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STUDIMET KRAHASUESE 

NË SHOQËRINË MODERNE;

BALLKANI, SHQIPËRIA DHE KOSOVA 

NË NJË QASJE KRAHASUESE 

DHE INTEGRUESE

[Në vend të një editoriali; 
për një projekt kërkimor studimesh krahasuese]

Social Studies 2019, 2 (13): 5-16

Leke SOKOLI
Universiteti Aleksander Moisiu Durrës (UAMD) 

Instituti Shqiptar i Sociologjisë (AIS)
E-mail: lsokoli53@gmail.com; lsokoli@sociology.al

1 Kemi, për shembull, sociologji e psikologji krahasuese, shkenca politike krahasuese, politika (politika 
publike etj.) krahasuese, filozofi, ekonomi, antropologji krahasuese etj. 

Në kohën e sotme, studimet dhe 
metoda krahasuese jo vetëm 
zënë një vend të rëndësishëm në 

kërkimet shkencore por, në kuptimin më 
të gjerë, përbëjnë zemrën e metodologjisë 
shkencore (Della Porta, 2008: 198; Ragin, 
1981). Studimet krahasuese aplikohet në të 
gjitha shkencat, pa përjashtim. Në një farë 
mënyre studimet dhe analizat krahasuese 
identifikohet me vetë disiplinat shkencore, 
apo nëndegë të tyre, sidomos në shkencat 
sociale e humane, të cilave do t’u referohemi 
në mënyrë të veçantë1.

Metoda krahasuese shkencat sociale: 
filozofi, sociologji, shkenca politike, 
psikologji, histori, antropologji, ekonomi

Studimet krahasuese bazohen në 
metodën krahasuese, e cila nënkupton 
konstatimin e ngjashmërive dhe ndryshimeve 
midis dukurive të jetës shoqërore. Krahasimi 
bëhet ndërmjet shteteve apo grup-
shteteve, kombeve e popujve, familjeve e 
komuniteteve, vlerave dhe kundërv lerave, 
midis sistemeve politike dhe ekonomike, 
midis etapave të ndryshme të zhvillimit 
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historik, midis kategorive dhe shkollave 
të mendimit, deri midis opinioneve, 
përjetimeve, perceptimeve, prirjeve, 
parapëlqimeve etj., të shprehur në formën 
e variableve të krahasueshëm. Në një mënyrë 
apo një tjetër të gjithë studiuesit socialë, 
pavarësisht se cilës disiplinë i përkasin, kanë 
aplikuar metodën krahasuese.

Le të shikojmë, sado shkurt, përdorimin 
e kësaj metode në disa nga shkencat sociale, 
nga filozofia (më e përgjithshmja) te 
sociologjia, shkencat politike etj.

Filozofia krahasuese është një nëndegë 
e filozofisë, në të cilën filozofët i vendosin 
problemet filozofike në një lloj “dialogimi” 
brënda saj. Pra tipike, në filozofinë 
krahasuese, është “dialogu” apo ballafaqimi 
midis shkollave të ndryshme të mendimit 
filozofik, për shembull, midis filozofisë 
perëndimore (amerikane, europerëndimore) 
me filozofinë klasike aziatike (kineze apo 
indiane), me filozofinë arabe, islamike etj. I 
tillë është edhe ballafaqimi midis “blloqeve” 
të mëdha të filozofisë, siç janë judaizmi, 
kristianizmi, ebraizmi etj. 

Ndryshe nga vetë filozofia, që është 
shumë e hershme, filozofia krahasuese është 
relativisht e re. Ky fakt, në vetvete, provon 
ndryshimin midis studimeve filozofike me 
studimet në filozofinë krahasuese. Siç vëren 
Jonathan Spence (1998), trajtesat e para të 
perëndimorëve mbi filozofinë kineze, siç 
janë ato të Hegelit për shembull, nuk mund 
të konsiderohen ende punime të filozofisë 
krahasuese. Ato përfaqë sojnë një lloj 
“monologu”, për aq sa nuk ka patur përgjigje 
nga ‘kampi tjetër’. Përhapja e budizmit kinez 
(sikurse konfucizmit etj.), është më shumë 
një histori dialogu “brenda llojit”, ose një 
histori dialogu midis modeleve të ngjashme. 
Ndërsa filozofia krahasuese mori hov vetëm 

në shekullin e XIX e, sidomos, në shekullin 
XX2. Nga ajo kohë filozofia krahasuese ka 
njohur zhvillim të vazhdueshëm3. 

Referuar sociologjisë, mund të pohojmë 
se thuajse të gjithë etërit e mëdhenj të kësaj 
shkenca relativisht të re (1839 e këtej), i janë 
përmbajtur metodës krahasuese. 

Konti, ‘babai’ zyrtar i sociologjisë, ka 
bërë krahasimin e shoqërive të ndryshme, 
në përpjekjen për të argumentuar se të 
gjitha shoqëritë kanë kaluar, pak a shumë, 
në të njëjtën rrugë. Ai është autori i ‘ligjit 
të tre stadeve’, të zhvillimit shoqëror, sipas 
të cilit të gjitha shoqëritë (të shkuarat, të 
tanishmet dhe të ardhshmet), në mënyrë 
të domosdoshme kalojnë nëpër tre stade të 
zhvillimit. Ai e bazoi përfun dimin e tij në 
studimin krahasues të historisë së një numri 
të madh shoqërish. 

Karl Marksi, gjithashtu, iu përmbajt 
analizës krahasuese në mbështetje të 
teorisë së tij të marshimit të paevitueshëm 
nga komunizmi primitiv te komunizmi 
revolucionar. 

Maks Veber dhe Emil Durkheim e 
bazuan, gjithashtu, veprën e tyre para së 
gjithash në metodën krahasuese. Veber, për 
shembull, u interesua mbi shkaqet e lindjes 
së kapitalizmit në Europën Perëndimore, në 
kërkim të përgjigjes së një pyetjeje hipotetike 
bazë: pse pikërisht këtu dhe jo në pjesë të 
tjera të globit? Shoqëri të tjera kanë pasur 
kushte të ngjashme socio-ekonomike me 
ato të Europës, por në to nuk ishte zhvilluar 
kapitalizmi. Veber studioi në veçanti Kinën 
dhe Indinë, por edhe shoqëri të tjera, deri 
Palestinën e vjetër apo vendet islamike. 
Ai konstatoi një faktor (të ndryshëm për 
Europën dhe vendet e tjera) që, sipas 
tij, kishte ndikuar në mënyrë të veçantë 
në lindjen e kapitalizmit. Ky faktor ishte 

2 Për t’iu përgjigjur këtij zhvillimi Universiteti i Havait sponsorizoi të parën veprimtari ballafaquese të 
filozofive të Lindjes me atë të Perëndimit, por kjo vetëm në vitin 1939. 

3 Kjo edhe falë krijimit të shoqatave profesionale dhe botimit të një sërë revistash ndërkombëtare, mbi 
botën filozofike kineze, indiane, japoneze, ebraike, islame, perse etj., apo të mirëfillta mbi filozofinë krahasuese, 
siç është për shembull, revista ndërkombëtare e ‘Filozofisë Krahasuese’. 
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protestantizmi, një fe që kishte ngulitur në 
ndërgjegjen e besimtarëve të vet disa cilësi 
që përkonin me mënyrën e të menduarit 
dhe të sjelljes kapitaliste. Sipas tij, pikërisht 
këto parime - kryesisht etike - ndikuan në 
lindjen dhe zhvillimin e kapitalizmit së pari 
në vendet protestante.4

Durkhe im e  përdor i  metodën 
krahasuese për të studiuar shndërrimet 
so ciale, nga ajo që ai e quajti ‘solidaritet 
mekanik’ te ‘solidariteti organik’ (shih, 
Sokoli, 2008: 142-144). Por përdorimi 
më i famshëm i metodës krahasuese nga 
Durkheim është bërë në studimin mbi 
vetëvrasjet. Për këtë studim ai grumbul loi 
të dhëna statistikore mbi vetëvrasjet në 
Francë, në vendet e tjera të Europës dhe 
më gjerë. Nga krahasimi i tyre ai arriti të 
provojë se ritmet e vetëvrasjeve variojnë në 
raporte të caktuara me fenomene të tjera 
sociale, si: niveli i besimit fetar, statusi 
martesor, jeta urbane apo rurale etj. (shih, 
Sokoli, 2008: 145-150).

Nisur nga shkalla shumë e lartë e 
përdorimit të metodës krahasuese në studi-
met sociologjike, ka dalë edhe vlerësimi 
se metoda krahasuese nuk është njëra 
ndër metodat e kërkimit sociologjik. 
Ajo është vetë sociologjia5. Ky pohim i 
përmbahet pikëpamjes së Emil Durkheimit 
i cili në veprën e tij “Rregullat e metodës 
sociologjike” (1895 [2004]), ka argumentuar 
se të gjitha kërkimet sociologjike janë në 
fakt studime krahasuese derisa, në një farë 
mënyre, të gjitha fenomenet sociale janë 
tipike, të veçanta, përfaqësuese ose unike, 
pra të krahasueshme.

‘Politika krahasuese’ është një nëndegë e 
shkencave politike, e cila bazohet pikërisht 
në metodën krahasuese. Si pikënisje e saj 
është fakti se studimet e realizuara në vende 

të ndryshme, veç e veç, nuk mund të çojnë 
në përfundime për zhvillimet politike në 
vende e rajone të ndryshme dhe, sidomos, 
ato nuk mund të shpjegojnë dukuritë e 
sotme politike, marrë përgjithësisht. Nëse 
flasim në gjuhën e Mill-it (John Stuart Mill), 
të krahasueshme janë si ngjashmëritë midis 
vendeve, ashtu edhe ndryshimet midis tyre. 
Dhe, siç argumenton Majer (Mayer, 2003), 
autori i librit “Politikat kraha suese” kjo degë 
e shkencave politike është relativisht e re, ajo 
është zhvilluar gjysmëshekullin e fundit, apo 
diçka më shumë. 

Por, pavarësisht intensitetit të kohëve 
moderne, metoda krahasuese në studimet 
politike është zbatuar qysh në antikitet. 
Aris toteli (384-322 BC), për veprën e tij 
“Politika”, krahasoi kushtetuta të ndryshme 
për analiz imin e formave të qeverisjes, nisur 
nga dy kritere bazë: për nga numri i atyre 
që ushtrojnë pushtetin (një, disa, shumë) 
dhe nga natyra e regjimeve politike (i mirë, 
i korruptuar). Ai klasifikoi gjashtë lloje të 
ndryshme “kushtetutash” (apo regjimesh): 
monarkinë, aristokracinë dhe demokracinë 
(modeli korrekt, i pakorruptuar), kundrejt 
tiranisë, oligarkisë dhe demokracisë (tipi 
i korruptuar).

Monteskje (1689-1755) në veprën “Mbi 
frymën e ligjeve” (2000 [1748]) krahason 
tipet e regjimeve politike. “Demokracia në 
Amerikë” e Tokëvilit (2002 [1835], është 
një vepër e shkencave krahasuese, sikurse 
veprat e Martin Lipset (Njeriu politik; Bazat 
sociale të politikës), Moore (Origjina sociale 
e diktaturave dhe demokracive), për të 
arritur te Huntington (Vala e tretë), Rober 
Dahl (Poliarkia) etj. 

Robert Putnam (1993), shtroi nga 
Amerika pyetjen hipotetike: Çfarë e bën 
demokracinë të funksionojë? Por përgjigjen 

4 Veberi ka zhvilluar metodën krahasuese sidomos në dy vepra të tij: “Etika protestante dhe shpirti i 
kapitalizmit” dhe “Sociologjia religjioze” (shih edhe Veber, 2004: 265-280).

5 Dëshmi e përdorimit të kësaj metode në studimet sociologjike është edhe botimi, që nga fundi i viteve 
’50-të të shekullit të kaluar, i një reviste të veçantë, me emrin “Revista ndërkombëtare e sociologjisë krahasuese” 
(International Journal of Comparative Sociology).
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e gjeti përmes projekteve kërkimore 
krahasuese, pikërisht duke studiuar 
ngjashmërinë dhe dallimet e theksuar midis 
veriut dhe jugut të Italisë. 

Psikologët vetë, sikurse edhe studiuesit 
e tjerë socialë, kanë këndvështrime të 
ndryshme - shpesh të kundërta - mbi atë se 
çfarë mund të quhet “Psikologji krahasuese”. 
Në një kuptim më të zakonshëm ata i 
referohen studimit kraha sues të sjelljes dhe 
jetës mendore. Ata i referohen, gjithashtu, 
krahasimit midis specieve apo qenieve, nga 
bota njerëzore apo edhe nga bota e kafshëve. 
Në këtë vështrim, një vend qendror në 
psikologjinë krahasuese zë Darvini. Ndikimi 
i tij ka qenë aq i madh saqë shpesh flitet për 
psikologji “para” dhe “pas” Darvinit.  Sjelljet 
shoqërore, imitimi, instiktet, motivimi, 
inteligjenca, të mësuarit etj., janë disa nga 
çështjet e krahasueshme në këtë nëndegë të 
psikologjisë. Problemet që përfshihen në 
disiplinën e “psikologjisë sociale”, përbëjnë 
një bllok problemesh që janë gjithashtu 
objekt i psikologjisë krahasuese. Ato janë më 
të afërta me sociologjinë krahasuese (shih). 

Të gjithë historianët krahasojnë. Ky 
është një pohim relativisht i ri, referuar 
historisë krahasuese. Krahasimi duket se 
është një tipar i historisë së kohës sonë. 
Historianët krahasojnë një ngjarje me një 
tjetër të ndodhur më parë, siç krahasojnë një 
tipar të përgjithshëm të zhvillimit historik 
me një apo disa më specifikë. Historianët 
shqyrtojnë në mënyrë krahasuese zhvillimet 
në zona të ndryshme gjeografike, apo 
krahasojnë epoka të ndryshme historike etj. 
Në këtë kuptim historia krahasuese nuk është 
e re. Qëkur njerëzit filluan të investigonin 
jetën shoqërore ata filluan të ballafaqojnë 
modele historike ndërmjet dy ose më shumë 
kohëve (etapave historike) apo vendeve. 
Pra veç shqyrtimit të ngjarjeve historike të 
veçanta dhe hartimit të trajektores historike, 
ata u morën edhe me krahasime (Skockpol 
& Somers, 1994). Çështje të krahasueshme 
janë sidomos disa çështje makrosociale, 
siç janë: revolucionet, evolucioni religjoz 

(fetar), zhvillimet politike, “modernizimi” 
ekonomik etj. Sot është pranuar se pa 
krahasimin nuk mund të ketë studime 
historike. Kjo qasje konsiderohet edhe si 
një tipar i rëndësishëm i historiografisë së 
sotme. Kundrejt disiplinave të tjera, siç është 
sociologjia krahasuese, letërsia krahasuese, 
shkencat krahasuese të së drejtës, shkencat 
krahasuese religjoze, etj., historia krahasuese 
është pranuar si shkenca krahasuese më e re. 

Metoda krahasuese në studimet 
antropologjike është aq e zakonshme saqë 
vetë antropologjia konsiderohet si një 
shkencë krahasuese. Antropologjia, shkenca 
e njerëzimit, është mjaft e gjerë. Në njëfarë 
kuptimi, asgjë njerëzore nuk është e huaj 
për të. Metoda krahasuese nis me idenë më 
të thjeshtë e më të zakonshme: çdo element 
i veçantë i jetës mund të kuptohet vetëm 
nëse krahasohet me elementë të tjerë të 
jetës njerëzore. Antropologjia kra hasuese 
synon të shpjegojë ngjashmëritë dhe 
diferencat midis popujve, në kontekstin e 
njerëzimit, si i tërë. 

Metoda krahasuese përdoret sidomos 
në studimin krahasues të sistemeve ekonomike. 
Me këtë merret mirëfilltazi një nëndegë e 
ekonomisë, e quajtur “Krahasimi i sistemeve 
ekonomike”, që përfshin studime krahasuese 
midis sistemeve të ndryshme, siç janë 
kapitalizmi, socializmi, feudalizmi, apo edhe 
sistemi i ekonomisë së përzierë (mikse). 

Studimet krahasuese të sistemeve 
ekonomike patën një domethënie të veçantë, 
nga pikëpamja politike dhe praktike, 
sidomos gjatë Luftës së Ftohtë. Në këtë 
periudhë përparësitë relative (apo në të 
kundërt, dobësitë relative), të modeleve 
ekonomike të dy sistemeve të kundërta, 
kapitalizmit dhe komunizmit, u shndërruan 
në objekt studimesh krahasuese nga autorë 
të të dy kampeve. Replikat, apo “dialogjet 
krahasuese” u fokusuan kryesisht në 
argumentimin e epërsive të ekonomisë së 
tregut të lirë (kapitaliste), ndaj ekonomisë 
së planifikuar (socialiste), ose e kundërta. 
Forca e “debatit” u zbeh sidomos me rënien 
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e komunizmit dhe të modelit ekonomik që ai 
përfaqësonte. Por rënia e komunizmit i hapi 
rrugën tranzicionit ekonomik, shoqëruar 
me një ekonomi të përzierë (ekonomitë 
tranzicionaliste). 

Debatet midis modeleve ekonomike u 
rindezën, në rrafshin e ekonomisë krahasuese, 
sidomos me krizën ekonomike botërore, e cila 
filloi në SHBA në shtator 2008. Këto debate i 
referohen sidomos rolit të shtetit në ekonomi, 
si rregullator, si arbitër i paanshën,, apo edhe 
si aksioner (rasti kur shteti bleu aksionet e 
këqia të firmave të mëdha private në SHBA 
e vende të tjera të zhvil luara e me ekonomi 
të konsoliduar tregu). 

Studimet krahasuese në epokën e 
globalizimit: Indekset krahasuese

Në kohën tonë studimet krahasuese janë 
zhvilluar, instrumentalizuar, sofistikuar dhe 
institucionalizuar. Kjo lidhet me globalizimin 
dhe ndikimin e zhvillimeve qoftë edhe në 
një vend të veçantë, mbi zhvillimin botëror. 
Presidenti amerikan Barak Obama ka 
shprehur në mënyrë shumë të qartë tiparet e 
epokës sonë, sidomos në qershor 2009 kur, 
nga Universiteti i Kajros Egjipt, iu drejtua 
për herë të parë me një fjalim historik botës 
myslimane. Duke theksuar tiparet e epokës 
sonë të globalizimit dhe nevojën për veprim 
të përbashkët, ai theksoi: 

Sfidat që kemi përpara janë të përbashkëta 
dhe dështimi i kapërcimit të tyre do të na 
lëndonte të gjithëve. Kjo sepse kur një sistem 
financiar dobësohet në një vend, begatia 
zbehet kudo; kur një virus i ri infekton një 
qenie njerëzore, të gjithë jemi në rrezik; 
kur një komb merret me prodhimin e 

armëve bërthamore, rreziku i një sulmi 
bërthamor shtrihet në të gjitha kombet; kur 
një ekstremist i dhunshëm vepron në një 
segment të caktuar të planetit, rrezikohen 
të gjithë të tjerët, kudo që ndodhen; kur një 
i pafajshëm në Bosnje apo Darfur vritet, e 
gjithë ndërgjegjja jonë kolektive lëndohet. 
Në këtë epokë të re... të gjithë varemi nga 
njëri-tjetri... (Obama, 2009) 

Në këto kushte, nga institucione të 
specializuara ndërkombëtare, monitoro het 
zhvillimi krahasues në vende të ndryshme 
dhe publikohen raporte periodike, zakonisht 
vjetore, në të cilat klasifikohen vendet e 
ndryshme të botës, të përfshira në vlerësimin 
krahasues. Të shohim disa prej tyre:

Indeksi i Zhvillimit Njerëzor (Human 
Development Index - HDI), është një 
indeks që përdoret për renditjen e shteteve 
të botës, për nga niveli i “zhvillimit 
njerëzor”. Ai klasifikon vendet e ndryshme 
në “të zhvilluara”, “në zhvillim” dhe “të 
pazhvilluara”6. Zhvillimi njerëzor nuk 
përfaqëson një përzgjedhje të rastit. Për 
një kohë të gjatë, duke filluar nga Rilindja 
Evropiane e për të vijuar me zhvillimin e 
shoqërive industriale, ka dominuar ideja se 
rritja ekonomike dhe zhvillimi i shkencës 
dhe teknikës do të sillnin zhvillimin e 
përgjithshëm shoqëror dhe individual. 
Njerëzimi nuk i kushtoi vëmendjen e 
duhur kostos njerëzore të zhvil limit, faktit 
se ai u shoqërua me varfërinë, tjetërsimin, 
degradimin fizik e moral të brezave të 
panumërt të njerëzimit. Thelbi i konceptit 
të ri të zhvillimit njerëzor është se zhvillimi 
kryhet përreth njeriut, ndërsa sipas konceptit 
të mëparshëm njeriu vërtitej rreth zhvillimit 
(UNDP, 1998: 11)7.

6 HDI është zhvilluar në vitin 1990 nga ekono¬misti pakistanez Mahbub ul Haq dhe ekonomisti indian 
Amartya Sen. Nga ajo kohë HDI-ja është aplikuar nga Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara (UNDP).  

7 Nga viti 1990, kur u botua për herë të parë Raporti Global i Zhvillimit Njerëzor, janë organizuar një sërë 
konferencash ndërkombëtare. Veçojmë, ndër to, Samitin Botëror për Zhvillimin Social (Kopenhagen, 1995), 
në deklaratën e të cilit bëhet thirrje për ta vënë njeriun në qendër të zhvillimit, për të siguruar barazi mundësish 
midis brezave të tanishëm dhe të ardhshëm, si dhe për të përdorur me kujdes mjedisin.
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Zhvillimi njerëzor bazohet në një sërë 
treguesish me të cilët lidhet si aftësia për 
zhvillim ashtu edhe mundësia për ta realizuar 
atë.8 Treguesit e zhvillimit njerëzor bazohen 
në studime krahasuese, pas studimeve 
të veçanta që realizohen në çdo vend të 
botës. Pas kësaj, bëhet renditja e vendeve të 
ndryshme, sipas këtij treguesi.9

Indeksi i demokracisë: Kështu është 
quajtur Indeksi i Njësisë Studimore të 
revistës prestigjoze “The Economist 
Intelligence Unit”. Ai ofron një vizion 
global për funksionimin e demokracisë 
në botën e sotme, përmes analizës së 
një morie elementesh, që pasqyrojnë 
shkallën e zhvillimit dhe të funksionimit 
të institucioneve, zgjedhjet e lira dhe 
respektimin e të drejtave civile. Indeksi i 
demokracisë bazohet në pesë kategori, që 
janë: (1) procesi elektoral; (2) pluralizmi; 
(3) funksionimi i qeverisjes; (4) pjesëmarrja 
politike; (5) kultura politike. Këto pesë 
kategori janë të lidhura mes tyre dhe 
formojnë një koncept koherent dhe të 
unifikuar mbi zhvillimin demokratik.10

Liria ekonomike, në një konceptim të 
thjeshtë, është e drejta bazë e çdo qenieje 
njerëzore për të administruar e kontrolluar 
punën dhe pronën e vet. Pra, në një shoqëri 
ekonomikisht të lirë, individët janë të lirë të 
punojnë e prodhojnë, të konsumojnë dhe 

investojnë në mënyrën që u pëlqen atyre, me 
një nivel lirie të mbrojtur nga shteti. IEF-ja 
(Index of Economic Freedom), apo indeksi 
mesatar i lirisë eko nomike, përfaqëson një 
seri matjesh ekonomike, përmes të cilave 
vlerësohet niveli i lirisë ekonomike në vende 
të ndryshme të botës dhe, më pas, bëhet ren-
ditja e tyre11. Ky indeks, i perceptuar që më 
1995-ën, në thelbin e tij nënkupton: 

formën më të lartë të lirisë ekonomike, që 
përfshin një të drejtë të plotë për pronën 
private, lirinë maksimale mbi lëvizshmërinë 
e punës, kapitalit e mallrave, një mung-
esë maksimale e kufizueshmërie së lirive 
ekonomike, me përjashtim të kushtëzimeve 
të domosdoshme në mbrojtje të qytetarëve 
dhe të vetë lirive të tyre... 

Liria ekonomike është një kusht i 
nevojshëm për zhvillimin demokratik. Sipas 
Freedom House, 

ekziston një korrelim statistikisht i lartë midis 
nivelit të lirisë politike të matur nga Freedom 
House dhe të lirisë ekonomike të përcaktuar 
sipas vrojtimeve të realizuara nga Wall Street 
Journal/Heritage Foundation. 

Një ndër studimet krahasuese më me 
ndikim në zhvillimet e sotme është ai që 

8 Ata janë: (1) liria e njeriut - si elementi bazë i zhvillimit njerëzor; (2) barazia për të gjithë pavarësisht 
përkatësive (gjinore, moshore, racore etj.); (3) rritja ekonomike - si kusht themelor i zhvillimit njerëzor; (4) 
edukimi dhe informimi - si tregues që lidhen me aftësinë e njeriut për t’u zhvilluar; (5) mjedisi - si bazë e 
ekzistencës së njeriut; (6) shëndeti - si tregues i cilësisë së jetës së njeriut; (7) familja - si njësia themelore me 
një rol kyç në zhvillimin njerëzor (Samiti i Kopenhagenit, 1995); (8) qëndrueshmëria e zhvillimit njerëzor; 
(9) pjesëmarrja qytetare - si faktor i rëndësishëm i zhvillimit njerëzor.  

9 Për të ndjekur dinamikën e nivelit të zhvillimit njerëzor në rreth 30 vitet e fundit, mund të shihet faqja 
zyrtare e UND P mbi Human Development Index (http://hdr.undp.org/en/content/ human-development-
index-hdi; parë më 30. 10. 2019).

10 Dinamika e nivelit të zhvillimit të demokracisë sipas viteve dhe renditjen e shteteve sipas treguesit të 
saj, mund të shihet faqja zyrtare e “The Economist Intelligence Unit”

https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy2018; parë më 30. 10. 2019);
11 Dhjetë faktorët kryesorë, mbi të cilët bazohet ‘Indeksi i lirisë ekonomike’ (IEF) janë: (1) liria e biznesit; 

(2) liria tregtare; (3) liria monetare; (4) përmasa qeveritare; (5) liria fiskale; (6) të drejtat e pronës; (7) liria 
e investimit; (8) liria financiare; (9) liria për t’iu kundërvënë korrupsionit; (10) liria e punës. Për llogaritjen 
e IEF-së, secili nga 10 faktorët e përmendur më sipër matet në një shkallë qindëshe, ku vlera 100 jep lirinë 
përkatëse maksimale. Sipas këtij indeksi, për çdo vend, bëhet dhe kategorizimi mesatar: i lirë, pothuajse i lirë, 
me liri të moderuar, pothuajse jo i lirë, jo i lirë dhe i paklasifikuar. 
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organizon Transparenca Ndërkombëtare 
(Transparency Inter national), mbi nivelin 
e korrupsionit në vende të ndryshme 
të botës. Transparenca Ndërkombëtare 
përfaqëson, në fakt, koalicionin global 
kundër korrupsionit12, i cili publikon 
çdo vit, duke filluar nga viti 2004, një 
raport të quajtur “Barometri Global i 
Korrupsionit” dhe nuk është gjë tjetër veçse 
një sondazh global i opinionit publik, lidhur 
me perceptimin e tij mbi korrupsionin në 
vende të ndryshme.

Nga analiza e mësipërme buron një 
parim metodologjik: niveli i zhvil limit të 
një vendi matet me tregues specifikë. Përmes 
tyre vlerësohet din amika e ndryshimeve, 

pozitive apo negative. Nga ana tjetër, përmes 
matjes së këtyre treguesve, operohet me të 
njëjtën metodologji kërkimi në vende të 
ndryshme të botës. Ndaj zhvillimi në çdo 
fushë të matshme me tregues të tillë, në 
çdo vend të botës bëhet i krahasueshëm me 
të gjitha vendet e tjera. Me këtë procedurë 
matet edhe cilësia e qeverisjes dhe ndikimi i 
forcave të tjera transformuese të shoqërisë. 

Në “Manifesti i Lumturisë” (Nic Marks 
et al.), pasi konfirmohet se “jeta moderne 
është bazuar në në një logjikë false, në 
logjikën sipas së cilës lumturia dhe mirëqenia 
vinë vetëm apo kryesisht nga prosperiteti 
financiar”, jepën të ashtuquajturat ‘shtatë 
strategjitë që e bëjnë një komb të lumtur’. 

12 Transparenca Ndërkombëtare, nga njëra anë, monitoron shkallën e korrupsionit në vende të ndryshme 
të botës, bazuar në perceptimin publik mbi korrupsionin në sektorë të ndryshëm dhe bën renditjen botërore të 
vendeve të ndryshme. Ajo, nga ana tjetër, nëpërmjet programit “Nxitje për veprim”, ndikon edhe në hartimin 
e politikave kundër korrupsionit, në organizimin e veprimtarive të ndryshme në nivel ndërkombëtar etj. Në 
këtë kuadër, nëntë dhjetori është shpallur si Dita Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit (Mund të shihet edhe: 
http://www.transparency.org).

