që prek së 
pari gjuhën, traditën kulturore, mënyrat 
specifike të komunikimit etj., të cilat përbëjnë 
“tharmin” e një kombi që nuk mund të 
“shpiket”. Lidhur me identitetin etnik, autori 
qendron i palëkundur ndaj karakterit parësor 
të tij, meqenëse kjo atù është ngulitur thellë në 
memorjen/ përvojën kolektive, përndryshe do të 
ishte një “shtojcë” ad hoc e strategjive politike. 
Më tej, autori ndalet në dy format relativisht 
të dallueshme të nacionalizmit, atij shtetëror 
dhe etnik, duke e ilustruar me shembuj 
“të gjallë” nga historia e dikurshme dhe e 
sotme e kombeve. Së fundi, autori ndalet 
te interpretimi antropologjik i konflikteve 
të sotme etnike, të cilat kanë të përbashkëta 
disa tipare sociale: konkurrencën mbi 
burimet natyrore, pengesat në modernizim, 
vetërekrutimin grupor mbi bazën e lidhjeve 
farefisnore, evokimin e imazheve të së 
kaluarës, simbolizmin politik dhe retorik etj.

Një studim tjetër interesant, sipas 
mendimit tim, është ai që ka të bëjë me 
normat dhe vlerat kulturore të shqiptarëve në 
perspektivë krahasuese. Aty trajtohen së pari 
normat tradicionale të llojit tabù dhe ato 
kanunore, falë të cilave merrnin zgjidhje të 
gjitha problemet shoqërore, ekonomike e 
politike, kulturore e administrative në kushtet 
e vetëqeverisjes vendore, mandej normat 
zëvendësuese që synonin të diktonin respekt, 
deri në përulje, ndaj sistemit socialist. Në 

sferën e vlerave merren në analizë krahasuese 
ato të dy periudhave më të vona, asaj 
diktatoriale dhe të zgjimit demokratik mbas 
viteve ’90. Te kreu Veçori të gërshetimit të vlerave 
kulturore shqiptare me vlerat perëndimore, 
kolegu dhe antropologu Dhima identifikon 
së pari ngjashmëritë dhe mandej dallimet. 
Në grupin e parë, ai rreshton: racionalizmin, 
mbështetur në mënyrën e të shkruarit dhe të 
menduarit; kontekstin “e ulët” komunikues, si 
me thënë të shprehurit “troç” të mendimeve; 
karakterin endemik të formimit psiko-kulturor; 
bujarinë dhe sinqeritetin. Megjithatë, autori 
është i mendimit se kultura shqiptare nuk 
ofron ende një “filtër” të mirëfilltë ndarës 
mes kulturës perëndimore e asaj lindore. 
Dhe, si shembuj të pranisë së elementeve 
lindorë, ai përmend dikotomitë shpirt 
konkurrues vs. humanizëm dhe aktivitet në 
punë vs. dinjitet vetjak.

Pë r s a  u  pë rke t  parag j yk imeve 
ndërkulturore, te shqiptarët e sotëm vërehen- 
sipas autorit- kryesisht konflikti i brezave dhe 
stereotipet gjinore, me një ngarkesë të lartë 
negative ndaj grave dhe vajzave, të cilat 
vazhdojnë të ndjejnë trysninë e dyfishtë të 
paragjykimeve të tilla. Këto dukuri sociale, 
sipas Dhimës, kanë të bëjnë me sfondin e 
një shoqërie me bazë rurale, tradicionale 
dhe tepër familjare; shoqëria shqiptare, 
sipas tij, ka nevojë për një kalim gradual të 
roleve sociale nga njëri brez te tjetri, duke 
institucionalizuar çdo shkallë emancipimi, 
duke iu shmangur ndryshimeve të bujshme 
të martesës, tabù-së së seksit apo garës 
moshore për statusin social.

Në studimin e fundit Globalizimi kulturor 
dhe komunikimi global, një vend të veçantë zë 
globalizimi i mediave, si një ndër faktorët 
më të rëndësishëm që përcaktojnë botën e 
sotme. Në këtë kuadër jepen disa mendime 
me vlerë për të ardhmen e politikës mediatike 
në Shqipëri, meqenëse impakti i përfytyrimeve 
globaliste në mjedisin mediatik shqiptar është 
një çështje me theks aktual. Megjithë disa 
arritje mbesëlënëse që përmenden në libër, si 
përvetësimi i shpejtë i risive në teknologjinë e 
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infomacionit, zbatimi i platformës digjitale, 
liçensat për sistemet e reja 3D, shtrirja e rrjetit 
kompjuterik në shkolla dhe në administratë 
etj., mbetet ende shumë për të bërë, sidomos 
në drejtim të përmbajtjes së kumtit globalistik 
që realizojnë mediat vendase, të cilat, për 
shkak të pranisë ende të një deformimi elitar 
dhe urban, i ka shndërruar shqiptarët në 
konsumues pasivë të informacionit dhe i 
detyron ata t’i binden, pa ndonjë rezistencë 
përzgjedhëse, “erës globale” të komunikimit. 