Tabela: Renditja e Shqipërisë, Kosovës dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor 
në indekset kryesore ndërkombëtare, të krahasuara midis dy periudhave 
(për shembull 2018, kundrejt 2009 – PISA etj)

Indeksi Institucioni 
Vlerësues

Viti 
referues

Shtete 
të 

përfshira

Renditja e shteteve

Shqipëria Kosova North 
Macedonia B/Hz Serbia Mali i Zi

I PPB/frymë FMN, BB 2011/2017 194/193 101/96 110 85/81 99/93 84/83 82/66

II HDI UN/UNDP 2011/2018 187/189 70/68 = 78/80 74/77 59/67 54/50

III
Indeksi 

Planetar i 
Lumturisë

NEF 2009/2018 143/140 54/13 = 111/90 65/76 58/52 =/78

IV Indeksi 
i Korrupsionit

Transparency 
International 2011/2018 182/180 95/99 112/93 69/93 91/89 86/87 66/67

V Indeksi i 
Demokracisë

Freedom 
House & The 

Economist 
Intelligence Unit

2011/2018 167 87/76 = 73/78 95/101 64/63 74/81

VI
Indeksi 
i Lirisë 

Ekonomike

Haritage 
Fondation & 
Wall Street 

Journal

2012/2018 184 57/65 =/56 43/33 104/91 98/80 72/68

VII PISA OECD 2009/2018 65/70 60/55 =/69 =/67 = 45/= 54/53

I. GDP = Gros Domestic Product; Prodhimi i Përgjithshëm Bruto, për frymë 
II. HDI, Human Development Index, Treguesi i Zhvillimit Njerëzor
VII. PISA, Programme for International Student Assessment, Programi i Vlerësimit Ndërkombëtar të Nxënësve 
(https://i0.wp.com/factsmaps.com/wp-content/uploads/2018/02/PISA-worldwide-ranking-average-score-of-mathematics-science-reading.png 
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Një ndër kryesoret është strategjia: “mat 
dhe krahaso”, pra mat gjithçka të matshme, 
krahaso, nxirr përfundime nga realitetet e 
krahasuar dhe modelo...”.   

Ballkani si ‘laborator i studimeve 
krahasuese’: Shqipëria vs. Kosova

Ballkani mund të konsiderohet si një 
‘laborator i studimeve krahasuese’. Kjo 
për nga  diversiteti dhe ngjashmëritë, 
heterogjeniteti apo homogjeniteti, fati i 
përbashkët historik, sfidat dhe rreziqet, 
orientimet (historikisht) të ndryshme e deri 
te qasjet integruese ndaj BE-së, zyrtarisht të 
synuara nga çdo shtet ballkanik.

Në tabelë shihet renditja e Shqipërisë, 
Kosovës dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor 
në indekset kryesore ndërkombëtare, të 
krahasuara midis dy periudhave të ndryshme 
(për shembull 2018, kundrejt 2009 – PISA 
etj), për të vlerësuar progresin apo, në të 
kundërt, regresin e tyre kundrejt njëra-tjetrës 
dhe shteteve të tjera të botës të përfshira në 
të njëjtin vlerësim.

Pa hyrë në analiza të detajuara, le t’i 
referohemi posaçërisht Shqipërisë dhe 
Kosovës, krahasimisht vendeve të tjera 
të Ballkanit, por në një qasje krahasuese 
dhe njëherësh integruese. Shqipëria dhe 
Kosova janë dy shtete, por janë një popull, 
një komb. Ato përballen me të njëjtat sfida 
e rreziqe. Ndaj është normale që ato të 
kenë një strategji të përbashkët kombëtare, 
të cilën nuk e kanë. Madje kanë frikë që të 
pretendojnë ta kenë (të paktën zyrtarisht, 
shtetërisht). Së pari, sepse etiketohen 
shqitaromëdhenj, që kërkojmë Shqipërinë 
e madhe (!), e të tjera, e të tjera.

Por, së pari, pretendimi për një Shqipëri 
natyrore është pretendimi më normal në 
botë. Po të mos ishte kështu, as Gjermania 
nuk do të unifikohej.

Së dyti, në Ballkan dhe Europë nuk 
do të ketë një Shqipëri të madhe. Sepse, 
pas tkurrjeve historike, nuk mund të ketë, 
objektivisht. Të paktën kështu rezulton 

nëse llogarisim dhe krahasojmë. Marrim 
tre treguesit më domethënës, referuar 
renditjeve botërore (për të cilat folëm më 
sipër), siç janë: popullsia, territori dhe niveli 
i zhvillimit, ose GDP. 

E para, për nga popullsia: Shqipëria 
dhe Kosova zënë respektivisht vendet e 137 
dhe 138 në renditjen botërore të shteteve. 
Së bashku do të përbënin 4.7 milion banorë 
dhe do të ishin vendi i 122-të në botë. Për 
të arritur Serbinë do të duheshin edhe 
2.4 milion banorë (afërsisht sa popullsia e 
Kosovës dhe e Malit të Zi, së bashku).

E dyta, për nga territori: Shqipëria 
dhe Kosova zënë respektivisht vendet e 140 
dhe 161. Së bashku do të arrinin më pak se 
40 mijë km² dhe do të ishin vendi i 133-të 
në botë. Për të arritur Serbinë do të duhej 
afërsisht dyfishi i sipërfaqes së Shqipërisë 
dhe Kosovës, të marra së bashku.

E treta, për nga GDP-ja: Shqipëria dhe 
Kosova zënë respektivisht vendet e 127 dhe 
146 në botë. Së bashku do të ishin vendi i 
110-të në botë. Pra, së bashku do të kishin 
një GDP afërsisht sa e Bosnje-Hercegovinës, 
më pak se ½ e GDP së Serbisë dhe afërsisht 
sa një e treta e GDP së Kroacisë. 

Pra, Shqipëri të madhe nuk mund të 
ketë. Sërish do të kishim një shtet të vogël. 
Ndaj çështja, tej diskutimeve patriotike 
(gjithsesi legjitime), është e lidhur me 
racionalitetin, për të krijuar një shtet racional 
e konkurues, në një botë ku çdo shtet 
konkuron me gjithë të tjerët.

Çfarë duhet, sipas meje? 
Një strategji për integrimin e dy 

shteteve, pra për një ‘bashkim fakti’. Një 
strategji për integrimin e dy shteteve, në 
frymën europiane dhe sipas modelit të 
shteteve të Europës Perëndimore, është 
plotësisht legjitim, i pakontestueshëm dhe 
plotësisht i mundshëm. 

Ne i referohemi integrimit europian, 
për të cilin kemi një koncept të qartë, të 
shprehur edhe në marrëveshje (siç është 
për shembull, Marrëveshjet e Stabilizim-
Asocimit që Shqipëria e ka nënshkruar 
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qysh më 12 qershor 2006), për të mos 
shkuar më tej me marrëveshjet dhe kushtet 
për hapjen e negociatave aq të debatuara 
etj. Pra, nuk ka asnjë arsye që të ketë 
paqartësi në integrimin Shqipëri-Kosovë, 
sepse mjafton t’i referohemi praktikës së 
integrimit europian, i cili parashikon një 
tërësi reformash e përafrim legjislacioni, për 
të arritur disa standarde. 

Kështu vimë te më konkretja: sa 
‘standarde’ janë (mes njëra-tjetrës) 
reformat në Shqipëri e Kosovë, sa afër 
janë legjislacionet e të dy shteteve mbi të 
cilat mbështetet zhvillimi? Po japim dy 
shembuj, nga fusha që unë njoh më mirë, 
arsimi dhe shkenca.

Shembulli i parë: reforma në Arsimin 
e Lartë në Shqipëri u mbështet në një ligj 
të posaçëm, në ligjin Nr. 80 të vitit 2015 
“Për Arsimin e lartë e kërkimin shkencor në 
institucionet e arsimit të lartë në Republikën 
e Shqipërisë”. Kosova kishte miratuar katër 
vjet para tij (në vitin 2011, ligji Nr. 04/L-
037) ligjin e vet “Për arsimin e lartë në 
Republikën e Kosovës”. Le të krahasojmë, 
në disa tregues, fillimisht jo përmbajtësorë:

Së pari, për nga emërtimi, i cili sidoqoftë 
nuk është pa domethënie: Kosova e ka 
emërtuar thjesht “Ligj për arsimin e lartë në 
Republikën e Kosovës”. Ndërsa Shqipëria 
e ka emërtuar “Ligj për arsimin e lartë e 
kërkimin shkencor në institucionet e arsimit 
të lartë në Republikën e Shqipërisë”.

Së dyti, për nga vëllimi (numri i 
karaktereve të variantit elektronik të ligjit): 
Ligji i Kosovës i vitit 2011 ka 58 mijë 
karaktere; ai i Shqipërisë i vitit 2015, 140 
mijë karaktere, pra rreth katër herë më shumë.

Së treti, për nga numri i neneve, përmes 
të cilëve bëhen referencat dhe krahasiumet: 
Ligji i Kosovës ka 38 nene; ai i Shqipërisë 
143 nene, pra 3.6 herë më shumë.

Së fundi, për nga përmbajtje, modeli ku 
janë bazuar ligjëvënësit, drejtimi, struktura 
dhe mënyra e organizimit të institucioneve 
të arsimit të lartë, mënyra e regjistrimit të 
studentëve në universitete etj., etj., dallimet 

janë më të mëdha se për treguesit sasiorë që 
përmendëm. Madje aq të mëdha sa është 
thuajse e pamundur të realizohet qoftë edhe 
një program i përbashkët studimi (të themi 
në nivelin master, në turizmin kulturor/
arkeologjik), midis dy universiteteve (të 
Durrësit dhe Prizrenit, për shembull). Pra, 
Shqipëria dhe Kosova nuk kanë programe të 
përbashkëta studimi, siç nuk kanë shkëmbim 
të institucionalizuar të studentëve, të 
personelit akademik etj.

Pyetja shtrohet: 
Kur Shqipëria ndërmori reformën në 

arsimin e lartë dhe miratoi ligjin përkatës, në 
vitin 2015, a pyeti se ç’farë ka Kosova dhe 
ç’përfaqëson ligji i saj i vitit 2011?

Shembulli i dytë: reforma në Akademinë 
e Shkencave. Shqipëria miratoi, në vitin 
2019, ligjin nr. 53 “Për Akademinë e 
Shkencave në Republikën e Shqipërisë”, 
ndërkohë që në Kosovë është në fuqi ligji Nr. 
05/L -038 “Për Akademinë e Shkencave dhe 
Arteve në Republikën e Kosovës” i miratuar 
në vitin 2015. 

Këto ligje ndryshojnë dhe kjo duket 
qysh në amërtim: Kosova e ka emërtuar, 
sikurse shumica e vendeve të botës, 
“Akademia e Shkencave dhe Arteve” ndërsa 
Shqipëria thjesht “Akademia e Shkencave”.

Ndryshime thelbësore ka edhe në 
qëllimin, misionin dhe veprimtarinë e 
akademive në Shqipëri dhe Kosovë. Në 
Shqipëri (Neni 3 Akademia, pika 1):

Akademia është institucioni publik më i lartë 
që përfaqëson e mbart vlerat më të mira të 
shkencës, të kërkimit shkencor, të krijimtarisë 
dhe të debatit e bashkëveprimit të mendimit 
shkencor në vend, përmes një bashkësie të 
zgjedhur shkencëtarësh e krijuesish. 

Në Kosovë (neni 8 ‘Qëllimi i Akademisë’, 
pika 1:

Qëllimi i Akademisë është zhvillimi, nxitja, 
promovimi dhe avancimi i shkencës dhe i 
artit në Kosovë, nëpërmjet: 1.1. Realizimit 
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të projekteve shkencore me interes për 
zhvillimin shoqëror, ekonomik dhe kulturor 
të vendit; 1.2. Kujdesit për krijimin dhe 
avancimin e kuadrove shkencore, sidomos 
të brezit të ri; 1.3. Mbledhjes, sistemimit, 
ruajtjes dhe studimit të materialeve me interes 
të veçantë…

Pra, në rastin e Shqipërisë akademia 
është thjesht dhe vetëm honorifike, që nuk ka 
detyrim ligjor të zhvillojë kërkim shkencor; 
në rastin e Kosovës, zhvillimi i kërkimit 
shkencor (krahas nxitjes, promovimit etj.) 
është qëllimi i vetë akademisë. 

Pyetja, si në rastin e arsimit të lartë, shtrohet: 
Kur Shqipëria ndërmori reformën në 

akdeminë e shkencave dhe miratoi ligjin 
përkatës, në vitin 2015, a pyeti se ç’farë 
ka Kosova dhe ç’përfaqëson ligji i saj për 
akademinë i vitit 2011?

Nëse përgjithësojmë: Kur në Shqipëri 
ndërmerret një reformë, hartohet një ligj, 
një akt nënligjor (të themi siç janë aktet 
nënligjore që vendosin notën mesatare si 
kusht për të hyrë në universitete dhe që  
Kosova nuk e ka) apo merret një vendim (të 
themi si ai për vendosjen e taksës në Rrugën 
e Kombit), a pyetet më parë se si i ka Kosova 
të ngjashmet e tyre?

Derisa kjo (pyetje) nuk bëhet, atëherë 
(thuajse) gjithçka bëhet (si mbledhjet 
e përbashkëta e me shumë publicitet të 
qeverive) mbetet në kuadrin e propagandës 
dhe marrëveshjet e nënshkruara janë të 
destinuara të mbeten në letër.

Mund të vijojmëmme tej me organizimin 
e qeverive. Ndodh që ministrat e Shqipërisë 
nuk gjejnë homologët e tyre në Kosovë, apo 

anasjelltas. Sepse edhe struktura e qeverive 
ndryshon: Kosova ka ministri që nuk i ka 
Shqipëria dhe anansjelltas13. 

Në përfundim, na duhet një përdorim 
praktik i metodës krahasuese në strategjinë 
e zhvillimit të vendeve (tona). Nga ky 
këndvështrim, del se rezultatet janë ende 
modeste. Shembulli më domethënës 
është krahasimi i Shqipërisë dhe Kosovës, 
dy shtete me një popull, me të njëjtën 
strategji të integrimit evropian, dhe synimin 
për secilin me njëri-tjetrin në të gjitha 
aspektet. Por duke krahasuar sistemin 
politik dhe kushtetutat e të dyja vendeve, 
sistemet zgjedhore, strukturën e qeverive 
(ministritë), politikën e jashtme dhe 
diplomacinë, modelet ekonomike dhe 
sistemin e taksave, sikurse edhe ligje të 
veçanta (si në shembujt më sipër), del 
nevoja e një projekti të madh kërkimor 
krahasues. Me qëllimi që zbatimi i 
rezultateve të tyre të çojë në një hapësirë 
të përbashkët [të vetme] politike, por edhe 
ekonomike dhe sociale. Është koha për një 
akademizëm më aktiv, që studiuesit e të 
dy vendeve të ndërmarrin një projekti 
studimor krahasues, deri në Konferencën 
Ndërdisiplinare Ndërkombëtare: “Studime 
krahasuese në shoqërinë moderne; Ballkani 
në kontekstin evropian dhe global”, që do 
të mbahet në Universitetin Ukshin Hoti, 
në nëntorit 2020.

Kemi përjetuar hapin e madh, çlirimin 
e Kosovës. Mbetet hapi tjetër i madh, 
integrimi i Shqipërisë me Kosovën dhe, si 
qëllim final, krijimi i Shqipërisë natyrore, 
përmes bashkimi i tyre.  Kjo është sfida e 
vërtetë e brezit të sotëm të shqiptarëve.

13 Për këto çështje kam pyetur në një takim publik Ministrin e Ekonomisë të Shqipërisë i cili lidhur me 
bashkëpunimin me homologun/ët e vet në Kosovë tha: “Funksionet që janë në juridiksionin e Ministrisë së 
Ekonomisë së Shqipërisë, në Kosovë i mbulojnë 4 (katër) ministri (?!). Si mund të bashkëpunohet në këto kushte?
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In The Happiness Manifesto (Nic Marks et al.), confirming that “Much of modern life 
is based upon a false logic, a logic that assumes that happiness and well-being come only 
from financial prosperity” is given the so called Seven Strategies of the Nations for their 
development and their Happiness. One of them is: “Measure and Compare”. In the modern 
society the Comparison System is extremely sophisticated. Global comparative Indices, such 
as: Human Development Index (HDI), GDP Index, Democracy Index, Index of Economic 
Freedom, Global Peace Index, PISA (Program for International Student Assessment, and 
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many and many others, are the very proof that the comparative method is among the most 
important. Even the process of the integrations (such as European Integration) is principally 
a process of comparing and developing, based on the European Standards.    

This paper examines the practical use of the comparative method in the strategy of the 
development of the countries. From this point of view, the results of using ‘the comparison’ 
are still moderate. One significant example is the comparison of Albania and Kosovo, two 
states with one people, with the same strategy of European integration, and intending to be 
every near with each other in all aspects. Comparing the Political System and Constitutions 
of both countries, as well as Electoral Systems, the Structure of Governments (Ministries), 
Foreign Policy and Diplomacy, Economic Models and Tax System, Education System and 
respective laws, or/and other Indexes of the Development – results that there are more 
propaganda than real engagement to go together towards A Common [Single] Political Area 
(economic and social, as well). 

Based on this analysis, the author concludes that a (one-year) comparative study project is 
indispensable, finalizing with the November 2020 International Interdisciplinary Conference: 
“Comparative Studies in Modern Society; Balkans in European and Global Context”

Keywords: Comparative Studies, and Methods, Albania and Kosovo, Measure and Compare Strategy
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Andon KUME mban titullin shkencor Prof. Asoc. Dr dhe është dekan i Fakultetit të Shkencave 
Politike e Juridike në Universitetin Aleksandër Moisiu, Durrës. Ka kryer studimet e larta në të tre nivelet 
(bachelor, master dhe doktoraturë, PhD) në Universitetin e Maceratës, Itali. Ka punuar si lektor dhe 
koordinator kërkimi në Universitetin Europian të Tiranës (UET) dhe, nga viti 2013, në Universitetin 
e Durrësit. Ka qenë vazhdimisht i interesuar dhe i angazhuar në studimin dhe monitorimin e proceseve 
elektorale në Shqipëri, Kosovë dhe vende të tjera. Është, gjithashtu, anëtar i Bordit të Drejtorëve të 
ENEMO (European Network of Election Monitoring Organization). Veç artikujve shkencorë ai është 
autor i dy monografive “Legjislacioni zgjedhor dhe zbatimi i tij ne periudhen e tranzicionit ne Shqiperi“ 
dhe “Refleksion mbi proçeset zgjedhore në këndvështrimin e vëzhguesve ndërkombëtarë“

Përmbledhje

Duke përdorur të dhënat e raporteve të vëzhguesve nderkombetar te OSBE/ODIHR, u 
vleresua Indeksi i integritetit te zgjedhjeve të zhvilluara në Shqipëri në periudhën 1996-2019. 
Duke perdorur metodologjine  e hartuar nga Norris. P. etj (2014) Indeksi për çdo proces 
zgjedhor u vlerësuar duke përdorur vlerat e standartizuara të 11 indikatoreve.  Vlerat e këtij 
indeksi tregojnë se, në periudhën 1996-2017 proçeset zgjedhore, referuar nivelit të përafrimit, 
respektimit dhe plotësimit të standarteve, në përgjithësi, karakterizohen nga një trend pozitiv 
rritës. Megjithë këtë, vetëm për zgjedhjet parlamentare 2009, vlera e indeksit  i pozicionon 
ato në pragun ku fillon fashen e zgjedhjeve me nivel te larte. Vlerat e indeksit per zgjedhjet 
parlamentare, 1996 dhe lokale 2019, jane të ulta. Ato klasifikohen ne fashen e zgjedhjeve 
me nivel shumë të ulët në plotesimin e standarteve. Rënie e ndjeshme në cilësinë e proçesit 
zgjedhor kanë ndodhur në zgjedhjet parlamentare 1997. Indeksi për këto zgjedhje ka vlerën 
më të ulët se për të gjithë zgjedhjet e tjera. Analiza e ndryshimeve në indeksin e integritetit 



   18
Vlerësim i indeksit të integritetit të zgjedhjeve në Shqipëri mbështetur 

në raportet përfundimtarë të vëzhguesve ndërkombëtar të OSBE/ODIHR

Hyrje

Në zbatim të metodologjisë të hartuar 
nga OSBE/ODIHR për vëzhguesit 
ndërkombëtar, proçesin zgjedhor ata e 
vëzhgojnë gjatë të gjithë fazave e ndryshme 
të tij. Vëzhguesit kanë detyrë të vlerësojnë 
sfondin dhe konteksin politik në të cilin 
zhvillohen zgjedhjet dhe kuadrin ligjor 
përkatës. Ata duhet tëi kushtojnë vemendje 
të veçantë dhe të vëzhgojnë te gjithe 
procesin e  administrimit të zgjedhjeve nga 
e gjithe administrata zgjedhore, rregjistrimin  
zgjedhesve dhe të kandidatëve, fushatën 
zgjedhore dhe financimin e saj, sjelljen e 
medias, pjesëmarrjen e grave/vajzave dhe 
pakicave ne zgjedhjeve, etj.. Vëzhgimi i 
ditës se zgjedhjeve, i procesit të vlerësimit 
dhe numerimit të votave, i nxjerrjes se 
rezultateve, shqyrtimi i ankimimeve dhe 
apelimeve, jane pjesë e përgjegjesive dhe 
detyrave të vëzhguesve ndërkombëtar. 

Mbështetur ne informacionin e 
grumbulluar prej vëzhguesve afatëgjatë 
dhe afatëshkurtër, Misioni bën vlerësimin e 
zgjedhjeve. Ky vlerësim, si rregull, deklarohet 
nje ditë përpara zgjedhjeve, duke theksuar 
faktin se ai është vleresim paraprak.

Vleresimi perfundimtar, se bashku me 
rekomandimet publikohet rreth 2 muaj pas 
dites se zgjedhjeve. 

Si rregull, në fillimi të të gjithë raporteve 
përfundimtare për proçeset zgjedhore që 
kane vëzhguar ne Shqipëri, misionet e 
organizuara nga OSBE/ODIHR, shprehin 
vlerësimin e tyre të përgjithshem për 
procesin zgjedhor. Ky vlerësim është ndër 

më të kryesoret, në veçanti për partitë 
politike. Ato e përdorin këtë vlerësim si 
argumentin kryesor mbi të cilin mbeshtetin  
edhe qendrimet e tyre postzgjedhore. 
Nderkohe është e rëndësishme të theksohet 
se, si rregull ai nuk lexohet në të njëjtën 
mënyre nga partitë fituese dhe ato humbëse 
të zgjedhjeve. Secila për tyre kërkon të gjejë 
tek ky vlerësim argumenta në favor dhe në 
funksion të interesit politik të tyre. 

Vlerësimi i përgjithshëm që formulon  
misioni i vëzhguesve ndërkombëtar të 
OSBE/ODIHR  për proçesin zgjedhore 
është ndër më të rëndësishmit edhe për 
formulimin e qëndrimeve që mbajnë 
institucionet ndërkombëtare për progresit e 
arritur ose jo nga vendi i yne, në përpjekjet 
për të zhvilluar zgjedhje demokratike dhe 
në zbatim e plotësim të standarteve të 
gjithëpranuara. 

Në Raportin përfundimtar misioni 
i vëzhguesve ndërkombëtrar të OSBE/
ODIHR trajton ne detaje aspekte të 
ndryshme të procesit zgjedhor. Mbështetur 
ne informacionin qe grumbullohet prej 
vëzhguesve afatëgjatë dhe vëzhguesve 
afatëshkurtër, ne këtë Raport analizohen 
problemet, dukuritë dhe arritjet qe 
identifikohen. Këto shërbejnë si bazë, si 
për të gjykuar për procesin zgjedhor, ne 
përgjithesi ashtu si edhe për te vlerësuar 
nivelin e plotësimit të standarteve në 
zgjedhje, në veçanti. Në të njëjtën kohe, 
mbështetur ne këtë analizë, Misioni i 
vëzhguesve formulon edhe rekomandimet 
qe duhet të mbahen parasysh nga klasa 
politike, institucionet dhe shoqëria, ne 

te zgjedhjeve tregon se ato janë pasojë e veprimit të faktorëve me natyrë politike, ekonomike, 
sociale dhe te nivelit te zhvillimit demokratik te shoqerise. Rritja dhe qëndrushmëria në vlerat 
e këtij indeksi kërkon angazhimeve gjitheperfshirese. Përmirësimi i legjislacionin zgjedhor në 
përputhje edhe me rekomandimet e vëzhguesive ndërkombëtarë dhe puna e vazhdueshme për 
të zhvilluar kapacitetet dhe kulturën e nevojshme demokratike që qëndron në bazën e sjelljes 
së institucioneve, subjekteve politike, administratës dhe zgjedhësve shqiptar, ndaj proçeseve 
zgjedhore dhe zgjedhjeve, duhet të jenë prioritete kryesore. 
Fjalë kyç: Zgjedhje, vëzhgim OSBE/ODIHR, indeks i integritetit.
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përgjithesi, në punët që duhet të bëhen për 
përgatitjet  për  zgjedhjet e rradhes. 

Si është theksuar edhe me parë, 
proceset zgjedhore bëjnë pjese ne grupin e 
e proceseve qe gjenerojne edhe indiktoret 
me të rendesishem që përdoren për të 
gjykuar për rezultatet qe arrin shoqëria ne 
përpjekjet e saj për tëu ndertuar dhe zhvilluar 
si nje shoqëri demokratike. Në veçanti ne 
vendet qe jane ne procesin e tranzicionit 
dhe në rrugen e ndërtimit të shtetit të të 
drejtës dhe ekonomise se hapur të tregut 
e inisiatives se lire, analiza e procesve 
zgjedhore, identifikimi i problemeve dhe 
arritjeve qe shoqerojnë zgjedhjet është një 
ndër punët e rëndësishme që duhet të bëhen 
për të mireorientuar hartimin e politikave, 
programeve dhe plane të zhvillimit politik, 
social e ekonomik të vendit. 

Metodologjia e punimit

Mbështetur në informacioni që 
përmbajnë raportet përfundimtare të 
misioneve të vëzhguesve të OSBE/ODIHR,  
duke përdorur metodologjine sipas se 
ciles vlerësohet Indeksi i Integritetit të 
Zgjedhjeve1 është e mundur që për secilin 
proçes zgjedhor të vlerësohet ky indeks. 
Theksojmë se zbatimi i metodologjise 
se cituar, në rastin kur për vlerësimin e 
indeksit të integritetit të zgjedhjeve do 
të përdoret informacioni që përmbajne 
raportet perfundimtare te misioneve 
vezhguese te OSBE/ODIHR, ne fakt është 
një pershtatje e metodologjisë së hartuar 
prej Norris, P. et al.(2014)2. Ky indeks 
sëbashku me vlerësimet e përgjithshme që 
kanë deklaruar vëzhguesit ndërkombëtar 
për proceset zgjedhore, mund të sherbejnë 
për të gjykuar, në mënyrë më objektive për 
ecurinë e proceseve zgjedhore gjatë ketyre 
njëzetë vitëve të fundit në Shqipëri. 

Për ndertimin e metodologjise për 
vlerësimin e Indeksit të Integritetit te 
zgjedhjeve (PEI) Norris, P. etj..janë 
mbështetur në modelin qe pasqyron ecurine 
e një cikli zgjedhor (Fig. Nr.1)

Secilës nga fazat e proçesit zgjedhor i 
korespondon një indikatori përkatës. Duke 
patur parasysh informacionin qe përmbajne 
raportet perfundimtare te misioneve te 
vezhguesve te OSBE/ODIHR është e 
mundur qe te vlerësohen indikatorët e 
meposhtëm:

Kuadri ligjor
Administrimi i zgjedhjeve
Lista e zgjedhesve
Regjistrimi i kandidatëve
Fushata zgjedhore
Financimi i fushatës
Media
Dita e zgjedhjeve
Numri i votive
Pjesëmarrja gra/vjaza,  pakicave
Ankimimet

1 Indeksi i Integritetit të Zgjedhjeve-Zgjedhjet vendore ne Shqiperi, 21 Qershor 2015; IDM, Tirana, 
tetor 2015. 

2 Norris.P. Why Electoral Integrity Matters. New York: Cambridge University Press. 2014.

Fig 1: Cikli i proçesit zgjedhor 

Burimi: Source: Electoral Integrity 
Project. 2014. The expert survey of Perceptions of 

Electoral Integrity, Release 2.5 (PEI-2.5). 
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Për secilin prej ketyre indikatoreve 
vlerësimi bëhet në pesë shkallë, në vartësi 
të nivelit të plotësimit të pritshmerise dhe 
përmbushjes se standareve qe parashikohet 
per ta ne dokumentat nderkombetar dhe ne 
angazhimet e  OSBE-se:

Shume dobët (1), Dobët (2), Mjaftueshëm 
(3), Mirë (4) dhe Shumë mirë (5).

Indeksi i Integritetit për procesin 
zgjedhor vleresohet si mesatare e vlerësimeve 
të standartizura për njëmbëdhjetë indikatoret 
e mësipër.  Vlerat e indeksit te integritetit, te 
zgjedhjeve perdoren per te percaktuar nivelin 
ne te cilin ato mund te klasifikohen, duke 
perdorur rregulline paraitur ne tabelën 1. 

Analizë e dinamikës se Indeksit të 
integritetit të zgjedhjeve në Shqipëri

Në periudhen 1996-2019 ne Shqipëri 
jane zhvilluar 15 procese zgjedhore, të 
cilet jane monitoruar dhe vëzhguar prej 
misioneve të vëzhguesve ndërkombëtar. 
Misionet e vëzhguesve të OSBE/ODIHR, 
për secilin prej ketyre zgjedhjeve, kane dhënë 
opinionet dhe vlerësimet e tyre ne Raportet 
Përfundimtar, të cilët u përdoren, në këtë 
punim për të vlerësuar Indeksin e Integritetit 
të zgjedhjeve. 

Indeksi, si tregues sasior qe mat cilësinë 
e proçesit zgjedhor, në kuptimin se sa dhe se si 
ky proçes zhvillohet në përputhje me kërkesat 
e Konventave, Marreveshjeve dhe plotëson 
standartet e gjithpranuara ndërkombëtarisht 
për zgjedhjet demokratike, mund të përdoret 
me efektivitet për të gjykuar  për ecurinë e 

proceseve zgjedhore gjatë periudhës 1996-
2019 ne Shqipëri. 

Si është theksuar me sipër, ne zbatim 
të metodologjise për vlerësimin e Indeksit 
të Integritetit të zgjedhjeve, duke përdorur 
vleresimet e marra për secilin nga 11 
indikatorët e analizuar për çdo proces 
zgjedhor, u llogarit vlera e këtij Indeksi, si 
mesatare e thjeshtë e vlerave të gjetura për 
të 11 indikatoret. Mbështetur ne keto vlera 
është ndertuar kurba që pasqyron dinamiken 
e ndryshimit,  ne kohe, të vlerave te këtij 
indeksit (Grafiku 1).

Forma e grafikut evidenton faktin 
se, ne Shqipëri gjatë periudhës 1996-
2017, proceset zgjedhore karakterizohen 
nga trendi rritje pozitive, ne kuptim 
të përafrimit te tyre me standartet e 
zgjedhjeve demokratike. Megjithese, nga 
njeri proçes tek tjetri pasues jo gjithmon 
ka rritje në vlerat e ketij indeksi, tabloja e 
përgjithëshme evidenton tendencën për 
rritje. Nderkohë, është e rendesishme 
te veme ne dukje faktin se vetëm për 
zgjedhjet parlamentare 2009, indeksi i 
integritetit ka marr vlere qe i pozicionon 
ato në pragun ku fillon fashen e zgjedhjeve 
me nivel te larte. Vlerat e indeksit per 
zgjedhjet parlamentare, 1996 dhe lokale 
2019, jane të ulta. Ato klasifikohen ne 
fashen e zgjedhjeve me nivel shumë të 
ulët në plotesimin e standarteve. Rënie e 
ndjeshme në cilësinë e proçesit zgjedhor 
kanë ndodhur në zgjedhjet parlamentare 
1997. Indeksi për këto zgjedhje ka vlerën 
më të ulët se për të gjithë zgjedhjet e tjera.

Tabela 1: Niveli i zgjedhjeve sipas vlerës se indeksit te integritetit të vleresuar

Vlera e Indeksit te Integritetit Niveli i zgjedhjeve

<40 Shumë i ulët
40-49 I ulët
50-59 I moderuar (Mjaftueshëm )
60-69 I lartë
>70 Shumë i lartë
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Referuar vlerave mesatare te indeksit 
te integritetit, ne zgjedhjet vendore të 
vitit 2000, Shqipëria hyjne ne fashen e 
zgjedhjeve qe vleresohen te zgjedhje te 
nivelit mesatar ne lidhje me zbatimin dhe 
plotesimin e standarteve per zgjedhje 
demokratike. Pas kesaj, me luhatje nga nje 
proçes zgjedhor në tjetrin, ajo qendron 
vazhdimisht brenda kesaj fashe, pa mundur 
që ta kaperxejë atë. Zgjedhjet deri ne vitin 
2009 vlerësohen si zgjedhje qe i plotesoje 
ne nivelin mjaftueshem standartet. Gjate 
kesaj periudhe, dallohet fakti se në zgjedhjet 
parlamentare, 2001 është arritur te behet 
një kërcim i ndjeshëm në vlerën e indeksit 
mesatar te intergritetit, duke kapur kufirin 
e poshtëm të vlerave që i korespondojnë 
zgjedhjeve që plotësojnë në masë të mirë ( 
te moderuar) standartet.  Vlerë më të lartë 
(61.16) Indeksi i Integritetit të zgjedhjeve 
e ka arritur ne zgjedhjet parlamentare të 
zhvilluara në vitin 2009. Si u theksua edhe 
me siper keto jane zgjedhje qe perhere te 
pare por edhe te fundimit deri sot, zgjedhjet 
ne Shqiperi jane vleresuar  si zgjedhje qe 
ka plotesojne ne mase te mire standartet. 
Tendenca e dukshme ne renien nga ky 
nivel  ne zgjedhjet pasuese dhe, ne vecanti 
renia shume e madhe ne zgjedhjet e fundit 
lokale, qershor 2019, per te cilat indeksi i 

integritetit u vleresua me 34.4 pikë,  tregon 
se Shqipëria është akoma larg arritjes se 
objektives për zhvillimin e zgjedhjeve 
qe të plotësojne standartet e kerkuar për 
tëu vlerësuar si zgjedhje demokratike, 
zgjedhje qe plotesojnë kerkesat  e parimeve 
te trashegimise zgjedhore europiane dhe 
angazhimet e OSBE-së. Shqipëria mbetet 
akoma larg  plotësimit të të gjithë kërkesave 
qe rrjedhin nga antaresim dhe aderimi i saj 
ne organizma, marreveshje dhe konventa 
ndërkombëtare që trajtojnë të drejtave 
politike të njeriu, të drejtat për të zgjedhur 
dhe për tëu zgjedhur. 

Shqipëria si nje vend antar i NATOs 
dhe vend qe aderon të behet pjese e familjes 
europiane,  duhet me domosdo të beje 
përpjekje qe dinamika e  tregueseve qe 
pasqyrojne cilesinë e proceseve zgjedhore, 
të karakterizohet vetëm nga vlera rritëse. 
Kështu, në se i referohemi grafikut të 
mesipërm,  është e udhes të theksohet se 
situata qe ai pasqyron nuk është ne favor të 
përpjekjeve qe synojnë arritjet e mësipërme.  
Luhatjet  ne vlerat e Indeksit të Integritetit 
të zgjedhjeve, pas zgjedhjeve paralamentare, 
2009, megjithese mund të duken, ne pamjen 
e parë, të vogla, ato mbartin me vehte dhe 
janë indikatore per egzistencen e nje numri 
jo te vogel problemesh të rendesishme 

Fig 2: Dinamika e ndryshimit te Indeksit mesatar te Intergitetit te zgjedhjeve

(Mbështetur në vlerësimet misioneve të vëzhguesve ndërkombëtarë të OSBE/ODIHR)
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dhe të komplikuara, qe duhet të kapërxej 
shoqëria shqiptare për të bërë të mundur 
arritjen e objektivave madhore qe synon. 
Per te gjykuar me sakte dhe ne menyre me 
objektive ne lidhje me arsyet pse ka ndodhur 
nje fakt i tille, mund te mbeshtetemi ne 
krahasimin e vleresimeve te marra per 
indikatoret e ndryshme ne tre zgjedhjet e 
fundit  me vlerat e indikatoreve perkates te 
marra per zgjedhjet parlamentare 2009, qe 
jane dhe zgjedhjet me indeksin e integritetit 
me vlere me te larte (Tab. Nr. 2). Nga ky 
krahasim konstatohet se renie me te medha 
kane ne vlerat e indikatoreve që janë të 
lidhur dhe pasqyrojne nivelin e plotesimit te 
standarteve në kuadrin ligjor, administrimin 
e zgjedhjeve, rregjistrimin e subjekteve, 
pjesëmarrjen në votime dhe ankimimet.

Si dihet, këta indikatoret janë të 
kushtëzuar, në një masë të konsiderueshme 
nga një seri faktorësh me natyre politike, 
ekonomike, sociale dhe të sjelljes e kultures 
demokatike. Për trajtimin, nderhyrjen 
me objektivë përmirësimin e tyre është 
e nevojshme të zgjidhen disa probleme 
njëherazi. Ndër ta, mund te renditen si 
me kryesorët, përmirësimi i legjislacion 
në përputhje edhe me rekomandimet qe 
japin vëzhguesit ndërkombëtar dhe deri tek 
puna e madhe dhe e vazhdueshme që duhet 
të bëjë e gjithë shoqëria, për të zhvilluar 
kapacitetet e saj, në funksion të zhvillimit 
të proceseve zgjedhore dhe kulturen e 
nevojshme demokratike qe qendron ne bazen 
e sjelljes se institucioneve, subjekteve politike, 
administratës dhe zgjedhesve shqiptar, ndaj 
proceseve zgjedhore dhe zgjedhjeve.  

Përfundime

Studimi  është  n je  perpjek je  e 
sukseshme per pershtatjen e metodologjise 
per vleresimin e proceseve zgjedhore ne 
Shqiperi nepermjet vleresimit te Indeksin e 
Integritetit te Zgjedhjeve.

Duke perdorur  informacionin e dhënë 
ne raportet e misioneve te vezhguesve 
nderkombëtar te OSBE/ODIHR qe kane 
vezhguar zgjedhjet e zhvilluar ne Shqiperi 
ne periudhen 1996-2019, u  vleresuan 11 
indikatore, vlerat e te cileve u perdoren per te 
vlersuar  indekset e integritetit te zgjedhjeve.

Dinamika e ndryshimit te vlerave 
te indekseve te integritetit evidenton 
egzistencen e nje trendi rrites pozitiv ne 
plotesimin e standarteve ne zgjedhjet 
shqiptare. Zgjedhjet me indeks me vlerë 
me te larte, që i pozicionin ato ne fillimin 
fashen qe ju perkte zgjedhjve qe zhvillohen 
ne perputhje me standarte demokratike, jane 
zgjedhjet parlamentare 2019. Pas tyre niveli 
i realizimit te ketyre standarteve zvogelohet 
duke arritur ne zgjedhjet lokale, qershor 
2019, vlera te indeksit te integritetit qe i 
klasifikon ato ne fashen e zgjedhjeve me 
nivel shume te ulet. 

Dinamika e ndryshimit te nivelit 
te standratve ne zgjedhje është pasoje e 
veprimit ten je numri te konsiderueshem 
faktoresh. Nderhyrjet per permiresimin, 
rritjen e vlerave të indeksit te integritetit te 
zgjedhjeve jane te nevojshme per tu bere 
ne legjislacion, administrimin e zgjedhjeve, 
rregjistrimin e subjekteve, pjesemarrjen ne 
votime dhe ankimimet.

Tabela 2: Vlerat e indikatoreve qe perdoren per vleresimin e indeksit te integritetit te zgjedhjeve 

Zgjedhjet
Indikatori

Kuadri 
ligjor

Administi 
zgjedhjeve

Lista e 
zgjedhesve

Rregjist. i 
subjekteve

Fushata 
zgjedhore

Financim i 
fushatës Media Dita e 

votimit Numrimi Pjesëmarrja 
gra/vajza, pakica Ankimimet

2009 69.1 60.0 49.1 40.0 61.8 38.2 61.8 76.4 60.0 60.0 40.0
2015 57.5 52.4 62.2 43.3 67.5 47.5 47.3 65 65.4 56.4 54.5
2017 52.7 38.2 63.6 40.0 56.3 41.3 47.2 58.2 67.3 69.1 58.2
2019 46.7 22.1 58.3 10.5 30.4 30.4 31.3 32.3 45.5 40.2 25.6
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Assessment of Election Integrity Index in Albania based on Final Reports of OSCE 
/ ODIHR International Observation Missions

Using the data of the Final reports of international mission’s observers OSCE/ ODIHR, 
the Index of Integrity for the elections conducted in Albania during the period 1996-2019, 
was evaluated. The index was evaluated using the Norris. P. et al (2014) methodology and 
the standardized values   of the 11 indicators. The values   of this index show that, in the period 
1996-2017, the electoral processes, referring to the level of approximation, adherence and 
fulfillment of standards, are generally characterized by a positive upward trend. However, for 
the 2009 parliamentary elections alone, the value of the index places them on the threshold 
where the high-level election bandage begins. The index values   for the 1996 parliamentary 
and 2019 local elections are low. They are classified as very low-level election standards. 
Significant declines in the quality of the electoral process occurred in the 1997 parliamentary 
elections. The index for these elections is lower than for all other elections.
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në raportet përfundimtarë të vëzhguesve ndërkombëtar të OSBE/ODIHR

The analysis of the dynamic values changes of the election integrity index shows that 
they are a consequence of the factors of political, economic, social nature and the level of 
democratic development of society. Increase and sustainability in the values   of this index 
require comprehensive commitments. Improvement of electoral legislation in line with the 
recommendations of international observers and ongoing work to develop the necessary 
democratic capacities and culture underpinning the behavior of Albanian institutions, 
political entities, administration and constituents towards electoral processes and elections 
is top priorities.

Keywords: Elections, Mission, Observation, Reports, OSCE / ODIHR, integrity index
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Përmbledhje

Madhësia e sistemit të arsimit të lartë, shpesh ka luajtur një rol më të fuqishëm në debatet 
më të larta të politikës së arsimit, për strukturat e sistemit apo formës së tij.  Sektori 
i arsimit të lartë ka përjetuar rritje në këtë shekull dhe zgjerimi i tij është bërë 
një fenomen global. Zhvillimet e politikave arsimore  janë në udhëkryq të ndikimeve të 
jashtme dhe dinamikave të brendshme të zhvillimit të arsimit të arsimit të lartë, të cilat 
janë formuar nga ndikimet legjitime dhe interesat e shoqërisë në përgjithësi, nga qeveritë, 
rolet mbikëqyrëse të institucioneve të arsimit të lartë, stafet, si dhe studentët. Megjithëse, 
gjatë viteve theksi është vënë mbi çështjet e formës dhe madhësisë së sistemeve të arsimit 
të lartë, variacionet janë të ndryshme, pasi vendimmarrësit e politikave ndërkombëtare 
po udhëhiqen nga motua “mendo globalisht, vepro lokalisht”. 
Për më tepër, vëmë re ndryshime të konsiderueshme të pikëpamjeve dhe polemikave të 
zhvillimeve sasiore dhe strukturore. Së fundi, perceptimet i nënshtrohen rishikimeve të 
vazhdueshme në lidhje me forcat që shtyjnë dhe ndikojnë modelet e sistemeve të arsimit 
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Nuk ka erë të favorshme për ata që 
nuk e dinë se ku po shkojnë

Seneka

Hyrje

Arsimi i lartë ka qenë në qendër të 
vëmendjes këto kohë dhe zgjerimi i tij 
është bërë një fenomen global. Në nivel 
ndërkombëtar zhvillimi i politikave arsimore 
ka marr një rëndësi nga të gjithë aktorët 
e përfshirë. Vendimmarrësit e politikave 
ndërkombëtare po udhëhiqen nga motua 
“mendo globalisht, vepro lokalisht”, kështu 
që vëmë re ndryshime të konsiderueshme 
të pikëpamjeve dhe polemikave zhvillimore 
të politikave arsimore. Shpesh dinamikat 
e zhvillimit të politikave arsimore, janë 
në udhëkryq të ndikimeve të jashtme dhe 
dinamikave të brendshme të zhvillimit 
të arsimit të lartë, të cilat formësohen 
nga ndikimet dhe interesat e shoqërisë 
në përgjithësi, nga qeveritë, rolet e 
institucioneve të arsimit të lartë, stafet, si dhe 
studentët. Ndërkohë, dinamikat ndikohen 
shpesh edhe nga modelet e sistemeve të 
arsimit të lartë.

Metodologjia e studimit

Ky studim synon të theksojë rëndësinë e 
nevojës për të kuptuar natyrën e dinamikës së 
zhvillimit të politikave arsimore. Gjithashtu, 

thekson çështjet me të cilat ballafaqohen 
institucionet e arsimit të lartë në vendin 
tonë, si dhe identifikimin dhe adresimin 
e dinamikës së zhvillimit të politikave të 
arsimit të lartë si agjentë të ndryshimit.

Informacioni i përdorur për këtë studim 
bazohet në një varg burimesh, duke marrë 
parasysh natyrën e tij. Qëllimi i këtij studimi 
është të analizojë dinamikën e zhvillimit 
të politikave arsimore që ballafaqohen me 
sistemin e arsimit të lartë në botë, por 
duke synuar zgjerimin e qasjeve të tyre në 
arsimin e lartë në vend. Për qëllimet e këtij 
hulumtimi u përdor një hulumtim cilësor, 
meqë fokusi i studimit ishte përshkrimi 
dhe eksplorimi i dinamikës së zhvillimit 
të politikave të arsimit të lartë, në nivel 
ndërkombëtar. Për të arritur qëllimin e 
studimit, është shqyrtuar një literaturë 
e gjerë mbi zhvillimet bashkëkohore në 
arsimin e lartë, e cila ka shërbyer si bazë 
teorike për këtë punim, të tilla si: studime 
të dokumenteve të politikave ndërkombëtare 
arsimore në nivel ndërkombëtar, rajonal 
dhe lokal; qasje në teoritë dhe studimet 
kërkimore të autorëve që kontribuojnë në 
këtë fushë, si dhe analizimin e nevojave 
të grupeve të synuara dhe dokumenteve 
që adresojnë çështje që përqendrohen në 
dinamikën e zhvillimit të arsimit.

Kufizimi i këtij studimi ishte mungesa e 
të dhënave empirike dhe ndikimit të tyre në 
zhvillimet arsimore. Por, studimi kontribuon 

të lartë. Ky punim ka si objekt të analizojë dinamikën e zhvillimit të politikave arsimore 
që ndesh sistemi i arsimit të lartë në botë, por duke synuar të evidentoi qasjet e tyre në arsimin 
e lartë në vend. Për realizimin e këtij punimi është shqyrtuar një literaturë e gjerë mbi 
zhvillimet bashkëkohore të arsimit të lartë, e cila ka shërbyer si bazë teorike për këtë punim.  
Studimi nxori në pah se karakteristikat e konteksteve të sistemeve të arsimit të lartë, 
luajnë rol të rëndësishëm në reformimin e arsimit të lartë. 
Një nga gjetjet më të rëndësishme të studimit është se sistemi i arsimit të lartë në vend 
është një institucion social në ndryshim, i cili ushtron ndikim në përmasën politike/
institucionale, ekonomike si dhe sociale. 
Fjalë kyçe: Sociologji edukimi, Politikë arsimore, Institucion i Arsimit të Lartë, reformë
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në përgjigjen ndaj thirrjes për më shumë 
kërkime sasiore dhe cilësore dhe në të njëjtën 
kohë argumenton për nevojën e studimeve 
më të thella që sugjerojnë një sërë sfidash për 
praktikën, politikën dhe hulumtimin në këtë 
fushë në kontekstin lokal.

Politikat ndërkombëtare për zhvillimin 
e arsimit të lartë (1960-1990)

Madhësia e sistemit të arsimit të lartë, 
shpesh ka luajtur një rol më të fuqishëm në 
debatet më të larta të politikës së arsimit, 
për strukturat e sistemit apo formës së tij. 
Sektori i arsimit të lartë ka përjetuar rritje 
në këtë shekull, dhe zgjerimi i tij është bërë 
një fenomen global që përfshin vendet në 
të gjitha rajonet (Varghese, N.V., 2013:1-
4). Në fund të viteve 1950 dhe 1960 ishte 
i përhapur mendimi se një zgjerim i arsimit 
të lartë do të jetë i domosdoshme për rritjen 
ekonomike. Sipas Teichler argumentet më të 
fuqishme që i përkisnin kësaj çështje ishin: 
së pari, shumica e ekspertëve ishin dakord 
se një përqendrim i fortë në burimet për 
hulumtim është më i përshtatshëm se sa 
për mësimdhënie. Prandaj, një zgjerim i 
institucioneve të arsimit të lartë dhe rritje 
e numrit të studentëve u shoqërua me një 
diferencim në rritje të rolit të kërkimit dhe 
diversitetit në rritje të institucioneve të 
arsimit të lartë. Së dyti, një rritje e diversitetit 
të studentëve, u konsiderua si një çështje e 
procedurës, pa marrë parasysh dinamikën 
e potencialeve akademike të studentëve 
(Teichler, U., 2006: 2-6)

Ndërsa gjatë viteve 1960-1980 
debatet ndryshuan dukshëm. Këto debate 
pasqyrohen në shqetësimet e mëdha të 
politikave arsimore ndërkombëtare, të cilat 
u zhvendosën nga masivizimi i arsimit, në 
rritjen ekonomike, barazinë e shanseve, 
mundësitë e punësimit për të diplomuarit 
etj. Gjatë 1960 shumica e vendeve e 
vendosën theksin kryesor në diversifikimin 
institucional, ku struktura e sistemeve të 
arsimit të lartë u bë një çështje e rëndësishme 

në politikat e arsimit të lartë. Në fundin 
e viteve 1980, debatet e politikave të 
arsimit të lartë në vendet evropiane i 
kanë kushtuar vëmendje gjithnjë e më 
shumë aspekteve joformale strukturore, 
sidomos perspektivave për punësim të 
të diplomuarve. Kështu, shqetësimet e 
zhvillimeve të politikave ndërkombëtare të 
arsimit të lartë do të fokusoheshin së pari 
në riinterpretimin e diversitetit të arsimit 
të lartë dhe së dyti, përvojat e fituara në 
procesin e zgjerimit të arsimit të lartë rritën 
shqetësimet në kërkim të rishikimit dhe 
ri orientimit të politikave (Teichler, U., 
2006: 447-461). Megjithatë, politikat e 
zhvillimit të arsimit të lartë janë udhëhequr 
nga zhvillime të ndryshme strukturore të 
sistemeve kombëtare të arsimit të lartë. 

Deri në fillim të viteve 1990, dinamikat 
e zhvillimit të politikave arsimore janë 
analizuar në shumicën e rasteve duke iu 
referuar një grupi të kufizuar faktorësh: rritjes 
së regjistrimit të studentëve, diversitetit, 
tregut të punës për të diplomuarit, 
konkurrueshmrisë dhe tensioneve midis 
polit ikave institucionale,  kërkimit, 
mësimdhënies, funksionit të të mësuarit 
dhe atij të hulumtimit të arsimit të lartë. 
Kështu, tendencat ishin dukshëm në drejtim 
të politikave krahasuese ndërkombëtare si 
një mjet i fuqishëm për të kuptuar zhvillimet 
kombëtare dhe për vendosur një kornize për 
të përmirësuar kontekstet kombëtare. 

Dokumentet e politikave dhe e sfondit 
të reformave të arsimit të lartë në kontekstin 
ndërkombëtar (1960, 1990, 1995, 1996, 
1998, 2009) janë trajtuar më së shumti 
nga UNESCO. Këto analiza tregojnë qartë 
një kompleksitet në rritje të faktorëve të 
tjerë që kanë marrë vëmendje të veçantë 
në zhvillimin e politikave aktuale siç janë: 
bashkëpunimi ndërkombëtar, mobiliteti, 
globalizimi, sistemi i ri drejtues dhe 
menaxhues, shoqëritë e dijes etj. 

Megjithëse, gjatë viteve theksi u vendos 
mbi çështjet e formës dhe madhësisë së 
sistemeve të arsimit të lartë, variacionet 
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janë të ndryshme, pasi pas viteve 1998 
vendimmarrësit e politikave ndërkombëtare 
po udhëhiqen nga motua “mendo globalisht, 
vepro lokalisht”. 

Politikat ndërkombëtare për zhvillimin 
e arsimit të lartë (1990- 2009)

Arsimi i lartë ka qenë në qendër të 
ndryshimeve globale, nga një shoqëri 
industriale, në atë të dijes post-industriale. 
Në këtë shoqëri të dijes në zhvillim, tashmë 
ai është një faktor kyç në zhvillimin e 
modernizimit të shoqërisë. Arsimi i lartë, 
tani pritet të përballojë një gamë të gjerë të 
nevojave për shoqërinë. Kështu, zhvillimi 
i kërkimit dhe inovacionit, nevoja për të 
përballuar sfida ekonomike lokale dhe 
rajonale, nevoja për të përmirësuar cilësinë 
dhe efiçencën, janë të gjitha aspekte të 
misionit të arsimit të lartë në botë. 

Kështu, qeverisja e arsimit të lartë është 
bërë një çështje e rëndësishme në gjithë botën, 
pasi arsimi i lartë po përballet me ndryshime 
dramatike gjatë dekadave të fundit (Hénard, 
F., 2014: 18). Qeverisja e arsimit të lartë 
është një çështje kyçe e politikës së shekullit 
të 21, ndërsa autonomia hap perspektiva 
për përmirësimin dhe konkurrencën në 
arsimin e lartë, ajo është e kufizuar nga 
ndikimi i ndërhyrjes së politikës shtetërore 
në arsimin e lartë dhe ndikimin në rritje të 
sigurimit të jashtëm të cilësisë (Kennedy, 
K. J., 2003: 55-70). Qeverisja përbëhet 
nga një kornizë komplekse, që përfshinë, 
karakteristikat e institucioneve dhe se si 
ato lidhen me sistemin (OECD, 2008: 
68). Në mënyrë paradoksale, institucionet 
nuk janë më lojtar i vetëm kyç në arsimin e 
lartë aq sa universitetet janë të shqetësuar, 
nga ky ndryshim, pasi prodhimi i njohurive, 
kërkimi dhe mësimdhënia nuk janë më në të 
vërtetë monopol i tyre. Sot, universitetet janë 
një nga aktorët, që prodhojnë njohuri për 
zhvillimin ekomomik, social dhe kulturor 
të vendit. (Gibbon, M.,1998: 35) Prandaj, 
qeverisja institucionale bëhet një element 

me rëndësi që ndikon institucionet e 
arsimit të lartë të parashikojnë, projektojnë, 
zbatojnë, monitorojnë dhe vlerësojnë 
politikat efektive dhe efikase. Disa vende 
kanë riorganizuar tërësisht sistemet e tyre, 
ndërsa të tjerët janë duke transformuar veten 
ngadalë në faza (Huisman, J., e të tjerë, 
2007: 563-577). 

Disa studiues dallojnë qeverisjen 
nga aspektet procedurale të menaxhimit 
(Middlehurst, R., 1999: 311-312; Tiplič, 
D., 2006: 136). Disa të tjerë (Reed, M., 
e të tjerë, 2002: 27) dallojnë qeverisjen 
institucionale dhe trajtojnë lidershipin, 
menaxhimin dhe adminis tr imin s i 
komponentë brenda qeverisjes. Udhëheqja 
institucionale i referohet drejtimit strategjik, 
menaxhimit, përgjegjshmërisë, efektivitetit 
dhe administrimit institucional në zbatimin 
e procedurave (Maassen, P., 2003: 32). Pra, 
sistemet e arsimit të lartë janë strukturalisht 
shumë të ndryshme, kështu që detajet e 
çdo sistemi të arsimit të lartë nuk mund 
të mbulohen në këtë shqyrtim. Edhe pse, 
shume prirje kanë një harmonizim dukshëm 
të përgjithshëm (cilësia, sistemet e studimit, 
ndërkombëtarizimi etj), shumë struktura të 
dallueshme individuale mbeten.

Sipas ekspertit të UNESCO-s për 
arsimin e lartë Jones Daniel, disa çështje të 
rëndësishme që kanë ndikuar në zhvillimin 
e politikave ndërkombëtare pas vitit 2003 
mbi arsimin e lartë janë: i) Diversiteti dhe 
larmia e institucioneve në arsimin e lartë; 
ii) Marrëdhëniet ndërmjet arsimit të lartë 
dhe zhvillimit ekonomik dhe bashkëpunimi 
ndërmjet kombeve; iii) Arsimi i lartë si një e 
drejtë njerëzore dhe si një e mirë publike; iv) 
Trajnimi i trupës pedagogjike si mjeti kryesor 
në përmirësimin e arsimit në të gjitha nivelet; 
v) Përparimet në teknologji të informacionit 
dhe komunikimit; vi) Zgjerimi i dimensionit 
ndërkombëtar si një proces përtej praktikave 
tradicionale të bashkëpunimit ndërkombëtar 
(Daniel, J., 2004: 5). 