Në pjesën e dytë të librit janë riprodhuar 
(në formë të përmbledhur) disa projekte 
kërkimore, të miratuara nga Komisioni 
Shkencor pranë Zyrës së Projekteve në 
Universitetin Europian të Tiranës në tetor 
2015-2017. Personalisht mendoj se ato 
përbëjnë një model, në rradhë të parë të 
karakterit metodologjik, se si mund të 
shkruhet një projekt shkencor nga studiuesit e 
rinj në fushat e shkencave sociale dhe humane. 

Përsa i përket kontributit shkencor dhe 
impaktit të këtyre projekteve kërkimore, unë 
mund të veçoj disa arritje: së pari, ato janë 
shkruar për të sensibilizuar institucionet e 
specializuara dhe opinionin e gjerë shkencor 
në vend për mundësitë reale të zbatimit 
të metodave/ modeleve të reja në degë 
të ndryshme të shkencave albanologjike, 
sociale dhe të komunikimit; së dyti, analiza 
vrojtuese dhe produkti shkencor i tyre 
përbëjnë dokumente të rëndësishme për një 
data basis, pronë e Universitetit Europian i 
Tiranës, por që mund të vihet në dispozicion 
të studiuesve/ institucioneve të tjera të 
interesuara për kërkimin shkencor në fushat 
përkatëse; së treti, analizat në kuadër të 
këtyre projekteve evidentojnë UET-in si si 
qendër burimore në drejtim të publikimit 
të të dhënave të mbledhura në terren dhe 
në kabinet, që mund të përditësohen nga 
studiuesit e rinj në mënyrë periodike; së 
katërti, mbështetja e UET-it për studime të 
kësaj natyre dhe për shpërndarjen e tyre në 
të gjitha grupet e interesit do të përbënte një 
shembull konstruktiv edhe për universitetet 
e tjera, publike dhe private, në përmbushjen 

e misionit të tyre për vënien e shkencës në 
funksion të zhvillimit të mëtejshëm social-
kulturor të vendit.

Në pjesën e tretë të librit bie në sy, para së 
gjithash, vështrimi i mprehtë dhe herë-herë 
kritik i autorit mbi arritjet e antropologjisë 
shqiptare dhe mbi natyrën njerëzore 
sipas vlerave klasike dhe bashkëkohore 
të Socialdemokracisë. Në ese-në e parë 
theksohet fakti që antropologjia shqiptare 
pati “fatin” të niste një rrugëtim të vështirë 
dhe relativisht të ngadaltë, deri-diku të 
kufizuar në tematikë dhe hera-herës të 
paragjykueshëm në metodë, sepse duhej 
t’i përshtatej ideologjisë mbizotëruese të 
kohës. Ndërsa në esse-në e dytë analizohet 
natyra njerëzore sipas principeve klasike 
dhe bashkëkohore të “mesit të artë”, 
duke e cilësuar SPD-në gjermane si një 
modulndërkombëtar të mundshëm për 
politikën ndërkombëtare të shek. XXI.

Një ese interesante lidhet me parathënien 
e botimit të prof. Dr. Ylljet Aliçkës 
“Komunikimi dhe kultura; imazhi në veprim”. 
Mënyra, me të cilën komunikon autori i 
botimit në një kontekst kulturor të kultivuar, 
përforcon identitetinkulturor prej shqiptari. 
Kolegu Dhima mendon se shfrytëzimi i 
trashëgimisë proverbiale nga retorika politike ka 
pasur një impakt të vërtetë ndër shqiptarët, të 
cilët i konceptojnë ngjarjet dhe përvojat gjatë 
jetës së tyre mbi bazën e një organizimi konjitiv 
ende defektuoz, nisur nga një pragmatizëm 
fals, që nuk i lejon të shohin përtej së kaluarës, 
d.m.th. se si mund të modifikohej më von (në 
të tashmen dhe në të ardhmen) perceptimi 
nga ky lloj “strukturimi” i deritanishëm.

Reçencat janë pjesë integrale e një 
studiuesi të afirmuar. Në pjesën e katërt të 
librit janë (ri)botuar disa nga reçencat e 
viteve të fundit, të prezantuara në institucione 
shkencore prestigjioze të vendit, ose të 
botuara në revistën “Polis”, si organ i 
specializuar i UET-it për Shkencat shoqërore 
dhe të Edukimit, si dhe në revistën “Iliria” 
të Institutit Arkeologjik pranë Qendrës së 
Studimeve Albanologjike.
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Në reçensën e librit të Dr. Nebi 
Bardhoshit “Gurët e kufinit” analizohen disa 
nga përparësitë e veprës: njëjësimi i metodës së 
kërkimit në rrafsh kombëtar/ rajonal; trajtimi 
i institucionit të së Drejtës në këndvështrim 
antropologjik; analiza e binomit pronë/ familje, 
si dy entitete organikisht të ndërvarura; 
kultura e pronësisë etj., të cilat vendosin një 
“gur themeli” në konceptimin antropologjik 
të strukturave sociale vendase në kontekste 
historiko-kulturore të caktuara.

“Triptiku Epirot” i Dr. Arsim Spahiut ka 
“zgjuar” vëmendjen e Aleksandër Dhimës, për 
shkak se autori, pa qenë antropolog, ka hyrë në 
analizën e materialit eshtror të periudhave të 
ndryshme historike për të justifikuar“prejardhjen 
pellazgjike” të popullit shqiptar. Në punim ka 
të dhëna interesante, por ato presin mendimin 
e kualifikuar të specialistëve të fushës, kur vjen 
puna për të marrë në konsideratë materialet 
faktike nga vendi dhe për t’i trjtuar me sy kritik 
disa autorë të huaj.

Nën këtë optikë trajtohet edhe reçensa 
mbi punimin antropologjik të dr. Luc 
Bouchet mbi “Evolucionin e popullsisë së 
Shqipërisë Veriore, midis fundit të Antikitetit 
dhe fillimit të epokës Otomane”, botuar në 
Proceedings of the International Congress of 
Albanian Archaeological Studies’ dhe botuar 
si reçencë shkencore te revista “Iliria”. Autori 
i kësaj reçense është i mendimit kundër për 
“bashkësinë skeletore” të varrezës, që do t’i 
takonte me gjasme karakterit “të përzier” 
të bartësve të Kulturës së Komanit. Sipas 
autorit të kësaj reçense, shumica e etnologëve, 
arkeologëve dhe antropologëve të hershëm 
(prej fillimeve të shek. XX) e kanë “ngarkuar” 
këtë kulturë vendase të Mesjetës së hershme 
me një histori kulturore “të kopjuar” nga 
skemat e vjetra, që nuk dinë të “kapen” veçse 

në eventualitetin e pranisë së domosdoshme të të 
ashtuquajturave “popullsi barbare”.

Me një “guxim” shkencor (nuk e mendoj 
këtë term, veçse si një motiv dashamirës 
për shkencëtarët e rinj të vendit), autori 
Dhima përballet në këtë pjesë të librit me 
personalitete të shkencës antropologjike, si 
prof. Pierfranco Bruni, i cili merr përsipër 
të sqarojë “Shqiptarinë midis modeleve 
antropologjike”. Me përfshirjen e problematikës 
mbi grupet e gjakut te monografia e tij e 
fundit “Antropologjia etnike e shqiptarëve”, ai 
vërteton se modeli antropologjik arbëresh 
gjen indicie të natyrave të ndryshme, që 
nga peisazhi etnokulturor, shqipja “e gjallë” në 
shtatë krahina të Italisë, ndjenja komunitare e 
fortë dhe afritë në strukturën hemotipologjike, 
çka i dallon bindshëm arbëreshët nga grupet e 
tjera aloglote dhe nga grup-popullsitë italiane 
të zonave përkatës.

Pjesa e pestë e librit i kushtohet intervistave 
të përzgjedhura mbi profilin e një antropologu, 
debateve publike mbi dallimet historiko-
kulturore midis dy “pilarëve” të kombit 
shqiptar dhe për mundësitë e studimit në 
shkencat sociale dhe humane. 

Çështjet themelore që shtrohen aty kanë 
të bëjnë me nevojën për studime universitare 
në shkencat sociale; perspektivën e programeve 
në këto shkenca, lidhur me mundësitë reale të 
Tregut të Punës për punësim sipas këtij profili; 
disa pikëpamje personale mbi Reformën e Arësimit 
të Lartë. Sipas autorit, ka ardhur koha për të 
përqafuar përfundimisht Sistemin anglo-sakson 
të formimit universitar, sepse në bazë të tij 
qendron konkurrueshmëria, që çon detyrimisht 
në rritjen e cilësisë së sistemit arësimor. 

Autori e mendon formimin arësimor të 
studentëve sipas “sistemit me dy kahe”dhe 
kthimin e universitetit në qendër ekspertize.
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