Ndërkohë, që në raportin e UNESCO-s 
“Për një zhvillim të qëndrueshëm të arsimit të 
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lartë”, argumentohet nevoja për avancimin 
e politikave dhe praktikave në fushën e 
arsimit të lartë (UNESCO, 2014: 181-
184). Në nivel ndërkombëtarë këto politika 
interpretohen në mënyra të ndryshme dhe 
janë në faza të ndryshme të përparimit dhe 
zbatimit. Arritjet më të mëdha të raportuara 
kanë qenë krijimi i politikave për zhvillim 
të qëndrueshëm në arsim, riorientimin 
e kurrikulave në shumë fusha, si dhe në 
vendosjen e qasjeve të reja në mësimdhënie. 
(UNESCO, 2014:185). Ndërkohë, që 
në politikat ndërkombëtare të arsimit të 
lartë, ende ka shumë probleme. Ku, sfidat e 
qëndrueshmërisë me të cilat përballet çdo 
vend ndryshojnë në në varsi të kontekstit.

Në një r ishikim të shpejt  mbi 
veprimtarinë e zbatimit të politikave për 
arsim të qëndrueshëm zhvillimet ndahet 
në dy faza të dallueshme. Në fazën e parë 
(2005-2008), është investuar në përcaktimin 
dhe promovimin e zhvillimit të arsimit të 
qëndrueshëm. Faza e dytë, fillimi i të cilës 
është shënuar me Konferencën Botërore të 
UNESCO-s në 2009, Arsimi për Zhvillimin 
e Qëndrueshëm, e cila mund të shihet si 
një pikë kthese, ku theksi është zhvendosur 
drejt një fokusi për të përtërirë politikat 
ndërkombëtare të zhvillimit të arsimit në 
kontekstin e arsimit cilësor. Kjo përfshin 
theksin në mësimdhënie, të mësuarit dhe 
përmbajtjen, si dhe rëndësinë e edukimit 
për punë dhe jetë. 

Vitet e para politikat ndërkombëtare 
për zhvillimin e arsimit u kuptuan si 
kryesisht të lidhura me riorientimin në 
kurrikulën formale dhe përmbajtjen e 
zhvillimit të qëndrueshëm. Një kuptim më 
i pasur i procesit të zhvillimit të politikave 
ndërkombëtare arsimore është zhvilluar 
më vonë në eksplorimin dhe zbatimin e 
formave të reja të mësimdhënies dhe të 
të nxënit në të gjithë sektorët (UNESCO, 
2012:35). Rëndësia e arsimit është i 
njohur edhe në Agjendën e Zhvillimit 
Post-2015, në formën e prioriteteve 
të ardhshme globale, ku “arsimi është 

konsideruar të jetë një nga mjetet më të 
fuqishme (UNESCO, 2014: 40). Agjenda 
për Arsimin post-2015 po bëhet gjithnjë 
e më ambicioze dhe diskutimet vazhdojnë 
brenda komunitetit arsimor ndërkombëtar 
(Agjenda për zhvillimin e arsimit post 
2015: 1-2). Sistemet e arsimit janë 
komplekse dhe përfshijnë nivele të shumta 
të vendimmarrjesh në politikën arsimore.

Në një vështrim global, ekziston një 
konsensus i gjerë në nevojën për të parë 
përtej qasjes universale në arsim, me 
qëllim të përmirësimit të mundësive për 
arsimim. Sfida qëndron në transformimin 
e këtij vizioni në një kuadër për veprim, 
me qëllime, objektiva dhe tregues specifike. 
Tendencat e sotme në arsimin e lartë dhe 
sfidat e reja të cilat po shfaqen e bëjnë të 
domosdoshme nevojën që institucionet 
e arsimit të lartë të rimendojnë rolin dhe 
misionin e tyre.

Dinamika të zhvillimit të arsimit të 
lartë në shekullin e njëzetë e një

Fundi i shekullit të njëzetë, tregoi 
një zgjerim të arsimit të lartë dhe një 
ndërgjegjësim në rritje të rëndësisë së 
tij për zhvillimin ekonomik dhe social. 
Dokumentet mbi Deklaratat Botërore 
mbi Arsimin e Lartë për shekullin njëzet 
e një (1998, 2009), përshkruajnë një 
kornizë konceptuale dhe linjën e veprimit 
në drejtim të ripërtëritjes dhe reformës në 
arsimin e lartë, që udhëhiqet nga parime 
përgjithësisht të pranuara në lidhje me: 
i) qasjen e zgjerimit dhe sigurimin e 
zhvillimit të arsimit të lartë, si një faktor kyç 
i zhvillimit, si një e mirë publike dhe si një 
e drejtë e njeriut; ii) promovimin rinovimin 
dhe reformën e sistemeve dhe institucioneve 
me qëllim për të rritur cilësinë, rëndësinë 
dhe efikasitetin përmes lidhjeve më të 
ngushta me shoqërinë, sidomos në botën e 
punës; ii) sigurimin adekuat të mjeteve të 
financimit në përputhje me kërkesat në rritje 
të vendosura në arsimin e lartë nga shoqëria 
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si tërësi dhe nga të gjithë palët e interesuara; 
iii) nxitjen e bashkëpunimit ndërkombëtar 
dhe partneriteteve (Seddoh, K., 2004:1-5). 
Natyrisht, jo të gjitha ndryshimet pas 1998 
në arsimin e lartë janë të lidhura drejtpërdrejt 
me deklaratat botërore për arsimin e lartë, 
megjithatë, debati që ka vazhduar është në 
përputhje me pikëpamjet mbizotëruese të 
shprehura në këto deklarata.

Deklarata e parë (1998) bën një 
përpjekje të veçantë për të nxjerrë në pah 
konceptin e rëndësisë, duke deklaruar se 
arsimi i lartë “duhet të vlerësohet në terma 
të arsyeshme midis asaj që shoqëria pret 
dhe asaj se çfarë institucionet bëjnë “. Si 
i tillë, arsimi i lartë nuk duhet të jetë një 
kullë fildishi për më tepër, ai duhet të 
bëjë çdo përpjekje për të njohur nevojat 
lokale, kombëtare dhe globale me një 
sy drejt qëllimeve shoqërore afatgjata 
(WCHE,1998: 1). Në këtë këndvështrim, 
rëndësia gjithashtu kërkon integrimin e 
përmirësuar të arsimit të lartë me pjesën 
tjetër të sistemit arsimor, duke kontribuar 
me konceptin e të mësuarit gjatë gjithë jetës.

Shumë çështje të ngritura gjatë 
konferencës rajonale 1998, kanë të bëjnë 
me funksionet e arsimit të lartë dhe parimet 
kryesore themelore të tij, mbeten kryesisht 
të vlefshme dhe nuk duket të ndryshojnë 
edhe pas një dekade. Ndërsa ndryshimet 
dhe sfidat e identifikuar në konferencën 
e vitit 2003 të njohura si “dinamika të 
reja”, vazhdojnë të dikojnë politikën dhe 
veprimin politik rajonal edhe pas vitit 2009 
(UNESCO, 2003; wche+5: 3)

Ndërsa, Deklarata e dytë botërore, 
“Dinamika e re e arsimit të lartë dhe kërkimit 
për ndryshim dhe zhvillim social”, erdhi 
në formën e një rezolute për të vlerësuar 
zhvillimet e shfaqura në arsimin e lartë që 
nga viti 1998. Ajo nënvizon adresimin e 
nevojave të ndryshme që kanë shoqëritë e 
sotme të dijes siç janë: puna e kualifikuar, 
liria akademike, qeverisja më e mirë, sigurimi 
i cilësisë, qasja e barazisë etj. (UNESCO, 
2009; Deklarata botërore: 1). Ky dokument 

trajton dy çështje të tjera të mëdha: a) Roli i 
arsimit të lartë në adresimin e sfidave globale 
(arsim për të gjithë, çrrënjosjen e varfërisë 
dhe zhvillim të qëndrueshëm), si dhe b) 
angazhimin shoqëror dhe përgjegjësinë 
sociale të arsimit të lartë. Këto çështje 
janë grupuar në tri kategori të mëdha: 
a) Ndërkombëtarizimi, rajonalizimi dhe 
globalizimi. b) Barazia, aksesi, cilësia dhe të 
mësuarit si dhe hulumtimi dhe inovacion. c) 
Përgjegjësia sociale e arsimit të lartë. 

Disa konferenca të tjera rajonale do 
t’i paraprinin deklaratave botërore, në të 
cilat do të përcaktoheshin linjat kryesore 
të zhvillimit të arsimit të lartë në botë. Por, 
duke marrë në konsideratë se arsimi i lartë 
në vendet që i përkasin Rajonit të Evropës 
paraqet një segment të rëndësishëm të 
përcaktimit të arsimit të lartë, si dhe se 
përvoja e rajonit është me rëndësi të veçantë 
në studimin e ndërmarrë, mendojmë të 
ndalemi pak më gjatë.

Zhvillimi më i rëndësishëm në rajonin e 
Evropës gjatë dekadës së fundit ka qenë fillimi 
i procesit të Bolonjës. Disa problematika 
që dalin në pah në lidhje me zhvillimin e 
politikave kombëtare dhe ndërkombëtare të 
arsimit të lartë, po i trajtojmë si më poshtë 
pasi mendojmë se kanë një kontribut më të 
madh në këtë punim. 
   Rritja e pjesëmarrjes në arsimin e lartë 

thekson rëndësinë në zhvillim e dijeve, 
studimeve dhe njohuritë të avancuara.

   Organet studentore brenda arsimit të 
lartë lipset të organizohen.

   Edhe pse pjesëmarrja e grave në arsimin 
e lartë është rritur ende mbetet e 
pabarabartë. 

   Zhvillimet konfirmojnë rëndësinë e të 
mësuarit gjatë gjithë jetës .

   Zhvillimet tregojnë se rritja e pjesëmarrjes 
në arsimin e lartë mund të arrihet 
me diversifikimin në fusha të tilla si; 
organizimin e programeve të studimit, 
misionet institucionale, përbërjen 
e stafi akademik, si dhe praktikat e 
mësimdhënies dhe roli i hulumtimit.
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   Shoqëritë bazuar në dije nuk janë vetëm 
përgjegjës për prodhimin njohurive të 
reja dhe inovative, por edhe vlerësimin 
kritik të zhvillimeve ekonomike, sociale 
dhe kulturore në shoqëri. 

    Përgjegjësitë sociale duhet të ushtrohet 
nga institucionet e arsimit të lartë në 
kontekstin e lirisë akademike, e cila 
përfshin lirinë e shprehjes së akademikëve 
brenda dhe jashtë institucioneve të 
tyre, lirinë e mësimdhënies, kryerjen 
kërkimore dhe botimin e rezultateve. 

   Zhvillimi i institucioneve të arsimit të 
lartë me karakter multi-disiplinorë.

   Zhvillimi i aftësive të personelin të 
arsimit të lartë. Situata në lidhje me 
lirinë akademike dhe respektimin e të 
drejtave të njeriut, ku sugjerohet krijimi 
i një indeksi global për të mbështetur 
lirinë akademike 

   Multi-polarizimi në fushat kryesore 
shoqërore - kultura, feja, ekonomia, 
komunikimi, është një karakteristikë 
kryesore e botën e sotme, dhe ku 
kërkohet të ndërmerren politika 
zhvillimi.

   Cilësia në arsimin e lartë është në 
agjendën e të gjitha vendeve të rajonit 
të Evropës. Përvoja në lidhje me 
cilësinë tregon se ajo është një koncept 
kompleks që duhet të përfshijë të gjitha 
misionet e arsimit të lartë. 

   Rënia e popullsisë dhe ndryshimet 
në shpërndarjen e moshës ndikojnë 
shumicën e vendeve të Rajonit të Evropës 
kështu institucionet e arsimit të lartë lipset 
të shohin nevojën për të konkurruar për 
studentë kombëtare dhe ndërkombëtare, 
me rrezikun që migrimi ndërkombëtar 
të mos ndikojë në mungesat e tregut të 
kualifikuar të punës (WCHE, 1997:99). 
Por, lista e problematikave nuk mund të 
jetë shteruese. 
Hulumtimi tregon se në një botë të 

ndërvarur reformat në arsimin e lartë në 
nivel rajonal, kombëtar dhe institucional 
gjithashtu lipset të kryhen në mënyrë 

ndërkombëtare, por në të njëjtën kohë 
duke respektuar konteksti vendor. Edhe pse 
konteksti ekonomik, social, kulturor dhe 
politik ndryshon, në debatin mbi politikat 
e zhvillimit të arsimit të lartë në shekullin 
21 ka disa çështje të përbashkëta në mbarë 
botën të cilat i kemi grupuar më poshtë në 
tri tema të mëdha:

1. Edukimi dhe Zhvillimi i arsimit të lartë 
të lartë - kërkesat e botës së punës; arsimi i 
lartë dhe zhvillim i qëndrueshëm njerëzor; 
kontributi në zhvillimin rajonal dhe atë 
kombëtar; arsimi i lartë stafi i zhvillimit: një 
mision i vazhdueshëm; 

2. Prirje të reja dhe inovative në arsimin 
e lartë: - arsimi i lartë për një shoqëri të re; 
një vizioni studentor nga tradicionalja te 
virtualja; teknologjitë e reja informative; 
arsimi i lartë dhe kërkimi shkencor; sfidat 
dhe mundësitë kontributi i arsimit të lartë 
në sistemin e arsimit si tërësi; 

3. Arsimi i lartë, kultura dhe shoqëria: 
- gratë dhe arsimi i lartë: çështje dhe 
perspektiva; promovimi i kulturës së paqes; 
mobilizimi i forcës së kulturës; autonomia, 
përgjegjësia sociale dhe liria akademike. 

Në debatin mbi politikat e zhvillimit 
të arsimit të lartë në shekullin e njëzetë 
e një Deklaratat Botërore të arsimit të 
lartë (1998, 2009) marrin një rëndësi të 
madhe në këtë studim pasi: së pari, ato 
kanë vendosur drejtimet e nevojshme për 
të përgatitur arsimin e lartë për detyrat që 
e presin atë në shekullin e njëzetë e një, 
për të ndihmuar njerëzimin, shoqërinë dhe 
komunitetin e kombeve drejt një të ardhme 
më të mirë, drejt një bote më të drejtë, më 
njerëzore, dhe më paqësore. Së dyti, kanë 
vendosur parimet dhe kanë përcaktuar 
rrugët e arritjes për zhvillimin e arsimit të 
lartë në botë. Së fundi, ato janë rezultat i 
faktit objektiv se në fushën e arsimit të lartë, 
ka konvergjencë të madhe, në zhvillimin e 
politikave arsimore, si dhe në dallimet që 
shfaqen për shumë vende në zhvillim, ku 
problemet janë më serioze se ato të vendeve 
të industrializuara.
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Si përfundim, këto deklarata janë 
një pasuri e debateve dhe shkëmbimit të 
pikëpamjeve për arsimin e lartë në botë, 
ku ideja më kryesore e dalë prej tyre është: 
rinovimi i arsimit të lartë si thelbësor për 
të gjithë shoqëritë, që të jenë në gjendje të 
përballen me sfidat e shekullit njëzet e një, 
për të siguruar pavarësinë e tyre intelektuale, 
për të krijuar njohuri dhe për të edukuar 
dhe trajnuar qytetarë të përgjegjshëm, 
specialistë të kualifikuar, pa të cilët një 
vend nuk mund të përparojë ekonomikisht, 
shoqërisht, kulturalisht apo politikisht 
(WCHE, 2009:9).

Problematika dhe vlerësime

Relevanca (përkatësia) nuk mund të 
jetë një koncept abstrakt. Ajo vlerësohet 
në aspektin e asaj që shoqëria pret nga 
institucionet dhe të asaj që ata bëjnë 
(WCHE,1998: 3). Në një kuptim më të gjerë, 
ajo trajton marrëdhëniet e institucioneve 
arsimore me shtetin, qeverinë, burimet e 
financimit , si dhe ndërveprimet me nivelet 
dhe format e tjera të arsimit të lartë. 

Nga hulumtimi del në pah se, një 
prioritet për arsimin e lartë në vend, lipset 
të jetë rivendosja e lidhjeve të arsimit të lartë 
me të gjitha nivelet e arsimit, në veçanti 
atë të mesëm. Shumica e nxënësve janë 
të përqendruara në fusha të përgjithshme 
studimi, ku përmbajtjet e kurrikulumit shpesh 
vazhdojnë të jenë të dizajnuara vetëm për të 
përgatitur studentët për hyrje në arsimin e 
lartë. Kjo tregon pse shumë të rinj, nuk janë 
të përgatitur për të hyrë në botën e punës dhe 
janë ballafaquar me rrezikun e papunësisë. 
Kërkohet që sektori i arsimit të mesëm të ketë 
një objektiv të dyfishtë: për t’u përgatitur për 
botën e punës dhe në të njëjtën kohë për t’u 
përgatitur për hyrjen në arsimin e lartë. Ky i 
objektivi i dyfishtë (WCHE,1998: 4), do të 
na mundësojnë që të përcaktojmë frymën dhe 
përmbajtjen e arsimit të mesëm, diversifikimin 
dhe rolin e tij në nivel të arsimit teknik dhe 
profesional, për shekullin e njëzet e një,

Kështu, vendimmarrëseve dhe hartuesve 
të politikave të zhvillimit të arsimit të lartë u 
kërkohet të konsiderojnë këto problematika: 
- të marrin në konsideratë botën e punës; 
- të marrin në konsideratë, zhvillimin më 
fleksibil të trajnimit, hulumtimit, kështu që 
mësimi gjatë gjithë jetës mund të arrihet; 
- të marrin në konsideratë studentët dhe 
pedagogët, në mënyrë që ata të konsiderohen 
si individë të rëndësishëm, si dhe burime që 
menaxhohen në përputhje me parimet e 
barazisë dhe meritës (Vessuri, H., 1998: 
10). Pra, përkatësia në arsimin e lartë lipset 
të vlerësohet në aspektin e arsyeshëm midis 
asaj se çfarë institucionet e arsimit të lartë 
bëjnë dhe asaj që shoqëria pret. 

Cilësia është e pandashme nga rëndësia 
sociale e arsimit të lartë (UNESKO, 2009: 3). 
Më poshtë, jemi përpjekur të përmbledhim 
problematikat dhe shqetësimet e zhvillimit 
të politikave ndërkombëtare në cilësinë e 
arsimit të lartë për shekullin e njëzetë e një. 
Sipas ekspertit ndërkombëtarë të zhvillimit 
të politikave për arsimin e lartë, cilësia e 
arsimit të lartë është e varur prej:
   Cilësisë së stafit, që nënkupton: status 

të pranueshëm shoqëror dhe financiar; 
me menaxhimin e stafit në përputhje 
me parimin e meritës dhe për të 
pajisur ata me trajnime në shërbimet 
që ju nevojiten, krijimin e stimujve dhe 
strukturave për të inkurajuar kërkuesit 
të punojnë në ekipe multidisiplinare në 
projektet tematike, duke thyer zakonin 
e punës ekskluzivisht të vetmuar 
shkencore, në mënyrë që të përmbushin 
rolin e tyre në një shoqëri në ndryshim. 

   Cilësisë së kurrikulave, ku kujdes të 
veçantë duhet të marrin përcaktimet 
e objektivave të trajnimit me kusht 
në lidhje me kërkesat e botës së punës 
dhe nevojave të shoqërisë. Në sfondin 
e një ndërkombëtarizimi në rritje të 
kurrikulave, arsimi i lartë është duke 
u detyruar të ri-mendojë mënyrat në 
të cilat ai organizon kurrikulat tij duke 
mos vepruar në mënyrë të izoluar.
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    Cilësisë së studentëve të cilët përbëjnë 
lëndën e parë të arsimit të lartë. 
Kërkohet të sigurohet një politikë e 
përmirësuar e qasjes sipas meritës, dhe 
kujdes për pabarazitë midis popullatës 
së papërfaqësuar.

   Cilësinë e infrastrukturës së mjedisit të 
brendshëm dhe të jashtëm (duke mos 
harruar infrastrukturën e lidhur me 
përdorimin dhe zhvillimin e IT)

   Cilësisë së menaxhimit të institucionit për 
të bashkëvepruar me mjedisin i tij, duke 
mos lejuar që institucionet e arsimit të 
lartë të kthehen në qendra të izoluara.

   Cilësia e arsimit të lartë është i lidhur 
ngushtë me strategjitë e zhvillimit te 
arsimit të lartë. 

   Cilësia e arsimit dhe kërkimit supozon 
ekzistencën e një mjedisi fizik të 
përshtatshëm dhe infrastrukturë 
që përputhet me nevojat. Në disa 
institucione në vendet në zhvillim, 
bibliotekat tani janë jo më shumë se 
depozitat e librave që datojnë më shumë 
se dhjetë vjet më parë; Laboratorët 
janë dhoma me pajisje veçanërisht të 
padobishme sepse pikat themelore 
për eksperimentet mungojnë; sallat 
e leksioneve janë të dizajnuara për 
gjysmë ose një të tretën e numrit të 
studentëve; letra është një mall i rrallë 
etj. (Ekong, D., 1998: 93-99). Cilësia 
nuk është e lehtë për t’u përcaktuar. 
Cilësia e arsimit të lartë është një 
koncept shumëdimensional dhe për 
pasojë e lë derën hapur për interpretime 
të ndryshme si p.sh, ndikimi i faktorëve 
kontekstuale mbi zgjedhjen e kritereve 
të performances dhe cilësisë.
Ndryshimi i kontekstit socio-ekonomik 

nuk është i njëjtë në gjithë botën dhe theks 
në rritje po marrim sistemet kombëtare 
për rolin që arsimi i lartë mund të luajë në 
adresimin e agjendave ekonomike dhe sociale 
në të dy drejtimet si në nivel kombëtare dhe 
rajonal (Malkolm, S., 1998: 100). 

Menaxhimi i institucioneve të arsimit 

të lartë ka qenë shpesh subjekt i presionit 
në rritje të një mjedisi socio-ekonomik në 
ndryshim. Menaxhimi i arsimit të lartë 
nënkupton qasjen drejt politikave dhe 
paradigma të reja (wche, 2009:19), në prag 
të shekullit të 21. 

Analiza e studimeve të shumta të 
rasteve për modele të menaxhimit nxjerr në 
pah dy modele të mëdha dhe të kundërta: 
modelin e centralizuar dhe të decentralizuar. 
Por, që të dy këto modele të parë veçanërisht 
në ekstreme, mund të dështojnë për të 
përmbushur kërkesat e Arsimit të lartë në 
shekullin e njëzetë e një: Modeli i centralizuar 
ka tendencë për të prodhuar njerëz që thjesht 
i binden urdhrave dhe nuk e stimulojnë 
funksionin e përgjegjësisë dhe llogaridhënies 
ndaj çdo anëtari të institucionit (studentëve, 
stafit etj). Modeli i decentralizuar, ka tendencë 
të përbush funksione të ndryshme, por nuk 
u shërben detyrave universal të institucionit 
(‘e tëra nuk është shuma e pjesëve’). Politikat 
ndërkombëtare në zhvillimin e arsimit të 
lartë në Shekullin e njëzetë e një lipset të 
marrin në konsideratë një rrugë të tretë: 
modelin e autonomisë dhe përgjegjësisë. 

Modeli i menaxhimit të institucioneve 
arsimit të lartë, kërkohet të marrë parasysh 
funksionet e tyre. 

Hulumtimet tregojnë se zgjerimi i 
bashkëpunimit ndërkombëtar do të vazhdojë 
të jetë objektiv madhor, si dhe modeli 
kryesor i veprimit në fushën e arsimit. Pa një 
rishqyrtim të politikave të bashkëpunimit të 
arsimit të lartë, shoqëritë nuk do të jenë në 
gjendje për të përmbushur sfidat që ato po 
përballin në këtë fillim shekulli. Institucionet 
e arsimit të lartë kërkohet të mësojnë të jenë 
më efektive dhe efikase në forcimin e lidhjeve 
të tyre me shoqërinë, në mënyrë që të luajnë 
një rol të plotë në përpjekjet e zhvillimit të 
rajonit të tyre ose të komunitetit (UNESCO 
1995: 34-35). Në funksion të nevojës për 
bashkëpunim universiteteve u kërkohet të 
marrin një rol “pro-aktiv” (UNESCO, 1995: 
42) për t’ju përgjigjur ndryshimeve të reja të 
shekullit të njëzetë e një, sidomos në çështjet 
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e përkatësisë, ndërkombëtarizimit, cilësisë, 
menaxhimit dhe financimit të arsimit 
të lartë (Chitoran, D., 1998:117-140). 
Ndërsa, eksperti i UNESCO (Drancourt, 
M., 2009: 4) sugjeron që të konsiderohen, 
të inkurajohen dhe forcohen dinamikat e 
reja në në fushën e arsimit të lartë si: i) 
ndryshimet në mjedisin global; ii)dallimin 
midis shoqërive në zhvillim dhe shoqërive 
të zhvilluar; iii )planifikimin i arsimit të 
lartë dhe kërkimit shkencor; iv) sfidat 
kulturore; v) sfidat e organizimit politik; vi) 

zhvillimin e kapaciteteve të qëndrueshme 
dhe trajnimin e tyre dhe vii) zhvillimin e 
një vizioni për të ardhmen.

Si përfundim, përgjegjësitë e shumta 
dhe të ndryshme të arsimit të lartë janë 
përfundimisht çelësi për mirëqenien e 
shoqërisë moderne. Të kuptuarit e rolit 
më të gjerë të arsimit të lartë në një bota të 
globalizuar është hapi i parë për të gjithë ata 
që kanë të bëjnë me adresimin në mënyrë 
konstruktive me sfidat të cilat po shfaqen 
në horizont. 
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The size of the higher education system has a stronger role in the debate on the evaluation 
of education policy, on the structures of the system or on its form. The higher education sector 
has experienced growth in this century and its expansion has become a global phenomenon. 
Educational policy developments are at the crossroads of external influences and internal 
dynamics of higher education development, shaped by the legitimate influences and interests 
of society at large, by governments, the supervisory roles of higher education institutions, 
staff as well as students. Although, over the years, emphasis has been placed on issues of the 
form and size of higher education systems, variations vary, as international policy-makers are 
guided by the motto “think globally, act locally”.

Furthermore, we observe significant changes in the views and controversies of quantitative 
and structural developments. Finally, perceptions are subject to constant reviews about the 
forces that drive and influence models of higher education systems The purpose of this paper 
is to analyze the dynamics of educational policy development facing the higher education 
system in the world, but aiming to identify their approaches to higher education in the country. 
For the realization of this paper an extensive literature on contemporary developments in 
higher education has been reviewed, which has served as the theoretical basis for this paper.

The study revealed that the contextual characteristics of higher education systems play 
an important role in the reform of higher education. One of the most important findings of 
the study is that the higher education system in the country is a changing social institution, 
which exerts influence on the political / institutional, economic and social dimension.

Keywords: Educational Sociology, Educational Policy, Institution of Higher Education, Reform

ABSTRACT



   37Social Studies  Vol. 13  No. 2

INTERPRETIME MBI KONFLIKTIN ETNIK: 

PARADIGMAT KRYESORE TEORIKE
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Përmbledhje

Ky punim përfaqëson një përpjekje për të paraqitur një kornizë konceptuale të konfliktit etnik në 
nivel teorik. Ky punim përpiqet të identifikojë disa prej paradigmave teorike për të qartësuar nga 
pikëpamja analitike dhe për të kontribuar në mënyrë modeste në analizën e konfliktit. Pikëpamja 
ime është se secila prej teorive paraqet këndvështrimin e vet mbi faktorët e lindjes së konfliktit 
shpërthimit dhe përshkallëzimit të tij, megjithatë asnjëra prej teorive nuk është në mënyrë të 
veçantë e mjaftueshme për të shpjeguar origjinën dhe dinamikën e konfliktit etnik dhe megjithatë 
secila prej këtyre teorive ka kontributin e vet për të kuptuar këtë fenomen. Ndoshta sugjerimi i 
një kornize teorike që përfshin pikat e forta të secilës teori për të paraqitur mënyrën sesi mund 
të gërshetohen të gjithë këta faktorë për të kuptuar më mirë lindjen e konfliktit etnik dhe për 
të përmirësuar përpjekjet për politika të ndërhyrjes në kontekstet specifike në të cilat ndodhin.
Fjalët kyçe: etnicitet; konflikt etnik, paradigma teorike, dhunë

Social Studies 2019, 2 (13): 37-45

Rudina HOXHA (DURAJ), është lektore në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës në Fakultetin 
e Edukimit, departamenti i Sociologjisë prej vitit 2007. Ka kryer studimet për Sociologji dhe Filozofi pranë 
Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale. Ajo jep pranë UAMD lëndët ‘Sociologji e Familjes’, 
‘Sociologji Gjinore’ dhe ‘Sociologji Urbane dhe Rurale’. Ajo ka kryer dhe drejtuar me sukses disa kurse dhe 
debate akademike për përmbushjen e interesave të saj në fushën e planifikimit të politikave gjinore në edukim, 
studimeve gjinore, planifikimit urban, konfliktit dhe aksesit në edukim, të drejtave të njeriut, komunikimit 
ndërfetar etj. Rudina Hoxha është gjithashtu edhe autore e disa artikujve mbi barazinë gjinore, studimet 
mbi familjen, konflikti dhe kohezionit social në shoqëri të publikuar ose përfshirë në librin e abstrakteve.

Interpretime termash

Horowitz (1985) e përcakton termin 
etnicitet si një term i cili përcakton një ndjenjë 
të kolektives, të përkatësisë, i cili mund të 

bazohet në prejardhje të përbashkët, gjuhën, 
historinë, kulturën, racën ose besimin fetar 
(ose kombinimi i tyre). Një grup etnik do të 
mund të bënte pa një shtet të vetin; një komb 
implikon sjelljen së bashku të etnicitetit dhe 
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shtetësisë. Nacionalizmi kështu bëhet një 
parim ku politikja dhe kombëtarja duhet të 
jenë në harmoni me njëra-tjetrën (Varshany, 
2009: 277). Një tjetër term “kombësia”, 
gjithashtu është i përdorshëm sidomos në 
bllokun e vjetër sovjetik. Në Jugosllavinë 
e pas 1945, Kroatët, Maqedonasit, Serbët, 
Sllovenët dhe Malazesët quheshin kombe; 
Shqipëtarët, Hungarezët, Bullgarët ishin 
kombësi; dhe Austriakët, Grekët, Hebrenjtë, 
Gjermanët dhe Polakët ishin “kombësitë 
dhe grupet e tjera etnike”. Në kushtetutën 
e vitit 1971, Myslimanët e Jugosllavisë ishin 
promovuar nga kombësi në komb”. Për të 
kaluar nga një grup etnik në një kombësi, 
përqëndrimi territorial është thelbësor. 
Grupet etnike të shpërndara kërkojnë 
veprim afirmues (punë, arsimim, përfaqësim 
politik) dhe mbrojtje të gjuhës, fesë dhe 
kulturës. Kërkesat kombëtare për sovranitet 
ose federalizëm normalisht vijnë nga grupe 
të përqëndruara etnikisht (psh Kebekët, 
Baskët, Kashmir, Myslimanët e Bengalit, 
Myslimanët e Filipinës, Tamilët e Sri 
Lankës. Por jo gjithmonë ndodh kështu, 
për shembull Baskët në Spanjë kanë patur 
lëvizje separatiste; Katalanët, të cilët ishin të 
përqëndruar territorialisht nuk kanë pasur 
lëvizje të tillë por sot edhe këta të fundit 
po shfaqin një prirje të tillë. Armiqësitë 
etnike shpesh mund të qëndrojnë në gjendje 
gjumi derisa grupet ta perceptojnë veten 
në konkurrencë ku humbasin ose fitojnë 
gjithçka për burimet, të drejtat ose territorin. 
Çështjet e identitetit shpesh sigurojnë një 
maskë të përshtatshme për çështje të tjera 
që kanë të bëjnë me shpërndarjen e këtyre 
burimeve ose përdorjen politike të tyre. 
Shumica e konflikteve shfaqin ndërveprime 
komplekse të forcave të ndryshme. Disa 
janë të mbështetura nga ndarja e grupeve 
armiqësore, në mënyrë që antagonizmat 
të përforcohen nga injoranca dhe dyshimi 
i nxitur nga mungesa e kontaktit ndërmjet 
palëve kundërshtare.

Kur diskutojmë për konfliktin etnik, një 
vëmendje e veçantë nevojitet t’i kushtohet 

grupit etnik. Parsons përshkruan një grup 
etnik si “një grup anëtarësh të cilët kanë, si 
në lidhje me ndjenjat e tyre dhe jo anëtarët 
e tyre, një identitet të veçantë i cili është i 
rrënjosur në njëfarë ndjenje të veçantë të 
historisë së saj” (Parsons, 1975, p. 56). 
Një përkufizim tjetër përqëndrohet në 
“marrëdhënien shoqërore ndërmjet agjentëve 
që e konsiderojnë veten si të dallueshëm nga 
ana kulturore prej anëtarëve të grupeve të 
tjera”(Eriksen, 1993, p. 12). Shumë autorë 
e përcaktojnë etnicitetin bazuar në kulturën 
e grupit. Sipas Frederik Barth (1969) dhe 
punës së tij mbi grupin etnik kemi katër 
kritere për një grup etnik: 1) grupi etnik 
duhet të jetë vetë-përjetësues 2) të ndajë 
vlera kulturore të rëndësishme 3) të shërbejë 
si sferë për komunikim dhe bashkëveprim 
dhe 4) kanë një anëtarësim që mund të 
vetë-identifikohen dhe identifikohen nga 
të tjerët bazuar në të përbashkëtat me 
grupin. Sipas Barth grupet etnike mund të 
përcaktohen nga një kontekst në të cilin ata 
gjejnë vetveten (Barth, 1969).

Sipas Barth, mund të fitohet më 
shumë duke lidhur funksionin e kulturës si 
një implikim apo rezultat, më tepër se një 
karakteristikë primare dhe përfundimtare të 
organizimit të grupit etnik (Barth, 1969: 
9).Këto përkufizime e perceptojnë grupin 
etnik në një kuptim të përgjithshëm, në 
atë që mund të formohet nga anëtarët ose 
jo anëtarët e saj dhe gjithashtu bazohet në 
ndikimin e historisë dhe kulturës.

Termi ‘konflikt’ përshkruan një situatë 
në të cilën dy ose më shumë aktorë kanë 
bindje të papajtueshme dhe nga perspektiva 
e tyre individuale, kanë qëllime të ndryshëm 
nga tjetri ose qëndrime diametralisht të 
kundërta.

Koncepti i konfliktit është një koncept 
i cili thekson se një person, grup ose palë 
ka ose krijon mundësinë për të ushtruar 
kontroll mbi të tjerët,duke parashtruar 
që personat ose grupet të luftojnë për të 
maximizuar përfitimet e tyre. 

Në cilëndo çështje konkrete që shërben 
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për nxitjen ose shpërthimin e konfliktit, 
të paktën njëra nga palët do ta motivojë 
pakënaqësinë ose veprimin e saj në terma 
etnikë. Pra, të paktën një palë në konflikt do 
të pretendojë se identiteti etnik i dallueshëm 
është arsyeja pse anëtarët e komunitetit të 
saj nuk mund të realizojnë interesat e tyre, 
pse ata nuk kanë të njëjtat të drejta, ose pse 
kërkesat e tyre nuk janë plotësuar. Kështu, 
konflikti etnik është një formë e konfliktit 
të grupit, ku të paktën njëra nga palët vë në 
dukje diskriminimin në kuadrin legjislativ 
ekzistues. Për ta përshkruar ndryshe, një 
konflikt etnik përfshin të paktën një palë 
që është e orientuar në veprim dhe reagim, 
rreth identitetit etnik të anëtarëve të tij. 

Paradigmat teorike mbi konfliktin etnik

Nga një perspektivë primordialiste 
etnitë janë struktura organizative që mund 
të kenë forma të ndryshme të përmbajtjes 
në sisteme të ndryshme socio-kulturore, 
duke nënkuptuar se kategoritë etnike janë 
konstante dhe mund të thirren kur të lind 
nevoja (Barth, 1969, p. 14). Biologjia 
e qenieve njerëzore ka qenë prej kohësh 
një bazë për shpjegimet primordialiste 
të grupeve etnike. Isaacs, për shembull, 
e konsideron etninë si “identitetin bazë 
të grupit” dhe e përcakton këtë të fundit 
si “grupin e gatshëm të dhurimeve dhe 
identifikimeve që secili individ ndan me 
të tjerët nga momenti i lindjes nga shanset 
e familjes në të cilën ai lind në atë kohë të 
dhënë në atë vend të caktuar’’ (Isaacs, 1975, 
p. 31). Një grup etnik në përputhje me 
këtë përkufizim do të bazohej në një etni të 
ngulitur, fikse dhe të pandryshueshme, meqë 
pika e nisjes këtu janë faktorët që individët 
nuk janë në gjendje të kontrollojnë. Me fjalë 
të tjera, grupet etnike janë formuar rreth 
faktorëve që janë plotësisht të jashtëm ndaj 
anëtarëve të grupit. Kjo reflekton elementët 
‘e dhëna’ pas identiteteve etnike si një pikë 
e përbashkët për leximet primordialiste 
të konfliktit etnik. Me lidhje primordiale 

kuptojmë lidhjen që vjen nga tipare që 
mendohet se janë të dhëna të ekzistencës 
shoqërore, ku ndër më kryesoret do të 
përmendim prejardhja dhe lidhjet fisnore 
dhe gjuha e folur (vend specifik brenda kësaj 
të fundit zë edhe dialekti). 

Paralelisht (megjithatë, dhe më pak 
biologjike), Geertz thekson se ‘e dhëna’ 
pas ‘bashkëveprimeve primordiale’ duke 
deklaruar se fetë dhe anëtarët e gjuhës që 
linden dhe fqinjët, janë faktorët përcaktues të 
grupeve etnike. Politika e një vendi thoshte 
Geertz, reflekton modelin e kulturës së tij që 
nuk përbëhet vetëm nga kultet dhe zakonet, 
por edhe nga strukturat kuptimore me anë të 
së cilës njerëzit i japin formë përvojave të tyre 
dhe politika nuk është vetëm grusht shteti e 
kushtetuta, por një nga arenat kryesore në 
të cilat shpalosen publikisht këto struktura. 
Prandaj, elemente tilla si konceptualizimi 
personal, interesat dhe nevojat janë hedhur 
poshtë në llogaritë primordiale të përkatësisë 
etnike (Geertz, 1963).Kjo teori e konfliktit 
ka dy implikime:

Së pari, kur identiteti etnik është 
konceptuar si një biologji e dhënë (siç 
pohon Isaacs), atëherë mund të arrijmë 
në përfundimin se konfliktet etnike janë të 
natyrshme për natyrën njerëzore. 

Së dyti, kur theksi vihet mbi ‘shoqëritë 
sociale’, siç janë gjinia, familja, gjuha dhe feja 
(siç argumenton Geertz), atëherë konflikti 
etnik mund të ndodhë vetëm kur këto vlera 
janë në rrezik. 

Këto nocione primordialiste spikatin 
në konfliktet etnike si ‹emocione etnike›, 
të cilat mendohet se rrjedhin nga faktorët 
që janë jashtë kontrollit të grupeve etnike. 
Blagojeviç përmend “urrejtjen e lashtë› si 
një nga këto emocione etnike(Blagojevic, 
2009). Në këtë mënyrë, kur grupi është 
etnik dhe identiteti mund të mendohet 
se eshtë në rrezik, reagimet e emocioneve 
etnike evoluojnë në konflikte (Horowitz, 
1985, p. 59). Këto emocione kuptohen si 
reflektime të “bashkëveprimeve primordiale” 
të tilla si lidhjet e gjakut dhe kujtimet 
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historike më shumë sesa reagimet e nevojave 
të menjëhershme. E thënë ndryshe, sipas 
teorisë primordialiste, edhe pse reagimet etnike 
dalin nga urrejtja e një grupi etnik, arsyet për 
këto shpërthime janë akumulimet e elementeve 
biologjike, historike, të pandryshueshme dhe 
fikse.

Primordialistët theksojnë rolin e 
mosbesimit dhe armiqësisë midis grupeve 
etnike si shkaku themelor i mosmarrëveshjes 
etnike. Mosbesimi, megjithatë, nuk duhet 
të trajtohet si një gjendje “e natyrshme”, 
e pavarur nga retorika dhe veprimet e 
udhëheqësve të grupit, siç mund të pohojnë 
primordialistët. Përkundrazi, mosbesimi 
mund të krijohej nëpërmjet politikave 
qeveritare. Fearon artikulon interpretimin 
primordialist të konfliktit etnik në ish 
vendet komuniste: këta njerëz, Xs dhe Ys, 
kanë urryer dhe luftojnë njëri-tjetrin me 
shekuj; kjo është gjendja e tyre natyrore. 
Ndonëse dominimi i fortë komunist i mbajti 
ata nga vrasja e njëri-tjetrit, por në fund të 
fundit ‘tenxherja’ zieu (ose gjatë zierjes iu 
hoq kapaku) (Fearon, 1998). Teoricienët 
primordialistë e shohin konfliktin etnik si 
pasojë natyrore të dallimeve ndëretnike. 
Mosmarrëveshjet, dhe konflikti, lindin nga 
preferencat e papajtueshme që shpesh janë 
shkak i dhunës. Siç kanë theksuar shumë 
studiues, kritikat mbi shpjegimet primordialiste 
janë të pamjaftueshme, sepse ato nuk mund 
të japin shpjegime për bashkëpunimin 
ndëretnik. Nëse armiqësia etnike është një 
funksion i dallimeve mes grupeve, atëherë 
pse shumica e shoqërive nuk janë në gjendje 
lufte të vazhdueshme? Armiqësia si një tipar 
i përhershëm i ndërveprimeve etnike në një 
shoqëri të caktuar nuk mund të llogarisë 
ndryshimet në intensitetin e konfliktit. 
Njerëzit mund të lidhen me njërit- tjetrin 
edhe në nivel personal zgjedhjesh, për 
shembull martesat e përziera ndërmjet 
kosovarëve dhe serbëve ende sot e kësaj dite, 
dëshmojnë që mbrojtja e kufijve të qartë e 
të qëndrueshëm ndërmjet grupeve etnike 
bazuar në kulturë, gjuhë, fe apo edhe tipare 

fizike nuk qëndron. Për rrjedhim grupet 
etnike nuk janë absolutisht të dallueshme. 

Pikëpamja primordialiste nuk merr në 
konsideratë kohën e shpërthimit të dhunës. 
Pra, pse konflikti i mbartur latent shpërthen 
në formën e dhunës në një moment të caktuar 
dhe jo në një tjetër moment?! Nëse ne do 
të merrnim të mirëqenë sipas pikëpamjes 
primordialiste që ndërmjet shqiptarëve 
dhe serbëve ka patur një urrejtje etnike të 
natyrshme ndër breza vetëm prej pikëpamjes 
etnike atëherë përse lufta shpërtheu në vitet 
1998-1999 dhe jo më herët duke marrë në 
konsideratë që protesta masive ka patur prej 
vitit 1960?!

Gjithashtu, primordializmi nuk merr 
aspak në konsideratë strukturat ekonomike 
dhe situatat politike, por e merr të mirëqenë 
që në shoqëritë me përbërje heterogjene 
shpërthimi i konfliktit të dhunshëm etnik 
është i natyrshëm dhe i pashmangshëm. 

Ndërkohë që teoria primordialiste 
supozon se përkatësia etnike është një 
variabël i varur mbi faktorët që janë 
përtej kufijve të grupeve etnike teoria 
instrumentaliste thotë se konfliktet etnike 
mund të ndikohen nga faktorët jashtë një 
nacionaliteti të pakontrollueshëm dhe të 
ngulitur. Këto janë të lidhura me shërbimet 
praktike të grupeve të ndryshme etnike, 
individëve, elitave dhe jo elementëve të 
rrënjosura thellë si lidhjet e gjakut dhe 
historia. Cohen interpreton etninë si një 
fenomen politik dhe ekonomik dhe grupet 
etnike si ‘grupe interesi’. Megjithëse kulturat 
e grupeve etnike janë fillimisht ‘formacione 
dhe veprimtari jo politike’, argumenton 
ai, ata janë politizuar më pas në rrjedhën 
e veprimeve shoqërore në përputhje me 
interesa ekonomike dhe politike (Cohen A. , 
1974, pp. 24-27). Ky akt i politizimit i është 
nënshtruar një manipulimi të përkatësisë 
etnike në mënyrë që ta bëjë atë të shërbejë 
për qëllime të caktuara. Për shembull, 
ankesat etnike nacionaliste në konflikte 
i referohen ankesave të mëparshme dhe 
nocioneve nacionaliste armiqësore për të 
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përshkruar besueshmërinë ndaj objektivit të 
tyre. Një rast tjetër për etnicitetin që përdoret 
si element legjitimues dhe mobilizues i 
ligjërimit, është kur preken interesat politike 
dhe ekonomike të grupeve etnike. Këtu, 
“identitetet etnike dhe racore bëhen bazë 
për konceptimin dhe veprimin kolektiv kur 
popujt e dalluar nxiten në konkurrencë me 
njëri-tjetrin për burime relativisht të pakta, 
siç janë vendet e punës, strehimi, fuqia 
politike apo statusi social”(Hartmann, 1998, 
p. 61). Me fjalë të tjera, përkatësia etnike 
në këtë rast po përdoret për legjitimimin 
e konkurrencës mbi burimet, pra është në 
statusin e një instrumenti. Rrjedhimisht, 
teoria instrumentaliste e konfliktit etnik 
krijon lidhjen mes etnisë dhe konfliktit 
në një mënyrë që e para siguron një mjet 
legjitimiteti për këtë të fundit.

Në një mënyrë të ngjashme, Paul 
Gagnon argumenton se “konflikti i 
dhunshëm provokohet nga elitat për të 
krijuar një kontekst politik të brendshëm 
ku etnia është e vetmi entitet politikisht 
relevant.” (V.P.Jr.Gagnon, 1994). Elementët 
thelbësore të politikës së brendshme janë 
përkufizimi i ideve, shprehja verbale e vlerave 
dhe e gjykimeve politike dhe ekspozimi i 
argumenteve politike, thekson Gagnon. Ata 
formojnë rezultatin e kontestimit politik që 
grupet luajnë në arenën politike. Gagnon 
shqyrton mobilizimin politik të shumicës 
serbe kundër të gjitha grupeve të tjera 
të vogla ose të mëdha brenda kufijve të 
Jugosllavisë në vitet 1980 dhe në fillim të 
viteve 1990. Ai përfundon se elitat politike 
në Jugosllavi ndihmuan portretizimin e 
shumicës serbe si viktimë e “gjenocidit” në 
Kosovë. Ky viktimizim do të justifikonte më 
vonë veprimin e dhunshëm të autoriteteve 
serbe kundër pakicës etnike shqiptare në 
provincën e Kosovës (Ibid.al). Argumenti 
i paraqitur këtu është ngulitur në kornizën 
instrumentaliste, sepse dëshmitë sugjerojnë 
se elitat politike e përdorën etninë si një mjet 
për të avancuar axhendat e tyre politike.

Instrumentalistët e shohin etninë si një 

mjet të rëndësishëm politik të kontrollit dhe 
dominimit. Udhëheqësit politikë kërkojnë të 
avancojnë aspiratat e tyre materiale apo jo 
materiale duke vendosur etninë në krye të 
axhendave të tyre politike. Instrumentalizmi 
është një kuadër i rëndësishëm analitik, sepse 
tregon ekzistencën e një lidhjeje thelbësore 
midis elitës dhe nivelit bazë të politikës. 

Megjithatë, kritikët e instrumentalizmit 
argumentojnë se etnia nuk mund dhe nuk 
duhet të trajtohet si një grup atributesh, 
të cilat mund të manipulohen lehtë 
nga vendimmarrësit. Patricia Weitsman 
argumenton në artikullin , “Politika e 
Identitetit dhe Dhunës Seksuale: Një 
pasqyrë e Bosnjës dhe Ruandës“ (Weitsman, 
2008) argumentet që lidhen me identitetin 
dhe luftën dhe pasojat e dhunës seksuale 
gjatë kohës së luftës në Bosnje Hercegovinë 
në 1990 dhe në Ruandë me vrasjet masive 
të Tutsis në 1994. Ajo argumenton se nëse 
ne do e shpjegonim konfliktin etnik në 
nivel individual të dominuar nga dëshira 
për përfitime materiale vetjake të një grupi 
të vogël elitar, si munden anëtarët e grupit 
etnik të nxjerrin përfitime prej mizorive 
si përdhunimet, genocidi apo tortura? 
Përdhunimet masive janë argumentuar e 
parë si instrument politik për të përulur dhe 
poshtëruar ‘armikun‘ siç edhe është rasti i 
Serbëve gjatë luftës në Bosnje ku qëllimi 
i përdhunimit të grave boshnjake ishte të 
prodhonin ‚‘Çetnikë‘ të vegjël. Ndërsa këto 
argumente janë të besueshme ato nuk janë 
të plota pa përmbajtjen emocionale së cilës 
i referohen primordialistët.

Në sociologji së fundi, qasja shoqërore 
konstruktiviste është bërë popullore. 
Përkatësia etnike është konceptuar 
vazhdimisht e ndërtuar subjektivisht apo e 
rindërtuar (Wehr, 2002). Konstruktivistët 
trajtojnë etnicitetin si një fenomen të 
ndërtuar shoqërisht. Në vend të qënurit 
produkt i individëve, përkatësia etnike 
është produkt i sistemeve shoqërore. Sipas 
konstruktivistëve, “është sistemi shoqëror që 
ushqen konflikte të dhunshme, jo individë, 
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dhe është natyra e ndërtuar shoqërore e 
përkatësisë etnike që mund të shkaktojë 
konflikte, të cilat sapo të fillojnë dalin jashtë 
kontrollit”. Konstruktivistët përqëndrohen 
në plasticitetin e kufijve të grupeve, të 
cilat siç kemi argumentuar, sugjerojnë 
shtigjet e dhunës nëpërmjet përpjekjeve të 
brendshme për të përcaktuar dhe kufijtë e 
policisë. Përmbajtja e një kategorie sociale, 
siç bëjnë serbët të besojnë se serbët nuk 
mund të jetojnë me kroatët dhe anasjelltas, 
ose rregullat e kufirit, të tilla si duke bërë 
malazezët të besojnë se janë jugosllavë, ose 
fshatarët në Gascony të besojnë se ata janë 
francezë (Wolff, 2009).

Për  shembu l l ,  ndry sh imet  në 
shpërndarjen e pasurisë të shkaktuar nga 
rëniet ekonomike shkaktojnë konkurrencë të 
fortë për burime gjithnjë e më të pakta. Fearon 
dhe Laitin kritikojnë qasjen konstruktiviste 
për dështimin e saj për të krijuar një lidhje 
solide empirike midis ndërtimit social të 
identitetit etnik dhe dhunës etnike. Nga ana 
tjetër, dy studiuesit sugjerojnë dy skenarë të 
ndjeshëm se si ndërtimi i identitetit etnik 
ndryshon balancën etnike dhe shkakton 
konflikt. Së pari, udhëheqësit politikë janë 
të aftë të ndryshojnë “përmbajtjen shoqërore 
të lidhur me anëtarësimin e secilës kategori 
[etnike].” Së dyti, ekstremistët përpiqen 
të “përcaktojnë ashpër kufijtë e identitetit 
që agjendat politike të ndërveprimit të 
përditshëm dhe moderuar të kërcënojnë dhe 
turbullojnë” (Fearon, 2000). 

Duke kërkuar  një  shpjegim të 
konfliktit etnik në Jugosllavi, Oberschall 
përpiqet të lidhë njohuritë themelore të 
instrumentalizmit dhe të konstruktivizmit. 
Argumenti i tij varet nga ideja se kornizat 
etnike dhe perceptimet e ‘tjetrit’ janë të 
rëndësishme në përcaktimin e vendimeve 
për t’u angazhuar në dhunë apo jo. Dy 
korniza dominonin vetëdijen e Jugosllavëve, 
argumenton ai, korniza e bashkëpunimit 
etnik dhe paqes dominoi mentalitetin 
e serbëve në kohë normale. Antiteza e 
kornizës bashkëpunuese, korniza e krizës, u 

zgjua nga elita politike në Jugosllavi. Elita 
dhe propaganda e mediave ndihmuan në 
shtypjen e kornizës normale dhe kontribuan 
në përshkallëzimin e frikës dhe konfliktit 
në vend. Argumenti i Oberschall-it se 
elitat manipulojnë dhe aktivizojnë korniza 
të ndryshme etnike për të arritur qëllimet 
e tyre sigurisht që është i besueshëm. 
Megjithatë, analiza diskuton vetëm se 
si grupi mbizotërues (serbët e krishterë 
ortodoksë) perceptoi grupin pakicë 
myslimane, duke injoruar perceptimet e 
maxhorancës së shumicës etnike. Është e 
paqartë se pse kuadri i krizës subversive 
ishte në gjumë për një kohë kaq të gjatë 
dhe u ringjall në kohën e krizës. “Konfliktet 
etnike lindin, sepse grupet nuk mund të 
angazhohen në mënyrë të besueshme për 
të mbështetur marrëveshjet reciproke të 
dobishme që mund të arrijnë.” (Fearon, 
2000, p. 854). Instrumentalistët dhe 
konstruktivistët janë kritikuar përgjithësisht 
për mohimin e mjedisit kulturor në të cilin 
konkurrojnë elitat dhe për minimizimin 
e dimensioneve emocionale të etnicitetit. 
Theksimi i rolit të elitave në procesin e 
formimit të identitetit, nuk shpjegon lidhjet 
e forta dhe perceptimet e një të kaluare dhe 
të ardhme të përbashkët midis individëve 
brenda grupit. Diskursi sociologjik e 
sheh etninë si një klasifikim shoqëror 
brenda marrëdhënieve të identifikimit dhe 
diferencimit nga të tjerët. Gjuha, kultura dhe 
idetë për origjinë të përbashkët janë shtyllat 
rreth së cilës identitetet e grupeve formohen 
dhe mobilizohen në ndryshimet shoqërore. 
Grupet etnike për pasojnë nuk janë entitete 
të pandryshueshme, por ato i nënshtrohen 
ndryshimit, ripërcaktimit dhe kundërshtive.

Për qasjen institucionaliste, shfaqja 
e konfliktit etnik varet nga forca e 
institucioneve. Duhet të theksohet në këtë 
pikë se kjo forcë nuk i referohet një fuqie 
sasiore, por një cilësie, e cila përcaktohet 
në përputhje me, sesa demokratike është 
struktura institucionale e një shteti. Premisa 
kryesore e institucionalizmit është se 
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“institucionet përcaktojnë rregullat e 
anëtarësimit politik, përfaqësimit dhe 
shpërndarjes së burimeve”(Crawford, 1998, 
p. 517). Kur institucionet inkurajojnë 
përfshirjen e grupeve të ndryshme etnike 
në sistemin politik dhe ekonomik, tendenca 
për konfliktin etnik që del nga politikat e 
pabarabarta dhe jodemokratike zvogëlohet. 
Një sistem ekskluziv institucional, në të 
kundërt, rrit mundësitë e një konflikti etnik 
të dalë nga arsyet e këtyre ankesave. Prandaj 
institucionet konsiderohen si shkaku dhe 
zgjidhja e konflikteve etnike. Për shembull, 
Premdas analizon arsyet e konflikt etnik nga 
pikëpamja institucionale, duke argumentuar 
se kolonizimi është burimi i institucioneve 
që nuk funksionojnë mirë, gjë që çon në 
grindje etnike. Prandaj, elementet etnike 
krijuan mosbesim mes grupeve etnike nga 
institucionet koloniale, të cilat e vendosën 
konkurrencën ndër-etnike në qendër të 
jetës politike dhe ekonomike. “E gjithë 
administrata koloniale”, sugjeron Premdas, 
“ishte e motivuar dhe raciste në baza 
ekonomike në mënyrën e përmbushjes 
së qëllimeve të saj”(Premdas, 1993, pp. 
8-9). Marrëveshjet politike komuniste 
gjithashtu ilustrojnë teorinë institucionale 
të konfliktit etnik. Në këtë rast, komunizmi 
besohet të kanalizojë konflikte etnike në 
një dimension të bazuar te klasat. Prandaj 
është argumentuar se komunizmi shtypte 
shprehjen e konflikteve etnike dhe kështu 
shkaktoi një shpërthim të dhunës etnike në 
rajonet postkomuniste (Blagojevic, 2009, 
p. 8). Në të shumtën, përmes mjeteve të 
shpërndarjes, pjesëmarrjes, përfaqësimit 
dhe llogaridhënies, institucionet mund 
të lehtësojnë ose pengojnë shfaqjen e një 
konflikti etnik. Për më tepër, përqëndrimi 
në dinamikën thjesht instrumentale dhe 
institucionale të konfliktit etnik i rrit 
vështirësinë shpjegimit të një familjari mbi 
arsyet e masakrës së anëtarëve të një familjeje 
për shkak të identiteteve të tyre etnike. 
Duhet pasur parasysh se konfliktet etnike, 
madje edhe në rastin e motiveve politike 

dhe ekonomike, ajo që vërtet përbën rrezik 
është një “spastrim etnik” dhe jo një dhunë 
thjesht politike apo ekonomike. Sidoqoftë, 
një konflikt etnik mund të evoluojë në një 
fazë të re ku udhëheqësit apo rrethanat 
politike përkeqësojnë situatat e dhunshme. 
Kjo shënon një fazë të ndryshme në procesin 
e konfliktit etnik, që nuk mund të shpjegohet 
duke u fokusuar në atë se si ekziston, por në 
atë se si ndryshon ky konflikt. Që rrjedha 
e konflikteve etnike mund dhe duhet të 
ndryshojë duhet të merret në konsideratë. 
Siç sugjeron Cornell dhe Hartman, ‘ajo 
që ishte krijuar në mënyrë instrumentale 
ishte bërë emocionalisht imponuese’ 
(Hartmann, 1998, p. 70). Prandaj, duhet 
të merren parasysh faktorët si dallimet e 
sistemeve sociale, marrëdhëniet në shoqëritë 
multietnike, dhe ndryshimet politike dhe 
ekonomike në konceptimin e etnisë. 

Natyrisht, ka shkolla të mendimit 
që kërkojnë të kapërcejnë dihotominë 
primordialiste/ konstruktiviste, siç është 
etnosimbolizmi më i shquari në mesin e 
tyre. Kjo teori është zhvilluar fillimisht nga 
Crawford Jr. (1976). Ai pastaj u bë i lidhur 
kryesisht me Anthony D. Smith (1991) dhe 
Connor Walker (1994), si dhe kohët e fundit, 
në formën e teorisë së politikës simbolike me 
Stuart Kaufman (2001). Thelbi i teorisë 
etnosimboliste është dhënë edhe prej Smith 
(Wolff, 2009, p. 15) me përshkrimin e një 
grupi etnik si një lloj kolektiviteti kulturor, 
që thekson rolin e miteve me prejardhje 
dhe kujtime historike, dhe se është njohur 
nga një ose më shumë dallime kulturore si 
feja, zakonet, gjuhën, apo institucione si 
komunitete të vetë përcaktuar, grupet etnike 
janë të dallueshme nga një emër kolektiv, 
një mit i një prejardhjeje të përbashkët, 
kujtimet e përbashkëta historike, një ose më 
shumë elementë të diferencuar të kulturës së 
përbashkët, shoqata me një atdhe të veçantë, 
dhe një ndjenjë solidariteti për sektorë të 
rëndësishëm të popullsisë. Kjo lidhje midis 
aspekteve të prekshme dhe të paprekshme 
është çelësi për të kuptuar implikimet 
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politike të identitetit etnik dhe të formimit 
të grupeve të konfliktit në bazë të përkatësisë 
etnike. Connor ka vërejtur se karakteristikat 
e prekshme janë të rëndësishme vetëm duke 
qenë se ato kontribuojnë në këtë nocion ose 
në kuptimin e vetë-identitetit të grupit dhe 
qënies së tij unike (Connor 1994). Si i tillë 
identiteti etnik mund të gjendet në një spektër 
mes vazhdimësive të moçme historike dhe 
përshtatjes instrumentale oportune (Wolff, 
2009, p. 15). Një përkufizim i tillë që tërheq 
të dy aspektet materiale dhe jomateriale të 
identitetit etnik dhe thekson të dy elementët e 
tyre objektivë dhe subjektivë është veçanërisht 
i dobishëm për studimin e konfliktit etnik.  
Duke përfshirë anë të prekshme (p.sh., 
zakonet, traditat, gjuha ose feja) dhe jo-
materiale (p.sh., ndjenja e solidaritetit mes 
anëtarëve të grupit) aspektet e përkatësisë 
etnike, si dhe pasojat e tyre sociale dhe politike, 
bën të mundur shpjegimin e emocioneve 
intensive që gjenerojnë ‘çështjet etnike‘ dhe 
të llogariten për dhunën e tepruar shpesh 
edhe poshtërimit të qëllimshëm që mund të 
vërehet në shumë prej konflikteve etnike të 
sotme. Kritika kryesore që i është bërë teorisë 
intitucionaliste kanë qenë hamendësimet e 
pasivitetit organizacional dhe dështimi për 
të adresuar sjelljen strategjike dhe për të 
ushtruar influencën e saj në konceptimin e 
institucionalizimit.

Përfundime

Për të analizuar vlerën e këtyre teorive 
ekzistuese, është e nevojshme të bëjmë një 
dallim midis të kuptuarit dhe zgjidhjes së 

konflikteve etnike. Për të parat, të tre teoritë 
ekzistuese kanë mjetet e tyre të analizës për 
të eksploruar lidhjen midis përkatësisë etnike 
dhe konfliktit. Këto lidhje janë unike në 
vetvete dhe kontribuojnë në shpjegimin e 
arsyeve të dhunës ndërmjet grupeve etnike. 
Prandaj, një qasje më gjithëpërfshirëse duhet 
të ketë dy anë thelbësore. Së pari, pyetja 
“pse ndjekësit ndjekin”, me fjalë të tjera, 
“pse etnia është e përfshirë në konflikte të 
caktuara” kërkon që t’i referohet ndjenjave 
primordiale të përkatësisë etnike, pra 
armiqësive etnike të trashëguara nga një brez 
në tjetrin. Nevojitet një qasje shoqëruese, 
prandaj theksoj ‘rëndësinë politike të 
përkatësisë etnike’ (Crawford, 1998, p. 
523) për të kuptuar motivet e ndryshimit në 
konfliktet etnike. Ajo që të gjitha këto teori 
sugjerojnë është se mbajtja e identiteteve 
etnike në një mënyrë jo të dhunshme 
nuk është një detyrë e paarritshme për 
teoritë e konfliktit etnik. Të gjitha teoritë 
e lartpërmendura mbi konfliktin etnik kanë 
një kritikë të përbashkët pasi miratojnë 
një perspektivë të ngushtë për të kuptuar 
dhe shpjeguar shpërthimin e dhunës.Kur 
bëhet fjalë për të kuptuar zhvillimin e 
konflikteve dhe për të menduar për zgjidhjet 
e mundshme pa dhunë të këtyre konflikteve, 
teoritë ekzistuese bëhen të pamjaftueshme 
pasi zbatohen veç e veç.Si rezultat, ekziston 
nevoja për një qasje më gjithëpërfshirëse për 
zgjidhjen e konflikteve etnike, e cila do të 
pranojë, në vend që të përpiqet të kapërcejë 
dallimet politike, ekonomike dhe kulturore 
në një mënyrë që (Geertz, 1963)të mos çojë 
në situata të dhunshme.
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Interpretations on Ethnic Conflict: Key Theoretical Paradigms
This paper represents an attempt to present a conceptual framework of ethnic conflict at 

a theoretical level. This study attempts to identify some of the theoretical paradigms to clarify 
analytically and modestly contribute to conflict analysis. My view is that each of the theories 
presents its own view on the factors of the emergence and escalation of conflict, however none 
of the theories is particularly sufficient to explain the origin and the dynamics of ethnic conflict 
and yes each of these theories has its own contribution of understanding this phenomenon. 
Perhaps suggesting a theoretical framework that incorporates the strengths of each of these major 
theories to present how all these factors can be intertwined to better understand the emergence 
of ethnic conflict and to improve policy intervention efforts in specific contexts in which occur.

Keywords: ethnicity, ethnic conflict, theoretical paradigms, violence
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MOTIVIMI PËR TË NXËNË, KOMPONENTËT 
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Përmbledhje

Tashmë është e njohur problematika e rënies së motivimit për të nxënë, te nxënësit e shkollave 
të mesme por kuptohet që nuk mund të rritet niveli i motivimit të nxënësit për të nxënë, pa u 
njohur në thellësi dhe në detaje nga mësimdhënësi, të gjitha dimensionet e motivimit për të nxënë 
dhe mënyra se si rritet niveli i tij. Qëllimi në këtë artikull është paraqitja e një pasqyre teorike e 
vlerësimit formues dhe e të gjithë dimensioneve të motivimit në të nxënë, bazuar në shumë studime 
përkatëse. Për këtë është përdorur si metodë, shqyrtimi i literaturës përkatëse. Nga konkluzionet 
e këtij artikulli është se të tetë dimensionet e motivimit për të nxënë kanë rëndësinë dhe vendin 
e tyre të pazëvendësueshëm dhe konsolidimi i cdo dimensioni të këtillë, te nxënësit, është një 
hap më afër zgjidhjes së problematikës së rënies së motivmit për të nxënë. Gjithashtu, një ndër 
komponentët më të rëndësishëm që ndikon në rritjen e motivimit për të nxënë është vetëvlerësimi 
i nxënësit si person dhe si nxënës. Një konkluzion tjetër: vlerësimi formues është një element 
shumë i rëndësishëm në rritjen e motivimit për të nxënë. Sugjerohet për mësimdhënësit që t’i 
kushtojnë rëndësinë e duhur dimensioneve të motivimit për të nxënë dhe vlerësimit sepse pa nxënës 
të motivuar për të nxënë, puna e tyre është e destinuar të dështojë, pavarësisht cdo gjëje tjetër. 
Fjalët kyce: Komponentët e motivimit për të nxënë, vlerësimi formues, të nxënit, Grupi i Reformës së 
Vlerësimit në Angli, nxënësit e shkollave të mesme.
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Motivimi për të nxënë, komponentët përbërës të tij dhe vlerësimi 

formues (Reflektime nga shqyrtimi i literaturës)

Hyrje

Mësuesit janë aktorët kyç që formësojnë 
mjedisin e mësimit dhe një ndër detyrat 
kryesore të tyre është motivimi i nxënësve 
për të nxënë - theksojnë në studimin e 
tyre (Hornstra, et al., 2012: 363). Njohja 
e plotë e konstelacionit të motivimit 
për të nxënë është një nga hapat më të 
rëndësishëm përsa i përket punës që duhet 
të realizojë mësimdhënësi në rritjen e nivelit 
të motivimit të nxënësit për të nxënë sepse 
e ndihmon mësimdhënësin që të ndërmarrë 
këto hapa:
   Të zbulojë nivelin konkret dhe real të 

motivimit të nxënësit për të nxënë.  
   Pas hapit të parë, të punojë më shumë 

me ato dimensione të motivimit për 
të nxënë, që mësimdhënësi zbulon që 
nxënësi i shkollës së mesme nuk i ka 
të mirëkonsoliduara ose mungojnë 
plotësisht.

   T’i përforcojë më shumë dimensionet 
e motivimit që nxënësi i posedon.
Kjo është një ndër praktikat më të 

mira që mund të realizohet lidhur me 
motivimin e nxënësve për të nxënë, por 
realiteti mësimor shpesh herë dëshmon 
të kundërtën. Këtë e argumentojnë edhe 
(Reeve 2009; Turner 2010; cituar nga 
Hornstra, et al. 2012: 366) sipas të cilëve, 
shpesh, mësimdhënësit përdorin strategji 
motivuese kontrolluese që mund të jenë në 
kundërshtim me teoritë motivuese.

Nga ana tjeter vlerësimi formues ka rolin 
e tij të rëndësishëm lidhur me angazhimin 
dhe motivimin e nxënësve në të nxënë. 
Këtë e mbështet edhe Grupi i Reformës 
së Vlerësimit (1999: 2) sipas të cilit - 
Vlerësimi është një nga mjetet më të 
fuqishme arsimore për promovimin e të 
mësuarit efektiv. Por duhet të përdoret në 
mënyrën e duhur. Nuk ka prova që rritja e 
sasisë së testimit do të përmirësojë mësimin. 
Përkundrazi, fokusi duhet të jetë në ndihmën 
e mësuesve që të përdorin vlerësimin, si pjesë 
e mësimdhënies dhe mësimit, në mënyra 

që të rrisin arritjet e nxënësve. Gjithashtu 
Grupi i Reformës së Vlerësimit (1999: 2) 
thekson që duhet të shfrytëzojmë motorin e 
fuqishëm të vlerësimit në momentin e nxitjes 
aktuale për standarde më të larta. Nëse 
mund ta bëjmë këtë, ne kemi potencialin 
për të arritur një transformim rrënjësor si 
të entuziazmit ashtu edhe të efektivitetit 
të nxënësve. Por realiteti mësimor të lë për 
të dëshiruar. Këtë e argumenton Grupi i 
Reformës së Vlerësimit (1999: 5) sipas të 
cilit, - përdorimi i informacionit vlerësues 
për përcaktimin e hapave të ardhshëm në 
mësim ... është i pakënaqshëm në një pakicë 
të konsiderueshme të shkollave të mesme. 
Megjithëse cilësia e vlerësimit formues 
është përmirësuar në mënyrë të ndjeshme, 
ajo vazhdon të jetë një dobësi në shumë 
shkolla - theksohet në një  raport lidhur me 
Rishikimin e Arsimit të Mesëm në Angli 
(Po aty, f. 6).

Metodologjia

Metodologjia konsiston në shqyrtimin 
e literaturës përkatëse, referuar në bazë të 
konkluzoneve të studimeve të ndryshme por 
më së shumti i jam referuar si “udhërrëfyese” 
kornizës së hartuar sipas - Grupit të Reformës 
së Vlerësimit [ARG], 2002a dhe punës së 
tyre të titulluar - ”Vlerësimi, motivimi 
dhe të nxënit“, sepse -  kjo kornizë ka disa 
avantazhe: Së pari - trajton komponentët 
e  motivimit  për të nxënë duke trajtuar 
motivimin në nivelin individual të nxënësit. 
Së dyti -  është bashkëkohore. Së treti -  i 
trajton këto komponentë nga pikëpamja 
psikologjike dhe të lidhur me vlerësimin. 
Së katërti - është “korniza e motivimit“, 
më me shumë dimensione të motivimit për 
të nxënë, pra më e plotësuara. Së fundmi 
– përkufizimet për secilin komponent janë 
shumë të qarta, të mirëpërcaktuara dhe 
përkufizuara në mënyrë shumë profesionale. 
Sipas kësaj kornize, motivimi për të nxënë 
përbëhet nga këto tetë komponentë: 
vetvlerësimi, vetefikasiteti, vetorganizimi, 
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Tabela: Komponentët e vlerësimit formues dhe komponentët e motivimit

Komponentët e 
vlerësimit formues

Ndihmon nxënësit në këto 
drejtime

Komponentët e 
motivimit për të nxënë

Ndarja e Objektivave 
dhe kritereve të 
vlerësimit me nxënësit

Dhënia e feedback-
ut cilësor që ushqen 
nxënësit drejt 
përmirësimit

Përfshirja e nxënësve 
në vetëvlerësim dhe 
vlerësimin e njëri 
tjetrit

• Drejton nxënësit dhe 
mësuesit drejt qëllimeve 
specifike

• Nxit iniciativën për të nxënë
• Nxit proceset njohëse
• Nxit elasticitetin dhe 

këmbënguljen përballë sfidës
• I ofron nxënësve strategji 

specifike
• Zhvendos pushtetin nga 

mësuesi tek nxënësi
• Përfshin nxënësit në 

mënyrë aktive në vjeljen 
dhe interpretimin e 
informacionit të vlerësimit

• Ndihmon nxënësit në 
përcaktimin e objektivave 
reale dhe aktive në rritjen e 
arritjeve

• U shton besimin nxënësve 
për të punuar të pavarur 
drejt sfidave

Vetefikasiteti

Vetëvlerësimi

Vetorganizimi

Vetatribuimi

Burimi: Moss & Brookhart, (2009). Advancing Formative Assessment in Every Classroom: A Guide for Instructional Leaders

interesi, përpjekja, orientimi i qëllimit, 
ndjenja e të qënit nxënës dhe lokusi i 
kontrollit.

Shqyrtimi i literaturës përkatëse

Rëndësia e vlerësimit formues dhe ndikimi 
i tij në motivimin për të nxënë.

Vlerësimi formues ose vlerësimi për 
të mësuar, është një sërë procedurash të 
vlerësimit zyrtar dhe informal të ndërmarra 
nga mësuesit gjatë procesit mësimor në 
mënyrë që të modifikojnë aktivitetet 
mësimore për të rritur nivelin e arritjeve 
të studentëve dhe ai përfshin reagime 
cilësore në vend të rezultate për studentin. 
Zakonisht është në kontrast me vlerësimin 

përmbledhës, i cili kërkon të monitorojë 
rezultatet arsimore, shpesh për qëllime të 
përgjegjshmërisë së jashtme. Për t’a realizuar 
atë mësuesit përqendrohen në detajet e 
përmbajtjes dhe performancës së nxënësit.

Një model që ilustron marrëdhënien 
midis komponentëve të vlerësimit formues 
dhe komponentëve të motivimit është ai i 
ofruar nga (Brookhart & Moss, 2009), i 
paraqitur në tabelën më poshtë. 

Duhet bërë kujdes sepse sipas Grupit 
të Reformës së Vlerësimit (1999: 4), 
vlerësimi mund të ndikojë negativisht në 
përpjekjet e dikujt nqse nuk përdoret si 
duhet. Sipas tyre përdorimi i vlerësimeve 
të përsëritura i ndihmon nxënësit, duke i 
inkurajuar ata, të adoptojnë strategji për 



   50
Motivimi për të nxënë, komponentët përbërës të tij dhe vlerësimi 

formues (Reflektime nga shqyrtimi i literaturës)

të shmangur përpjekjen dhe përgjegjësinë. 
Nga ana tjetër gjithashtu referuar Grupit 
të Reformës së Vlerësimit (1999, f. 5), 
vihet re një ndikim negativ i vlerësimit 
kur nuk përdoret në mënyrën e duhur 
edhe tek nxënësit me arritje të ulëta, në 
rastet kur këta nxënës janë të etiketuar si 
dështakë. Kjo ndikon në mënyrën se si ata 
ndjehen në lidhje me aftësinë e tyre për të 
nxënë, ul, gjithashtu, më tej nivelin e tyre 
të vetëvlerësimit dhe zvogëlon mundësinë 
e përpjekjeve dhe suksesit në të ardhmen. 
Sipas Grupit të Reformës së Vlerësimit 
(2002a, f. 4) nxënësit me arritje më të lartë 
janë më këmbëngulës, përdorin strategji 
të përshtatshme lidhur me testet dhe kanë 
vetë-perceptime më pozitive sesa nxënësit 
me arritje më të ulët. Nxënësit nxënësit me 
arritje më të e ulët bëhen të mbingarkuar 
nga vlerësimet dhe de-motivohen nga prova 
të vazhdueshme të arritjeve të tyre të ulëta. 

Ndërsa (Reinert & Jennerjohn 1992), 
nënvizojnë në studimin e tyre se mësuesit 
kurrë nuk duhet t‘i gënjejnë nxënësit, për 
t’i bërë ata të ndjehen mirë. Gjithashtu 
nënvizohet se, mësuesit nuk duhet të 
përdorin vlerësimin e tyre si kërcënim dhe 
as duhet që të nëpërkëmbin inteligjencën 
e nxënësve në asnjë lloj forme, sepse 
inteligjenca i ndihmon ata të ndërtojnë 
vetëvlerësimin.

Përmirësimi i motivimit 
për të mësuar përmes vlerësimit 
dhe faktorët frenues të tij

Sipas Grupit të Reformës së Vlerësimit 
(1999: 6) hulumtimet tregojnë se 
përmirësimi i të mësuarit përmes vlerësimit 
varet nga këta faktorë kryesorë: sigurimi i një 
reagimi efektiv për nxënësit, përfshirja aktive 
e nxënësve në mësimin e tyre, rregullimi 
i mësimdhënies për të marrë parasysh 
rezultatet e vlerësimit, nevoja që nxënësit 
të jenë në gjendje të vlerësojnë veten e tyre 
dhe të kuptojnë se si të përmirësohen dhe 
së fundmi njohja e ndikimit të thellë qe ka 

vlerësimi në motivimin dhe vetëvlerësimin e 
nxënësve. Keto të fundit të dyja kanë ndikime 
thelbësore në mësimnxënie. Gjithashtu sipas 
Grupit të Reformës së Vlerësimit (2002b: 2) 
vlerësimi që nxit të mësuarit, nxit motivimin 
duke theksuar përparimin dhe arritjen më 
tepër sesa dështimin.

Ndërsa faktorët frenues sipas sipas 
Grupit të Reformës së Vlerësimit (1999: 
7) janë:
   Një tendencë që mësuesit të vlerësojnë 

më shumë sasinë e punës dhe prezantimit 
sesa cilësinë e të mësuarit.

   Shpesh vendoset një theks i fortë në 
krahasimin e nxënësve me njëri-tjetrin 
dhe kjo demoralizon nxënësit më pak 
të suksesshëm.

   Mësuesit nuk dinë sa duhet për nevojat 
e nxënies së nxënësve të tyre.

   Kushtohet vëmendje më e madhe për 
shënimin dhe vendosjen e notave, 
shumica e të cilave, më shumë ulin 
vetëvlerësimin e nxënësve, sesa ndikojnë 
për përmirësim.

   Reagimi i mësuesve ndaj nxënësve 
shpesh shërben për qëllime sociale dhe 
menaxheriale sesa t’i ndihmojë ata të 
mësojnë në mënyrë më efektive.

Dimensionet përberës të motivimit për 
të nxënë

Vetorganizimi
Sipas Grupit të Reformës së Vlerësimit 

(2002a) vetë-organizimi i referohet, 
kapacitetit të nxënësve për të vlerësuar 
punën e tyre dhe për të bërë zgjedhje në 
lidhje me hapat e ardhshëm. Sipas (Schunk, 
1989) këto aktivitete përfshijnë ndjekjen e 
mësimdhënies, përpunimit dhe integrimin 
e njohurive, rishikimin e informacionit që 
duhet të mbahet mend dhe zhvillimin dhe 
ruajtjen e bindjeve pozitive rreth aftësive të 
të nxënit dhe rezultateve të parashikuara të 
veprimeve. Gjithashtu Zimmerman (2000) 
nënvizon se proceset e vetë-rregulluara të të 
mësuarit përfshijnë aktivitete të orientuara 



   51Social Studies  Vol. 13  No. 2

nga qëllimet që nxënësit nxisin, modifikojnë 
dhe mbështesin. Gjithashtu Schunk (1990) 
nënvizon se - kur përballen me vështirësi, 
nxënësit vetë-efektivë shpenzojnë më 
shumë përpjekje dhe vazhdojnë më gjatë 
të ngulmojnë se nxënësitt që dyshojnë në 
aftësitë e tyre. Nxënësit marrin informacione 
për vetë-efikasitetin e tyre në një fushë të 
caktuar nga performancat e tyre, vëzhgimet 
e modeleve (për shembull, përvojat e 
ndryshme), format e bindjes sociale dhe 
indekset fiziologjike (p.sh., shkalla e rrahjeve 
të zemrës, djersitja etj.)

Vetëvlerësimi
Sipas Grupit të Reformës së Vlerësimit 

(2002a) vetëvlerësimi përcaktohet – se si një 
njeri e vlerëson veten si person dhe si nxënës. 
Sipas Bauman (2012) vetëvlerësimi nuk 
është një konstante dhe ndryshon varësisht 
nga mesazhet e marra nga të tjerët, si dhe 
nga përceptimi i vetëvetes. Gjithashtu 
nënvizohet se vetëvlerësimi është përceptimi 
për veten dhe bazohet në ndjenjat e një 
personi për veten dhe jo domosdoshmërisht 
në atë që të tjerët mendojnë për to (Roman, 
Cuestas, & Fenollar, 2008). Nga ana tjetër 
(Cast & Burke, 2002) cekin që vetëvlerësimi 
nënkupton; vlerësimin e përgjithshëm 
pozitiv të një individi  për veten i cili 
përbëhet nga dy dimensione të dallueshme: 
kompetenca dhe vlera. Dimensioni i parë, 
bazohet tek vetefikasiteti dhe ka të bëjë 
me shkallën e përceptimit të vetvetes, si 
të aftë dhe efikas. Dimensioni  i  dytë, 
bazohet  tek  vlera  dhe  përfshin  shkallën,  
në të cilën individët ndjehen persona me 
vlerë. Gjithashtu këta dy autorë theksojnë 
që; vetëvlerësimi ka qenë trajtuar në 
tre forma: si rezultat, vetë-motivues dhe 
mbrojtës për veten duke siguruar mbrojtje 
nga eksperiencat e dëmshme (f. 1042). Në 
studime të ndryshme theksohet që ekziston 
një marrëdhënie pozitive midis motivimit 
të nxënësve dhe vetëvlerësimit dhe suksesit 
shkollor. Gjithashtu në studime theksohet se 
vetëvlerësimi është komponenti i motivimit, 

ndër më të rëndësishmit.  Sipas Brindley 
(1989) vetëvlerësimi përfshin si trajnimin 
teknik (pajisjen e nxënësve me aftësitë, për 
të qenë në gjendje, të vlerësojnë punën e 
tyre) ashtu edhe trajnimin psikologjik (për 
të përgatitur nxënësit, që ta përmbushin 
me përgjegjësi rolin e nxënësit në të gjitha 
dimensionet e tij). Pra ky studiues e shikon 
vetëvlerësimin të ndarë në dy dimensione 
të rëndësishme lidhur me motivimin për 
të nxënë. Atributet e brendshme lidhur me 
suksesin shkaktojnë vetëvlerësim më të madh 
sesa atributet e jashtme.

Interesi
Sipas Grupit të Reformës së Vlerësimit 

(2002a) interesi i  referohet kënaqësisë 
së përfshirjes në procesin e të nxënit. 
Sipas studimeve është evidentuar rënie 
e interesave ndaj lëndëve shkollore për 
nxënësit e shkollave të mesme. Willingham 
ka një qasje të vecantë se pse nxënësit 
nuk kanë interes dhe pse nuk e pëlqejnë 
shkollën e mesme. Sepse njerëzit pëlqejnë 
të zgjidhin problemet, por jo të punojnë 
në probleme të pazgjidhshme. Ai vazhdon 
gjykimin duke analizuar që nëse puna 
shkollore është gjithmonë një vështirësi 
dhe vështrohet si shumë e vështirë për një 
nxënës të shkollës së mesme, nuk duhet 
të habitemi që ai/ajo nuk e pëlqen shumë 
shkollën. Nëse kushtet konjitive nuk janë të 
drejta, njerëzit do shmangin të menduarit. 
Implikimi i këtij parimi është që mësuesit 
duhen të rishqyrtojnë se si i nxisin nxënësit 
të mendojnë për të maksimizuar mundësitë 
që vijnë nga mendimi i suksesshëm thekson 
Willingham (2009).

Përpjekja
Sipas Grupit të Reformës së Vlerësimit 

(2002a) përpjekja përbën një element që 
mund të përkufizohet në këtë mënyrë; sa 
një individ është i përgatitur të përpiqet 
dhe të vazhdojë një detyrë. Arritjet e arritura 
shpesh i atribuohet përpjekjes. Intensiteti 
dhe kohëzgjatja e përpjekjes varet shumë 
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nga motivimi vecanërisht i brendshëm. Kur 
nxënësit besojnë se përpjekjet e shtuara do 
të prodhojnë sukses, ato vazhdojnë më gjatë 
dhe arrijnë në një nivel më të lartë. Sipas 
Schunk (1990) atribuimi i përpjekjeve për 
sukseset gjithashtu do të motivojë nxënësit 
nëse ata besojnë se mund të vazhdojnë të 
shpenzojnë përpjekjet e nevojshme për 
sukses. (Schunk & Zimmerman 1997) 
argumentuan se kompetencat specifike të 
detyrave mësohen dhe zhvillohen në një 
seri prej disa fazash: vëzhgimi ndaj modelit 
(të mësimdhënësit), vetëkontrolli dhe vetë-
rregullimi. Këto kompetenca hedhin bazat 
për motivimin e brendshëm për të zhvilluar 
dhe promovuar një dëshirë për të përparuar 
në nivele më të larta. Hulumtimet kanë 
treguar se sa më e lartë është këmbëngulja e 
një modeli, aq më e lartë është këmbëngulja 
e vëzhguesit; dhe sa më e madhe është 
ngjashmëria e përceptuar e vëzhguesit me 
modelin, aq më i madh është motivimi për 
të vazhduar praktikën. Fazat e mëvonshme të 
zhvillimit, zhvendosin vendin e të mësuarit 
nga burimet shoqërore në të brendshme 
(Schunk & Zimmerman, 1997). Të gjitha 
këto elementë, ndihmojnë nxënësit që 
të shtojnë përpjekjet përkatëse në faza të 
ndryshme derisa të realizojnë detyrat e 
caktuara. Sasia e përpjekjeve, që një nxënës 
investon varet dhe ndikohet edhe nga faktorë 
të ndryshëm si: vetefikasiteti, interesi dhe të 
tjerë komponentë të motivimit.

Orientimi i qëllimit
Sipas Grupit të Reformës së Vlerësimit 

(2002a) orientimi i qëllimit është: një grup i 
qëllimeve të sjelljes, të cilat përcaktojnë, sesi 
nxënësit qasen dhe angazhohen në aktivitete 
të të nxënit. Proceset e vetë-rregulluara të të 
mësuarit përfshijnë aktivitete të orientuara 
nga qëllimet që nxënësit nxisin, modifikojnë 
dhe mbështesin thkeson Zimmerman 
(1989). Duke pasur parasysh periudhën e 
gjatë përgatitore të nevojshme për të arritur 
nivele të larta të performancës, është e qartë se 
nxënësit duhet të përcaktojnë qëllimet dhe të 

monitorojnë progresin në drejtim të këtyre 
qëllimeve. Iniciativa personale, zelli, vetë-
efikasiteti, dhe proceset vetë – rregulluese, 
janë disa nga karakteristikat kryesore të 
nxënësve që të ketë sukses në planifikimin 
dhe realizimin e qëllimeve citon Bandura 
(1997). Vendosja e qëllimeve përfshin 
vendosjen e një qëllimi dhe modifikimin e 
tij nqse është e nevojshme (Bandura, 1986, 
1988). Vetë-efikasiteti dhe përcaktimi i 
qëllimit ndikohen nga vet-vëzhgimi, vetë-
gjykimi dhe vetë-reagimi. Sipas, Schunk 
(1990), qëllimet që duan të arrijnë nxënësit, 
janë mësimore por edhe sociale dhe kjo 
gjë zgjeron fushëveprimin e orientimit të 
qëllimit, përtej qëllimeve mësimore duke 
theksuar rëndësinë e aspekteve sociale në 
arritjen e një qëllimi. Sipas Schunk (1990) një 
element që është i rëndësishëm për arritjen e 
qëllimeve, është mënyra e vendosjes së tyre. 
Qëllimet që përmbajnë standarde specifike 
të performancës kanë më shumë gjasa të 
rrisin mësimin dhe aktivizojnë vetëvlerësimet 
sesa qëllimet e përgjithshme. Qëllimet 
specifike nxisin performancën duke 
specifikuar më shumë sasinë e përpjekjeve 
të nevojshme për suksesin dhe vetë-
kënaqësinë e parashikuar dhe promovojnë 
vetë-efikasitetin sepse progresi është i 
lehtë për t’u matur (Po aty, f. 6 ).

Ndjenja e të qënit nxënës
Grupi i Reformës së Vlerësimit (2002a) 

ndjenjën e të qënit nxënës, e ka përkufizuar 
si besimin tek nxënësit për të mësuar nga 
përvojat në klasë. Schunk (1990) thekson 
që nxënësit hyjnë në aktivitete mësimore 
me qëllime të tilla si marrja e njohurive dhe 
zgjidhja e problemeve. Nxënësit e zhvillojnë 
ndjenjën e të qënit nxënës dhe e shijojnë 
procesin e të mësuarit, nëse ndjehen të 
suksesshëm në detyra ose vlerësimi është 
me interes për ta. Këtë e mbështet edhe 
Covington në studimin e tij të realiazuar në 
vitin 2000. Së pari; Covington (2000) beson 
se në qoftë se nxënësit që kanë një orientim 
qëllimi ndaj të nxënit (dhe jo qëllime ndaj 
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performancës), kanë më shumë mundësi 
të shoqërojnë një qëllim të të mësuarit me 
notën dhe, në këtë mënyrë, kanë tendencën 
të vlerësojnë se çfarë do të mësojnë më 
tej. Së dyti; ka shpjeguar se, nxënësit e 
vlerësojnë atë që po mësojnë, nëse ndjehen të 
suksesshëm. Së treti; ai vëren se, - Nxënësit e 
shijojnë më shumë procesin e të nxënit, kur 
ai lidhet me interesat e tyre, prandaj mësuesit 
duhet me patjetër t’i zbulojnë interesat e 
nxënësve të tyre në mënyrë që mbi bazën e 
këtyre interesave të përcaktojnë detyrat dhe 
aktivitet mësimore sa të jetë e mundur.

Lokusi i kontrollit
Sipas Grupit të Reformës së Vlerësimit 

(2002a) lokusi i kontrollit nënkupton 
faksin sesa nxënësit e kanë nën kontroll të 
nxënit, ose  nëse  ata  kontrollohen  apo  
drejtohen  nga  të  tjerët.  Termi  - të  tjerët 
përfshin prindërit, presionin shoqëror apo 
mësuesit. Zimmerman (2000) nënvizon 
që një tjetër konstrukt i lidhur ngushtë 
me vetë-efikasitetin është kontrolli i 
perceptuar, i cili doli nga hulumtimi mbi 
konceptin e lokusit të kontrollit nga Rotter 
(1966). Kontrolli i perceptuar i referohet 
pritjeve të përgjithshme nëse rezultatet 
kontrollohen nga sjellja e një personi ose 
nga forcat e jashtme dhe është teorizuar se 
një vendndodhje e brendshme e kontrollit 
duhet të mbështesë kurset e veprimit të 
vetëpërcaktuar, ndërsa një vendndodhje e 
jashtme e kontrollit duhet t’i dekurajojë 
ato (f. 85).

Në rastin e kontrollit të jashtëm ata 
kanë lokus kontrolli të jashtëm dhe nxënës 
të tillë motivohen më shumë nga faktorë 
të jashtëm. Ndërsa kur nxënësit besojnë se 
rezultatet e sjelljeve janë të kushtëzuara nga 
sjelljet e tyre atëherë kanë lokus kontrolli të 
brendshëm dhe motivohen më shumë nga 
faktorë të brendshëm. Lokusi i kontrollit si 
nocion ka lidhje edhe me nocionet e teorisë 
së vetëvendosjes. Vlerësimi i njëri-tjetrit dhe 
sidomos vetëvlerësimi ndihmojnë shumë 
në mbajtjen në kontroll të të nxënit. Këtë e 

konstaton; Stipek (2002), i cili ka sugjeruar 
se, vetëvlerësimi, shpesh, ndikon edhe në 
rritjen e vetbesimit të nxënësve duke u dhënë 
atyre një ndjenjë kontrolli ndaj procesit 
mësimor. Ndërsa (Weiner, 1992; Stiggins, 
1998), vënë theksin tek rëndësia e të qënit 
në dijeni se cfarë është e nevojshme për t’u 
përmirësuar.  Sipas tyre - në qoftë se nxënësit  
e dinë se, çfarë është e nevojshme për t‘u 
përmirësuar, ata kanë nën kontroll rezultatet 
e arritjeve, të cilat, shpesh, përmirësojnë të 
nxënit e tyre. Sa i përket aplikimit të këtyre 
nocioneve në praktikën mësimore (Seifert & 
Sutton, 2009) sugjerojnë - duke supozuar 
se motivimi është shpesh një përzierje e 
brendshme dhe e jashtme. Puna nuk është që 
të presim motivim thjesht të brendshëm nga 
nxënësit gjatë gjithë kohës, por thjesht për 
të rregulluar dhe inkurajuar motivet që janë 
aq të brendshëm, sa të jetë e mundur. Për ta 
bërë këtë, mësimdhënësi duhet të mbështesë 
nevojat themelore të nxënësve për autonomi, 
kompetencë dhe lidhje (me të tjerët).

Vetë-efikasiteti
Sipas Grupit të Reformës së Vlerësimit 

(2002a) vetë-efikasiteti përkufizohet: sa i aftë 
dhe i sukseshëm ndihet nxënësi në një detyrë 
mësimore. Zimmerman (2000) thekson 
që (Bandura 1977a, 1997) e përcaktoi 
formalisht vetë-efikasitetin e perceptuar si 
gjykime personale të aftësive të dikujt për të 
organizuar dhe zbatuar kurse veprimi për të 
arritur qëllimet e përcaktuara dhe ai kërkoi të 
vlerësonte nivelin, përgjithësinë dhe forcën e 
tij në të gjitha aktivitetet dhe kontekstet (f. 
83). Vetë-efikasiteti është i lidhur ngushtë 
me vetëbesimin dhe përpjekjen. Një nxënës 
me vetefikasitet të lartë, organizon dhe 
kryen veprime të nevojshme në situatë të 
paparashikueshme dhe stresuese mësimore. 
Teoricienë të teorisë së të mësuarit social 
të njohjes, e shohin vetë-rregullimin dhe 
vetë-efikasitetin si të përbërë nga tre 
nënprocese: vëzhgimin, vetëvendosjen dhe 
vetë-reagimin (Bandura, 1986; Schunk, 
1989; Kanfer & Gaelick, 1986, cituar nga 



   54
Motivimi për të nxënë, komponentët përbërës të tij dhe vlerësimi 

formues (Reflektime nga shqyrtimi i literaturës)

Schunk, 1990). Vetë-efikasiteti për arritjen 
e qëllimit ndikohet nga aftësitë, përvojat 
e mëparshme, qëndrimet ndaj mësimit, 
mësimdhënies dhe kontekstit shoqëror. 
(f. 2) Në vlerësimin e vetë-efikasitetit, 
nxënësit marrin parasysh faktorë të tillë si 
aftësia e perceptuar, përpjekjet e shpenzuara, 
vështirësitë e punës, ndihma e mësuesve, 
faktorët e tjerë të situatës dhe modelet e 
sukseseve dhe dështimeve. Zimmerman 
(2000) thekson se besimet e vetë-efikasitetit 
nuk janë një dispozitë e vetme por më tepër 
janë shumëdimensionale në formë dhe 
ndryshojnë në bazë të fushës së funksionimit 
(f. 83). Ndërsa në studimin e (Nichols 
& Utesch 1998) u mbështeten gjetjet e 
(Ames, 1984; Nichols & Miller, 1994), të 
cilët kanë konkluduar se: vet-përceptimi i 
aftësisë së nxënësve (vetë-efikasiteti) është i 
lidhur pozitivisht me arritjet dhe motivimin 
e nxënësve. Pra sic vërehet, mbështetet nga 
studimet lidhja pozitive mes vetë-efikasitetit 
dhe motivimit të nxënësve për të nxënë.

Përfundime dhe rekomandime

Sipas shqyrtimit të shumë studimeve, 
mësimdhënësit që synojnë të motivojnë 

nxënësit e tyre në të nxënit e tyre, duhet 
të jenë në gjendje të vlerësojnë në cfarëdo 
lloj rrethanash mësimore se sa i aftë dhe 
i sukseshëm ndihet nxënësi në një detyrë 
mësimore, se sa është i aftë të vendosi 
qëllimet lidhur me procesin mësimor, sa 
përfshihet me kënaqësi në procesin e të 
nxënit, sa është i aftë për të vlerësuar punën 
e tij dhe për të bërë zgjedhje në lidhje me 
hapat e ardhshëm dhe gjithashtu sa është 
i përgatitur nxënësi të përpiqet dhe të 
vazhdojë një detyrë pavarësisht shkallës së 
vështirësisë etj. Gjithashtu u gjet se vlerësimi 
dhe sidomos vlerësimi formues është një 
element që rrit motivimin për të nxënë kur 
përdoret në mënyrë adekuate.

Rekomandohet që të gjithë këto 
elementë, mësimdhënësi i shkollës së mësme, 
duhet jo vetëm t’i monitorojë dhe t‘i vlerësojë 
por dhe ti përforcojë ku dhe kur duhet në 
mënyrë profesionale dhe të vazhdueshme. 
Është e nevojshme që të realizohen studime 
empirike në të ardhmen rreth asaj se “si” dhe 
“sa”  mësimdhënësit e shkollave të mesme i 
njohin këta komponentë dhe nqse i njohin 
me sukses, “si” dhe “sa”  angazhohen ata në 
implementimin me profesionalizëm të këtyre 
njohurive tek nxënësit e tyre. 
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Motivation To Learn, Its Components And Formative Assessment - Reflections 
From Relevant Literature.

It is already known the problem of drop in motivation to learn in high school students 
but it is understood that the level of student motivation can not be increased without being 
recognized in depth and in detail by the teacher, all dimensions of motivation to learn and 
how his level increases. The purpose in this article is to present a theoretical overview of 
formative assessment and all dimensions of motivation in learning, based on many relevant 
studies. The relevant literature review was used as a method for this. From the conclusions 
of this article is that the eight dimensions of motivation to learn have their importance and 
their irreplaceable place and the consolidation of each dimension to students is a step closer 

ABSTRACT
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to solving the problem of falling motivation to learn. Also, one of the most important 
components that influences the growth of motivation to learn is the student’s self-esteem 
as a person and as a learner. Another conclusion: formative assessment is a very important 
element in increasing motivation to learn. It is suggested to teachers to pay attention to the 
dimensions of motivation to learn and the assessment, because without motivated learners, 
their work is destined to fail, regardless of anything else.

Key words: Components of motivation for learning, formative assessment, learning, Assessment 
Reform Group, high school students.
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USHQIMI I SHËNDETSHËM – FAKTOR 

VENDIMTAR NË SHËNDETIN MENDOR, 

FIZIK DHE KOGNITIV TË NXËNËSVE

Denada QUKU
Universiteti Aleksander Moisiu, Durrës

E-mail: en.9@hotmail.com

Permbledhje

Njeriu është, në vetvete, një trup kimik brenda një trupi fizik dhe mënyra e ushqyerjes është 
një faktor vendimtar në shëndetin mendor, fizik dhe kognitiv të tij. Aktualisht në Shqipëri, 
por jo vetëm, ekzistojnë njëkohësisht të dy format e kequshqyerjes: nënushqyerja dhe 
mbiushqyerja. Të dy format lidhen me probematika të ndryshe si: probleme psikologjike, 
fizike dhe sociale si: humbje të vetëvlerësimit, irritim, probleme të përqendrimit në shkollë, 
deri në vonesë në rritje dhe zhvillim, stres dhe pagjumësi e madje ulje të jetëgjatësisë. Qëllimi i 
këtij punimi është të përhapë frymë ndërgjejgjësuese lidhur me parandalimin e kequshqyerjes, 
obezitetit dhe problematikave që ato sjellin tek të rriturit e fëmijët duke e vënë theksin tek 
ushqyerja e shëndetshme dhe duke hedhur poshtë disa mite të rrënjosura ndër dekada lidhur 
me çfarë duhet dhe nuk duhet të konsumojmë për të qenë të shëndetshëm fizikisht dhe 
psikologjikisht, rishikimin e piramidës së ushqyerjes ku mbështeten dietologët, mjekët të 
cilët rekomandojnë vendosjen e menuve të posaçme në shkollat sipas nevojave të zhvillimit 
të fëmijëve, ndërgjegjësimin e prindërve për tu bërë ata modelet e para për një ushqyerje të 
shëndetshme, pasi mënyra sesi ne ushqehemi ndikon në ndjenjat, emocionet dhe sjelljen tonë.
Ky studim është realizuar përmes përdorimit të metodave përshkruese, cilësore, analizuese 
dhe krahasuese duke u bazuar në intervista gjysëm të strukturuara të thelluara në një grup 
prej 4 pyetjeve kyçe me një mjek pediatër, dy specialistë për shërimin natyral dhe Herbalizëm, 
2 mësues të shollave 9-vjeçare, një biokimiste dhe një psikologe.
Studimi nxjerr në pah se neurotoksinat (nitratet, fosfatet, tek ushqimet e përpunuara,fluori 
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Prezantimi i problemit

Sipas Lancet Commission mbi 
Obezitetin, studiuesit e fushave të ndryshme 
si agronomë, ekonomistë, njohësit e të 
drejtave të njeriut dhe të fushave të tjera, 
dolën në përfundimin se tre janë problemet 

më të mëdha që po përballet bota e sotme: 
obeziteti, kequshqyerja, dhe ndryshimet 
klimatike (Ryan, 2019). 

Iniciativa e Organizatës Botërore të 
Shëndetësisë për vlerësimin e obezitetit 
në moshën fëminore, së fundi ka filluar të 
ndjekë nivelet e obezitetit tek fëmijët në rreth 

tek pastat e dhëmbëve), shkaktojnë ankth, depression, demencia.Kalçiumi nuk është nutrienti 
më i rëndësishëm për kockat, magnezi dhe silici janë. Gluteni (drithërat) nuk lë të përthithen 
mineralet dheçon në një sistem imunitar të dobët të prirur ndaj skizofrenisë dhe kancerit. 
Drithërat(Peptide Opioide) substancë që gjindet dhe tek morfina na bëjnë të varur ndaj tyre.
Ushqimet me Niseshte(patatet, karrota, orizi, buka, pastat,) çojnë në dobësim të gjendrave 
paratiroide e tiroide, dhe eleminim të kalçiumit. Ëmbëlsuesit dhe konservuesitndikojnë në 
rritjen e hiperaktiviteti të fëmijës, varësi dhe mospërqëndrim. Miti i proteinave(mishi, peshku, 
pula)më tepër sjellin dëme në organizëm(acide) duke lodhurmëlçinë dhe veshkat duke 
sekretuar tre herë më tepër adrenalinë për të ruajtur ekujlibrin trupor. Lodhja e tyre bën që, 
acidet e prodhuaratëshpërndahen në pikat më të dobëta të njeriut, që ai trashëgon. Për një 
trup dhe mendje të shëndetshme është e rëndësishme marrja e enzimave bioaktive (Frutat 
kanë 8000 -10000 angstrom)- dhe ruajtja e raportit Alkalin – Acid (ph 7,4). Edukimi i 
fëmijëve dhe konsumimi i ushqimit të shëndetshëm mbetet një sfidë që prindërit nuk mund 
ta anashkalojnë në emër të dashurisë dhe dhembshurisë për fëmijën. Zbatimi i programeve 
kombëtare, organizimi i fushatave nxitëse në media për ushqyerjen e shëndetshme tek 
fëmijëtplotësojnë kuadrin e veprimit për arritjen e ndërgjegjësimit të shoqërisë, të komunitetit, 
familjeve për domosdoshmërinë e ushqyerjes së shëndetshme.
Fjalët kyçe: ushqim i shëndetshëm, tabelë ushqimore, nitrite, protein, demencia, varësi. 

Tabela: Global Sindemik View
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15 vende, duke përdorur standardet e rritjes 
së fëmijëve të OBSH-së. Analiza e parë, 
bazuar në të dhënat e viteve 2007-2008 të 
13 shteteve, nxori në pah se 24 për qind e 
fëmijëve të moshës 6-9 vjeç janë mbipeshë, 
në një interval nga 19% në 49% mes djemve 
dhe nga 18% në 43% mes vajzave, dhe një 
interval obeziteti nga 6% to 26.6% mes 
djemve dhe nga 5% në 17% mes vajzave. 
Prevalenca më e lartë e mbipeshës u vu re 
në Itali, Portugali dhe Slloveni (bazuar në 
referencat e rritjes së fëmijëve të OBSH-së, 
2007; ISHP, 2016)

Një fazë e dytë është kryer në vitin 
2010 me përfshirjen e 17 shteteve, mes 
tyre edhe Shqipëria, si edhe nëfazën e tretë 
(2012- 2013) dhe në fazën e katërt (2015-
2016). Aktualisht tregohet se në Shqipëri 
ekzistojnë të dy format e kequshqyerjes: 
nënushqyerja dhe mbiushqyerja. Të dhënat 
e studimit të ISHP-së të kryer në vitin 2013 
(bazuar në shpërndarjen e masës trupore 
të fëmijëve (BMI) sipas vlerave kufi të 
OBSH-së tregojnë se 22.4% e fëmijëve 
të moshës 8-8.9 vjeç në nivel kombëtar 
ishin mbipeshë (përfshirë edhe obezitetin), 
prej të cilëve 7.9 % obezë. Në studimin e 
ISHP-së në vitin 2016 u përfshinë rreth 
4000 nxënës të klasave të ciklit 9 - vjeçar 
të shkollave publike dhe jopublike në 12 
qarqe të vendit. Rezultoi se mbipesha, 
sidomos te moshat e vogla, mbetet një 
situatë në rritje. E krahasuar me studimin 
e vitit 2013 rezultati më i rëndësishëm i 
studimit të vitit 2016 ishte tendenca e uljes 
së mbipeshës (përfshirë edhe obezitetin) 
nga 22.4% ne 21.7%, si dhe rritja e numrit 
të fëmijëve obezë (9.2%) krahasuar me 
të dhënat e vitit 2013 (7.9%). Ka shumë 
prova që mbështesin idenë se qëndrimet 
e fëmijës ndaj zakoneve të shëndetshme të 
jetesës lidhen ngushtë me ato të prindërve të 
tyre. Prindërit ndikojë fuqishëm ne stilin e 
jetesës së fëmijëve të tyre.Ndoshta strategjia 
më efektive që mund të funksionojë për 
trajtimin e obezitetit në fëmijëri është që të 
punohet me prindërit, të ndihmohen se si 

të veprojnë me fëmijët e tyre të vegjël për një 
fillim të shëndetshëm për jetën. Një nga plan 
veprimet e UICEFpër vitet 2012-2015 ishte 
dhe edhe pika: E drejta e kujdesit shëndetësor 
ku: Objektivi strategjik 2, ishte “Parandalimi 
i kequshqyerjes, obezitetit dhe mbipeshës tek 
fëmijët, dhe ushqyerja e shëndetshme”, por 
gjendja lë akoma për të dëshiruar. 

Qëllimi dhe objektivat

Ky studim ka për qëllim pasqyrimin 
dhe analizimin e faktorëve dhe shkaqeve që 
pasohen nga keq ushqyerja, përfshirë këtu 
dëme fizike, psikologjike dhe konjitive. 
Si kequshqyerja dhe mbiushqyerja sjellin 
problematika të mëdha,prandaj dhe 
vëmendja duhet drejtuar te parandalimi, 
frenimi dhe korrigjimi i zakoneve të gabuara 
ushqyese në moshë të rritur, të cilat janë 
fituar që në fëmijëri. Informimi i prindërve 
rreth të ushqyerit të shëndetshëm, si edhe 
studimi të shërbejë si njëkambanë alarmi 
për institucionet që të ndërhyjnë menjëherë 
nëpërmjet programeve të tyre për të 
parandaluar këto shqetësime që cënojnë 
fëmijët.

Pyetjet kërkimore dhe metodologjia

Pyetjet kërkimore janë:
   Cilat janë rrënjët kryesore të sëmundjeve 

që lidhen me kequshqyerjen?
   Kequshqyerja dhe lidhja e saj me 

sëmundje të tjera.
   Cilët janë katër shtyllat kryesore të 

arkitekturës së ndërtimit të trupit tonë?
   Cilat janë masat që duhet të marrim për 

të parandaluar kequshqyerjen?

 Përdorimi i kësaj metode cilësore bazuar 
në analizimin e fakteve, krahasimin, shqyrtim 
literature synonte përshkrimin, shpjegimin, 
parandalimin e këtij fenomeni(kequshqyerje 
dhe mbiushqyerje) duke u bazuar në 
intervista gjysëm të strukturuara të thelluara 
në një grup prej 4 pyetjeve kyçe me një mjek 
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pediatër,dy specialistë për shërimin natyral 
dhe Herbalizëm, 3 mësues të shollave 
9-vjeçare, një biokimiste dhe një psikologe. 
Si çdo studim tjetër këtu janë hasur disa 
problem që kanë vështirësuar mbledhjen e 
informacionit. Siç është koha e shkurtër në 
dispozicion, numri i pakët i të intervistuarve 
për të dalë në konkluzione të përgjithësuara.

Shqyrtimi i literaturës

Raporti global i të ushqyerit i vitit 
2016 tregon se 44% e vendeve janë duke 
përjetuar nivele serioze të obezitetit, si shkak 
i kequshqyerjes. Kjo do të thotë se 1 në 3 
persona vuan nga kequshqyerja. Profesoresha 
Corinna Hawkes ka thënë: “Kequshqyerja 
në mënyrë të vazhdueshme rrit ndjeshëm 
obezitetin, duke shkaktuar nivel të lartë të 
sheqerit në gjak” (KlanHD, 2016).Ndërsa 
sipas Alban Yllit specialist i ISHPS konfirmon 
faktin se kequshqyerja është faktori kryesor 
i rritjes së sëmundshmërisë dhe vdekjes në 
Shqipëri këto 20 vitet e fundit. Sipas tij 
problemet lidhur me ushqyerjen zënë vendin 
e parë, duhani vendin e dytë, alkooli, ndotja 
e mjedisit… (Ibid)

Në dhjetor 2017 Parlamenti Evropian 
për vetëm tre vota nuk ka lejuar që të 
ndalohet shitja e dynerit në gjithë Evropën. 
Ky vendim është pritur mirënga industria e 
donerëve, të cilët thonë se ata kanë nevojë 
për fosfate për të mbajtur mishin e ngrirë 
të lëngshëm, të butë e të shijshëm për 
konsumim, transmeton koha.net. Ndërsa 
Normativa ligjore e Bashkimit Evropian 
ndalon përdorimin e fosfateve në prodhimet 
e mishit pasi fosfatet janë të rrezikshme 
për shëndetin dhe shkaktojnë sëmundje 
kardiovaskulare. Por një studim nga Agjencia 
Evropiane për Siguri në Ushqim (EFSA) që 
do të bëhet në vitin e ardhshëm në 2018 
mund ta rikthej atë në Parlament. Fosfatet, 
Sodium Nitrite or Nitrate Nitrit ose Nitrat 
Sode. Çfarë janë?: Preservativ (ruajtës) i 
kripur që përdoret kryesisht në ruajtjen e 
mishit të përpunuar. Nitratet dhe Nitritet 

lidhen me kancerin e pankreasit. Ku gjendet? 
Salçiçet, kremviçet, mishi i tharë, proshuta, 
madje dhe mishi me kanaçe apo në formë 
supe (Velça, 2018).Shëndeti është energji 
dhe energjia vjen nga jeta dhe jo nga vdekja. 
Sipas Plutarkut, grekët e lashtë në kohën 
para Likurgut hanin vetëm fruta dhe çdo 
gjeneratë arrinte deri në moshën 200 vjeç.
Pasi kur ne hamë ushqime të gatuara 80% e 
energjisë tonë harxhohet në procesimin ose 
tretjen e këtij ushqimi, ndërsa kur hamë një 
vakt me ushqime të gjalla (të pagatuara-fruta, 
perime, fara)energjia që harxhohet për tretje 
reduktohet në vetëm 20%.Sa më pak energji 
të harxhoni ju për tretjen e ushqimeve, aq 
më shumë energji do të keni për jetën tuaj. 
Populli i Hunzas hanë kryesisht (90% apo 
më shumë) fruta, dhe jetojnë deri në 120 vjeç 
(ka që jetojnë edhe 160 vjeç). Dhe ata janë 
të shëndetshëm dhe të fuqishëm edhe tek 
të 100-at e tyre dhe nuk përdorin ilaçe apo 
medikamente mjekësore! Ata as nuk sëmuren 
dhe nuk e njohin emrin kancer! 

Aktualisht në Shqipëri ekzistojnë 
njëkohësisht dy format e kequshqyerjes: 
n ënu shqye r j a  dhe  mb iu shqye r j a . 
Kequshqyerja lidhet me probematika të 
ndryshe si:probleme psikologjike, fizike dhe 
sociale si: humbje të vetëvlerësimit, irritim, 
probleme të përqendrimit në shkollë, deri 
në vonesë në rritje dhe zhvillim, stres dhe 
pagjumësi e madje ulje të jetëgjatësisë. 
Ndërkohë si tek ne dhe në botëobeziteti 
përbën epideminë më të re në planet, 
prandaj e quajnë ndryshe Globezitet.Sipas 
publikimeve më të reja të WHO për 
mbipeshën dhe obesitetin në Evropë kryeson 
Çekia, më pas Sllovenia, Britania e Madhe, 
Sllovakia, Greqia etj.Sa i përket mbipeshës 
dhe obesiteti tek fëmijët nën 5 vjet, Bosnja 
dhe Hercegovina e mban flamurin e 
përcjellur nga Shqipëria, Serbia, Maqedonia 
etj. (WHO, 2014).Shumë nga fëmijët obezë 
mund të vuajnë nga apnoea, sëmundje 
që lidhet me momente të çrregullimit të 
frymëmarrjes gjatë gjumit, që mund të 
çojnë me problem me përqendrimin dhe 
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performancën në të mësuar(Dani,2018).Një 
çështje e tillë, mund të zgjidhetvetëm me 
një bashkëpunim të aktorëve të ndryshëm 
sikurse janë familja, komuniteti, shkolla, etj.

Sipas hulumtimeve të reja, prindërit i 
bëjnë fëmijët të shëndoshen, duke iu dhënë 
ushqime të pasura me sheqer dhe kjo i bën 
ata të krijojnë varësi. Nisma Action for 
Children përdori rezultatet e studimit të 
4348 të rriturve – 535 prej të cilëve kanë 
fëmijë të moshës ndërmjet 5 dhe 13 vjeç – për 
të nxjerrë përfundime. U zbulua se ushqimi 
tipik i një fëmije të shkollës nëntëvjeçare 
përmbante: drithërat e famshme si Coco 
Pops dhe Frosties çokollata dhe ëmbëlsira 
që çojnë në rreziqe më të larta shëndetësore. 
Sipas Emma Horne, drejtore e Action for 
Children për Anglinë Jugore prioriteti 
kryesor i prindërve të intervistuar ështëse 
shumica e prindërve janë më të shqetësuar 
në përgatitjen ose blerjen e një ushqimi të 
shpejtë, ndërsa nëse është e shëndetshme apo 
jo është një shqetësim vetëm i një përqindjeje 
të vogël të prindërve.(Daci, 2018). 

Ndërsa në Shqipëri, Ministritë e 
Shëndetësisë, Bujqësisë, Arsimit, Çështjeve 
Sociale, dhe Financave kanë nënshkruar 
një Memorandum Mirëkuptimi në 2010 
për të punuar së bashku në ndërhyrjet 
multisektoriale për të përmirësuar ushqimin 
dhe sigurinë ushqimore në Shqipëri. 
Plani i ri i veprimit ndërsektorial për 
ushqimin dhe ushqyerjen 2013-2020, 
kombinon ndërhyrjet nëpërmjet sektorëve 
të shëndetësisë, bujqësisë, arsimit, dhe 
mbrojtjes sociale dhe është në pritje të 
zyrtarizmit dhe mbështetjes financiare nga 
qeveria shqiptare (UNICEF, 2018).Në 
muajin shkurt të këtij viti në 20 shkollat e 
vendit tonë do të niste zbatimi i projektit 
“Të bëjmë detyrat e shtëpisë”, ushqim 
dhe qëndrim të fëmijëve në institucionet 
arsimore deri në orën 17.00. Ndërsa 
Ministria e Arsimit, Bujqësisë dhe e 
Shëndetësisë po ndajnë propozimet e tyre 
me bashkitë mbi detajet e këtij projekti, 
Bashkia e Tiranës kërkoi diskutime dhe 

miratimin e prindërve për menynë e 
përzgjedhur (Hasa, 2018).Menyja është 
hartua me rekomandimin e dietologeve dhe 
ekspertëve të ministrisë së shëndetësisë.Ajo 
përmban supë me perime, pulë me pilafë 
karota dhe bizele, byrek, pure me karrot 
dhe patate, sallata dhe fruta. Këshilltarja e 
Ministrit të bujqësisë, Fotini Dhimitri thotë 
se ushqimi në shkolla është një mënyrë për 
të edukuar ushqyerjen e shëndetshme me 
produkte organike.“Ushqim i shëndetshëm 
në shkolla” mban firmën, slogani i kësaj 
nisme.Përmes këtij projekti synohet të 
krijohet një aleancë të re, të krijohet një 
aleancë me fëmijët, të cilët pastaj do të 
përçojnë mesazhet edhe tek prindërit apo 
gjyshërit e tyre sesi duhet të kontrollohet 
një ushqim, se si duhet të bindemi që një 
ushqim është i shëndetshëm, ose duhet të 
kërkohet të jetë i tillë” (MBZHR, 2017).

Në një vëzhgim të kryer nga gazeta 
“Shëndet+” dhe shoqata “Together for 
Life” rezulton shqetësues fakti se në shkollat 
në kryeqytet, por edhe në rrethina, po 
praktikohet “ushqimi përmes gardheve”: 
në hekurat e gardheve që rrethojnë shkollat.
Instituti i Shëndetit publik, drejtorët e 
shkollave, mjekët bashkohen në mendimin se 
ushqimet që shiten gardheve, po dëmtojnë 
seriozisht shëndetin e fëmijëve, teksa të 
gjithë thonë se është koha që shteti të 
ndërhyjë (Canameti & Gjypi, 2017).”Rozina 
Kollçaku, drejtoreshë e shkollës “Jeronim de 
Rada”, teksa flet për gazetën “Shëndet+” 
thotë se vetëm 40% e prindërve u japin 
fëmijëve ushqim me vete. Si dhe ajo 
shprehet se: “Para se të vija te shkolla 
“Jeronim de Rada”, kam punuar si mësuese në 
parashkollor në SHBA. Atje çështjet e ushqimit 
dhe të sigurisë së fëmijës janë të zgjidhura. Aty 
ku nuk e kishte zgjidhur shteti, ishte zgjidhur 
me prindërit privatisht.” Pra, prindi ishte 
i ndërgjegjshëm për t’i dhënë fëmijës me vete 
ushqim të shëndetshëm: i paketonte një sanduiç 
me produkte të shëndetshme, një frut apo lëng 
frutash të shtrydhur vetë, si dhe ujë. Në Shqipëri 
realiteti është tjetër. Nxënësit furnizohen me 
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ushqime nga jashtë hekurave të shkollës, shitës 
ambulantë që shesin sufllaqe, pica, që nuk e di 
se kush i kontrollon (unë nuk kam tagër që të 
kontrolloj bizneset)”.

Nga ana tjetër, kequshqyerja lidhet 
me probematika të ndryshe si: probleme 
psikologjike, fizike dhe sociale si: humbje 
të vetëvlerësimit, irritim, probleme të 
përqendrimit në shkollë, deri në vonesë 
në rritje dhe zhvillim, stres dhe pagjumësi 
e madje ulje të jetëgjatësisë (HHT, 
2014). Ekziston një lidhje e fortë midis 
çrregullimeve të shëndetit mendor si: ADD, 
depresionalzaimer dhe skizofrenisë me me 
ushqimet e dëmshme“Junk Food”: sheqer 
(Ghaili, 2018) kafe, patate të fërguara, 
perticide, aspastami-i cili gjendet tek 
çëmcakëzet (Fanteli, 2018). Në hulumtimin 
e shkencëtarëve nga Britania e Madhe 
morën pjesë pothuajse 2 milionë banorë 
ku  personat e kequshqyer (BMI më pak 
se 20) kishin një rrezik 34% më të lartë 
nga dementia, në krahasim me personat 
me peshë të shëndetshme trupore (BMI 
nga 20 deri në 24,9); (Shëndetësia, 2015). 
Eksperti A. Johns Hopkins shpjegon se ka 
një lidhje të fortë midis zorrëve dhe trurit. 
Ai shprehet se çfarë futet në zorrë ndikon në 
sistemin nervor duke shkaktuar ankth dhe 
depression (McQuillan, 2018). Francezi 
Andre Simoneton, një ekspert në fushën 
e elektromagnetikës, bëri një eksperiment 
në vitin 1930 - 1940 duke matur valët 
elektromagnetike të ushqimeve të ndryshme 
zbuloi se për njerëzit për të patur një shëndet 
të mirë duhet të kenë një vibracion prej 
6500 angstrom. Energjia e Ushqimeve të 
Shëndetshme: Fruta të freskëta 8000 -10000 
angstrom.Qumështi i gjirit 8500 angstrom. 
Perimet e gatuara 4000 -6500 angstrom. 
Energjia e Ushqimeve Toksike: Qumështi 
(edhe i pasterizuar) 2000 angstrom. Djathi 
1800 angstrom. Mielli i përpunuar 1500 
angstrom. Mishi i gatuar 0 angstrom 
(Marchetti, 2015).Sipas Velça(2018) 
frekuencat e trupit të njeriut të shëndetshëm 
i duhen mesatarisht 6500 angstrom, ndërsa 

pacientët me kancer dhe sëmundje të 
rënda marrin 4875 angstromNdërkohë në 
eksperimentin e zhvilluar në një shkollë 
angleze, i cili konsistonte në vendosjen në 
një dietë javore të nxënësve të tyre me fruta 
të freskëta, dolën në përfundimin se QI e 
tyre ishte rritur më tepër sesa një javë më 
parë kur u testuan në provimin e tyre (Velça, 
2018).Ushqime si: mishi dhe produktet 
shtazore (Wein, 2012), ilaçet farmaceutike 
në përgjithësi (Velça, 2018) fluori dhe 
klori te uji i rubinetit (Walia, 2013), 
brumërat(Gluteni) ushqimet me niseshte 
degjenerojnë trurin. Mbjetjet kimike nga 
pastruesit, ambalazhet plastike, metalet e 
rënda, tymi i cigares, dieta e pashëndetshme, 
ushqimet e paketuara dhe të përpunuara, 
produktet e bulmetit si qumështi, djathi 
etj. (Campbell & Campbell ll 2006) pijet 
energjike, ëmbëlsuesit dhe ngjyruesit 
artificial (E127, E132, E151, E127, E107, 
E102,.. etj); (Hoffman, 1986), fast food - 
et, çokollata, kafeina, aspirina, tapetët dhe 
çdo gjë plastike në shtëpi (Guri, 2010) 
mikrovalët (Borreli, 2013). Studimi i 2016 
i Universitetit te Harvardit.... Starches apo 
ushqimet me niseshte si patatet, karrotat, 
orizi, buka, pastat, sheqernat, etj, i vjedhin 
trupit nutrientët dhe shumë janë anemik 
fale të ushqyerit me to, pasi pas shpërbërjes 
në organizëm kthehen në mbetje acide, 
përveçse që ezaurojnë energjinë jetësore 
të veshkave dhe mëlçisë për t’i tretur. Si 
rrjedhim ato janë ushqim për parazitët e 
ndryshëm dhe për zhvillimin dhe rritjen 
e qelizave kanceroze në trup (Campbell 
& Campbell, 2006). Më 29 Gusht 2018 
në Kaliforni u miratua ligji i vendosjes së 
ushqimeve vegane ne spitale dhe burgje, pasi 
duke u bazuar në studime të shumta vaktet 
ushqimore të bazuara në bimë parandalonin 
sëmundjet kronike të zemrës (Smith, 
2018). Madje një fushatë sensibilizuese e 
1000 doktorëve të udhëhequr nga Neal 
Bernard, M.D dolën përpara Shtëpisë së 
Bardhë në Amerikë dhe i kërkojnë asaj të 
bëhet vegane (Ibid). Melania, zonja e parë 
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e Amerikës e njeh mirë ushqimin e denjë 
për njerēzit. Mësuam se prej kohësh ajo 
është vegane - frutariane. “Nuk ka ditë që 
të më ikë pa ngrënë 7 porcione me fruta!” - 
deklaron ajo. Vetë Hipokrati e përjashtonte 
qumështin nga dietat për të eleminuar të 
gjitha llojet e sëmundjeve nga diareja deri 
tek sëmundjet e lëkurës dhe kockave. Dr. 
Alan Walker, antropologjist në Universitetin 
“John Hopkins” në Maryland, ka bërë një 
studim që ka treguar se të parët tanë jetonin 
ekskluzivisht me fruta.

Nga ekzaminimi i kujdesshëm i fosileve 
të dhëmbëve dhe skeleteve të fosilizuara me 
mikroskopë elektronikë dhe mjete të tjera 
të sofistikuara, Dr. Walker dhe kolegët e tij 
u siguruan plotësisht se njerëzit e hershëm, 
ishin totalisht frutarianë (frutë-ngrënës).1 
ÇDo dhëmb i analizuar nga qeniet njerëzore 
të një periudhe 12 milionë vjeçare, duke 
filluar nga Homo Erectus, duket se kanë 
qenë frut-ngrënës.” Thelbi i studimit të 
Walker është se edhe nëse njerëzit kanë 
adoptuar praktika ushqimi omnivore dhe 
karnivore, anatomia dhe fiziologjia jonë 
nuk ka ndryshuar. Ne mbetemi biologjikisht 
një specie që ushqehet me fruta.Sistemi 
tretës njerëzor është adaptuar për një dietë 
me fruta dhe perime për më shumë se 60 
milionë vjet zhvillim. Sipas Sazan Gurit 
(2011) Njeriu nuk ka asgjë të përbashkët me 
mishëngrënësit duke u nisur që nga 1. Goja 
që tek njerëzit nuk lëviz lart e poshtë si tek 
mishngrënësit, por horizontalisht. Për këtë 
arsye nga antropologjistët dhe biologjistët 
njeriu është klasifikuar si frugivor. 2. 
Gjendrat e pështymës me bazë alkaline 
të nevojshme për paratretje, sidomos për 
ushqimet acide, ndërsa tek mishëngrënësit 
këto gjendra janë shumë të vogla dhe nuk 
kryejnë dot funksionin e paratretjes, sepse 
mishi copëtohet nga dhëmbët e qenit. 
3.Pështyma e mishëngrënësve është me 
bazë acide dhe nuk përmban ptialinë për të 
bërë paratretje. Mishëngrënësit përmbajnë 

në somakun e tyre një sasi të madhe acidi 
hidroklorik për të trtur mishin brut, si kocka, 
muskuj, ndërsa tek njeriu kjo sasi ndodhet 
20 herë më pak. 4. Tek mishëngrënësit 
zorrët kanë një gjatësi 3 herë sa trupi i 
tyre, ndërkohë që tek njeriu ato kanë një 
gjatësi 12 herë sa trupi i tyre. Prandaj dhe 
shqiponja jeton gjatë, për shkak se gjatësia e 
zorrëve të saj është shumë e shkurër dhe nuk 
arrihet të helmohet nga kalbja e produkteve 
të mishit as zorra dhe as trupi i tyre. Dihet 
që mishi prishet shpejt dhe produktet e tij 
helmojnë gjakun, nëse mbeten për një kohë 
të gjatë në trup. Ndërsa tek njeriu qelizat e 
fundit të produkteve shtazore, dalin pas 6 
ditëve, pra ato flene për një kohë të gjatë 
në trupin e njëriut dhe dekompozimi bëhet 
në një zorrë prej afërsisht 20 m, prandaj 
produktet shtazore ose me bazë acide pas të 
50 –ve helmojnë trupin e vet, pastaj trupin 
e njeriut (Guri, 2011). Vetë Ainshtajni i 
rekomandonte studentëve të tij që përpara 
provimeve të agjëronin, pasi energjia do të 
përqendrohej tek proceset e të menduarit 
sesa në proceset e tretjes (Velça, 2018). Sipas 
Libraria e Shëndetit (2018) elementen e 
domosdoshme për ndërtimin e trupit tonë, 
janë 4 elementë:

1. OKSIGJENI – 65%, i cili është 
i rëndësishëm në kthimin e ushqimit në 
Energji.

2. KARBON - 18,5%, i cili është 
i rëndësishëm për ndërtimin e kockat e 
mbrapme, për muret ndërtuese të trupit dhe 
për prodhimin testoteronit dhe estrogjenit.

3. HIDROGJEN - 9,5%, ndihmon 
në transportimin e nutrientëve, largon 
mbeturinat dhe rregullon temperaturen e 
trupit. Gjithashtu luan rol të rëndesishëm 
në krijimin e Energjisë në Trup.

Prandaj sipas Velçës (2018) është 
e rëndësishme të konsumohen sa më 
shumë fruta, pasi FRUTAT = Karbo & 
Hidrate të thjeshta (Karbon & Hidrogjen).  
Për fat të keq nuk ju HIDRATON Uji por 

1 Këto rezultate u publikuan në detaje më 15 Maj 1979 në New York Times.
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HIDROGJENI, dmth: Uji i Frutave. Uji 
ashtu si hyn, del nga organizmi, madje merr 
dhe mineralet qe na duhen dhe i nxjerr jashtë.

4. NITROGJENI - 3.3%, gjendet 
tek AMINO - ACIDET, të cilat janë 
muret ndërtuese të Proteinave, një pjese 
esenciale e acidit nukleik që konstituon 
ADN-në tonë. Specialisti Velça shprehet 
se Nitrogjenin e gjeni me shumicë tek të 
gjitha bimët gjethe jeshilet dhe ato të egrat. 
Trupi ynë ka nevojë për 20 aminoacide, 
ku 12 prej të cilave ai prodhon vetë, 
ndërsa 8 aminoacide ai duhet ti marri 
me anë të ushqimit, por të cilat janë bazë 
për organizmin. Mineralet e tjera janë në 
sasi shumë shumë të vogël. Pra shikoni 
Rëndësinë e Oksigjenit dhe Karbo - 
Hidrateve në trup, mbi yndyrnat dhe 
proteinat. Ato janë esenciale për të krijuar 
ATP-në. ATP është energjia e qelizës(ajo 
ngarkon baterinë e qelizës)që trupit i 
duhet për të mbijetuar. Këto qeliza me 
karbon ushqehen dhe eleminojnë ashtu 
siç bën çdo qenie tjetër në planet. Frutat 
janë kaq plot me antioksidantë dhe janë 
astrigjentë duke bërë kështu lëvizjen e 
sistemit tuaj limfatik shumë më shume dhe 
shumë më mirë sesa perimet. Kjo është 
arsyeja që dikush shikon reagimet e trupit 
kur ha fruta, të tipit gërryerje, dhimbje 
stomaku, apo marrje mendsh etj. (Libraria 
e Shëndetit, 2018)

Gjetje dhe diskutime

Sipas specialistëve për shërimin natyral 
dhe Herbalizëm K. V dhe O.V:

“Tre Rrënjët Kryesore Të Sëmundjeve Që 
Lidhen Me Kequshushqyerjen janë:

1) Dobësitë e pandara të trashëguara 
Gjenetikisht

2) Toksiciteti
3) Mbiaciditeti – Acidoza
Nëse Sistemi Limfatik punon siç duhet, 

ju as nuk do ta merrni vesh kurrë kur 
jeni toksikuar apo infektuar, sepse trupi do 
të nxjerrë menjëherë papastërtitë jashtë. 

E kundërta ndodh nëse ai nuk punon 100.000 
njëqind mijë nyje Limfatike kemi ne në Trup 
dhe disa Organe Limfatike.Nëse doni një trup 
të shëndetshëm dhe në formë mbani parasysh dy 
gjëra kryesore dhe thelbësore:

1. Marrjen e Enzimave Bioaktive
Enzimat janë baza e jetës për trupin. 

Enzimat janë punëtorët që e mbajnë gjallë 
organizmin, pa to trupi ynë është i vdekur. Kur 
ju konsumoni ushqim të vdekur si produktet 
shtazore dhe drithrat, enzimat shterojnë 
në trupin tuaj, ndërkohë që kur konsumoni 
ushqim të gjallë si fruta dhe perime filiza nuk i 
shpenzoni ato pasi jeni duke marrë ushqime që 
kanë vetë enzima dhe kurseni ato që prodhon 
vetë trupi. Kujdes: Mos i dobësoni enzimat 
natyrale të trupit duke pirë ujë me ushqimin. 
Ju duhet të pini ujë vetëm kur keni etje dhe 
15 min para ushqimit, 30 min pas një vakti 
frutash, 2 orë pas një vakti me ushqime me 
niseshte, 4 orë pas një vakti me proteína.” Këto 
i gjejmë të bashkangjitura dhe në literaturën 
e studiuar (Velça, 2018; Marchetti, 2015; 
McKeith, 2008)

2. Balancën Alkaline-Acide (7,4 Ph)
“Ç’është Balanca? Nëse doni një trup të 

shëndetshëm dhe në formë mbani parasysh dy 
gjëra kryesore dhe thelbësore:Alkaline-Acide.

Çdo ushqim që konsumoni pasi shpërbëhet 
kthehet ose në alkalin ose në acid në trup. 
Acidoza krijon bashkimin e yndyrnave, 
mineraleve dhe shumë përbërësve të tjerë duke 
krijuar gurë të të gjitha llojeve, gurë në tëmth, 
mëlçi, veshka. E gjithë kjo krijon shkatërrim 
qelizor (përmes mungesës së përdorimit të 
nutrientëve), deri në thyerje apo ishemi e të 
tjera si këto. Sa më shumë acid bëhet trupi 
ynë, aq më shumë kimia e ushqimit që ne 
konsumojmë do të lidhet së bashku, koagulohet, 
duke krijuar pllaka mukotike dhe duke prekur 
e bllokuar funksionimin e organeve dhe 
gjendrave. Dhe kur gjendrat Endokrine nuk 
funksionojnë siç duhet për shkak të ushqimit 
të keq ndër vite dhe faktorëve të tjerë, një 
përkeqësim gradual i ndodh atyre. Psh: Nëse 
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dobësohen gjendra paratiroide, a.t.h, trupi 
ynë manifeston simptoma si:hernie, variçie, 
rrudha, shqetësim, depression, niv i ulët ose i 
lartë i kalçiumit, zorrë e dobësuar, djegje shumë 
e kollajtë ndaj diellit. Nëse gjendra Pituitare 
është e dobësuar (Pituitarja është gjendra 
kryesore e cila kontrollon të gjitha gjëndrat 
e tjera, pra kryeministria), simptomat që 
i ndodhin trupit janë: gjatësi apo shkurësi 
jashtë normales, pigmentim në lëkurë, obezitet, 
perioda të çrregullta etj… Nëse dobësohet 
gjendra Tiroide personat ndjejnë lodhje 
(letargjik), kanë tretje shumë të shpejtë ose 
shumë të ngadaltë, kanë obezitet ose problem 
me përthithjen dhe përdorimin e kalçiumit. 
Nëse gjëndrat Adrenale janë të dobësuara: 
lindin problem me metabolizimin esheqerit 
(diabet i T 2), problem me përdorimin e 
mineraleve (mungesë hekuri, zingu, selenium).  
Multiskleroza, asma, frymëmarje e dobësuar. 
Të qenurit acid është njësoj me të qenurit 
sëmurë, të konsumuarit ushqime dhe pije acide, 
të pasurit emocione negative, të menduarit keq, 
i stresuar etj..Ndërsa të qenurit Alkalin është 
– të qenurit i shëndetshëm, të konsumuarit 
ushqime dhe pije alkaline (fruta, perime, 
fara), emocione positive, të menduarit dhe të 
punuarit pozitivisht”. Këto të dhëna gjinden 
të bashkangjitura dhe në literaturë (Velça, 
2018; Smith, 2018; Walia, 2013; Borreli 
2013; Wein, 2012; Guri, 2010; Campbell 
&Campbell ll 2006;Hoffman,1986).

Sipas A. D pediatër, ai shprehet se: 
“Emocionet tona dobësojnë ose fuqizojnë trupin 
tonë, psh: Inati dhe zemërimi dobëson Mëlçinë. 
Hidhërimi dhe pikëllimi dobësojnë Mushkëritë.
Shqetësimi dhe meraku dobësojnë Stomakun.
Stresi dobëson Zemrën dhe Trurin. Frika 
dobëson Veshkat tuaja. Dashuria sjell paqe dhe 
harmoni, fuqizon mendjen dhe trupin tuaj. E 
qeshura zvogëlon stresin. Buzëqeshja përhap 
lumturi”. Dhe kjo gjindet dhe në literature 
(Psikogenie Staff, 2018).

Interesante është dhe ironike njëkohësisht 
se ushqimet e hidhura janë antidepresante (të 
hidhurat ju bëjnë ju të ndjeheni mirë), ndërsa 
sheqernat e rafinuar ju bëjnë juve të ndjeheni 

keq pasi i keni konsumuar (të ëmblat ju bëjnë 
të ndjeheni të mërzitur).... Sillni ndër mend 
se energjia vjen nga mëlçia. Mëlçia laboratori 
më i madh i trupit tonë e cila kryen mbi 500 
veprime metabolizuese. Kështu që një mëlçi 
e pastër ju sjell shumë energji dhe ju bën 
të ndjeheni mirë dhe asgjë nuk e pastron 
më mirë mëlçinë se bimët jeshile të hidhur. 
Mëlçia punon eksellent: Kur ne agjërojmë 
me orë shumë të gjata dhe me ditë.Kur hamë 
vetëm një lloj fruti me ditë.Kur hamë vetëm 
fruta.(Gazetën “The Mans Field News” 14 
Nëntor 1920).

Qënia jonë

Sipas specialistëve për shërimin natyral 
dhe Herbalizëm K. V dhe O.V:

Shkenca ka verifikuar se paraardhësit e 
njerëzve ishin Frugivorë. Studimet e fundit 
nga antropologjistët kanë treguar se ne kemi 
një të kaluar Arboreale (të lidhur me pemët). 
Paraardhësit tanë gjenetikë kanë qenë banorë 
të pemëve: frutat dhe shkurret siguronin 
mbijetesën tonë. Disa qindra vjet ushqimi 
jonormal nuk mund të ndryshojnë kërkesat 
tona ushqimore për një shëndet optimal.

Sipas H.Q mësuese biologjie: 

Dieta ushqimore që përdorin, qeniet 
vertebrore, mund të klasifikohen në tri grupe: 
mishngrënës, gjethe e barëngrënës dhe 
frutngrënës. Njeriu nuk ka asgjë të përbashkët 
me mishëngrënësit duke u nisur që nga: 
Goja, që tek njerëzit nuk lëviz lart e poshtë 
si tek mishngrënësit, por horizontalisht, 
gjendrat e pështymës me bazë alkaline të 
nevojshme për paratretje, sidomos për 
ushqimet acide, ndërsa tek mishëngrënësit 
këto gjendra janë shumë të vogla dhe nuk 
kryejnë dot funksionin e paratretjes, sepse 
mishi copëtohet nga dhëmbët e qenit 
pështyma, zollët,pështyma e mishëngrënësve 
është me bazë acide dhe nuk përmban ptialinë për 
të bërë paratretje, si edhe tek mishëngrënësit 
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zorrët kanë një gjatësi 3 herë sa trupi i tyre, 
ndërkohë që tek njeriu ato kanë një gjatësi 12 
herë sa trupi i tyre”. 

Këtë e gjejmë të bashkangjitur dhe në 
literaturë (Velça, 2018; Guri, 2011). Sipas 
O.GJ mësuese biologjie, trupi ynë ndërtohet 
mbi 4 shtylla kryesore: “OKSIGJENI, 
KARBON, HIDROGJEN, NITROGJENI””. 
Këtë e gjejmë të bashkangjitur dhe në 
literaturë (Libraria e shëndetit, 2018; Velça, 
2018). Sipas biokimistes H.Q të cilën e 
intervistuam dhe e pyetëm në lidhje me 
elementen e domosdoshme për ndërtimin 
e trupit tonë, shprehet se, 4 elementë janë 
të rëndësishëm:

OKSIGJENI - kthimin e ushqimit në 
Energji, KARBONI - është i rëndësishëm 
për ndërtimin e kockat e mbrapme, 
për muret ndërtuese të trupit dhe për 
prodhimin testoteronit dhe estrogjenit, 
HIDROGJEN - ndihmon në transportimin e 
nutrientëve, largon mbeturinat dhe rregullon 
temperaturen e trupit. NITROGJENI - janë 
muret ndërtuese të Proteinave. 

Këtë e gjejmë të bashkangjitur dhe në 
literaturë (Libraria e shëndetit, 2018; Velҫ, 
2018)
 
Oraret e cikleve natyrale të trupit

Specialistë për shërimin natyral dhe 
Herbalizëm K.V dhe O.V shprehen ndjekja 
e orareve të cikleve natyrale të trupit për tu 
ushqyer janë shumë të rëndësishëm dhe ato 
janë: (1). Nga ora 12.00 paradite - 20.00 
të darkës është proçesi i përvetësimit a) 
Ngrënies dhe b) Tretjes.Është koha ideale 
për të përdorur frutat dhe sallatat (gjysma 
e parë e kohës 12.00 - 16.00) sepse pjesa 
tjetër i takon tretjes...koha kur mund të 
përdorim lëngjet ose çajrat.... (2). Nga ora 
20.00 e darkës deri në 04.00 të mëngjesit 
është proçesi i Asimilimit (Përthithja dhe 
Utilizimi apo përdorimi). Koha kur trupi 

bën pushim nga ushqimi për të përthithur 
dhe utilizuar ato çfarë ka ngrënë. (3). Nga 
ora 04.00 e mëngjesit deri në ora 12.00 e 
drekë është proçesi i Eliminimit, ku trupi 
nxjerrë jashtë mbeturinat dhe toksinat.
Gjatë kësaj periudhe (08.00 e mëngjesit 
e më pas) në përdorim lëngje astrigjente, 
dmth lëngje frutash dhe bimësh të egra 
për të nxitur sa më shumë proçesin e 
Eliminimit. Respektoni oraret e trupit 
tuaj që trupi t’jua kthejë atë me Shëndet. 

Çdo ushqim i keq që kalon në zorrë 
kalbëzohet dhe fermentohet, duke krijuar 
toksina dhe mbetje acide, të cilat përveç 
se krijojnë probleme direkt në zorrë, duke 
ngadalësuar dhe moslejuar shkarkimin 
normal të feçes nga zorrët, kthejnë mbrapsht 
këto toksina në sistemin tonë. Çdo toksinë 
që nuk arrin të largohet si duhet kthehet 
përsëri në sistem dhe direkt në kokë, pasi 
zorra është shkarkuesja kryesore e toksinave 
nga truri, kjo për shkak të sistemit glimfatik, 
një degë e sistemit limfatik që kryen 
pastrimin e trupit. Vini re: një zorrë e pastër, 
një mendje e kthjellët.

Përfundime

Njeriu është në vetvete, një trup kimik 
brenda një trupi fizik dhe mënyra e ushqyerjes 
është një faktor vendimtar në shëndetin 
mendor, fizik dhe kognitiv të tij. Studimi 
nxjerr në pah se neurotoksinat (nitratet, 
fosfatet, tek ushqimet e përpunuara, fluori 
tek pastat e dhëmbëve), shkaktojnë ankth, 
depression, demencia. Kalçiumi nuk është 
nutrienti më i rëndësishëm për kockat, 
magnezi dhe silici janë. Gluteni (drithërat) 
nuk lë të përthithen mineralet dhe çon 
në një sistem imunitar të dobët të prirur 
ndaj skizofrenisë dhe kancerit. Drithërat 
(Peptide Opioide) substancë që gjindet 
dhe tek morfina na bëjnë të varur ndaj tyre. 
Ushqimet me Niseshte (patatet, karrota, 
orizi, buka, pastat,) çojnë në dobësim të 
gjendrave paratiroide e tiroide, dhe eleminim 
të kalçiumit. Ëmbëlsuesit dhe konservuesit 
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ndikojnë në rritjen e hiperaktiviteti të 
fëmijës, varësi dhe mospërqëndrim. Miti i 
proteinave (mishi, peshku, pula) më tepër 
sjellin dëme në organizëm (acide) duke 
lodhur mëlçinë dhe veshkat duke sekretuar 
tre herë më tepër adrenalinë për të ruajtur 
ekujlibrin trupor. Për një trup dhe mendje 
të shëndetshme është e rëndësishme marrja 
e enzimave bioaktive (Frutat kanë 8000 
-10000 angstrom) - dhe ruajtja e raportit 
Alkalin – Acid (ph 7,4). Klasifikimi i qënies 
tonë si Frugivorë. 4 Shtyllat kryesore të 
arkitekturës së ndërtimit të trupit tonë dhe 
oraret e cikleve natyrale të trupit. Edukimi 
i fëmijëve dhe konsumimi i ushqimit të 
shëndetshëm mbetet një sfidë që prindërit 
nuk mund ta anashkalojnë në emër të 
dashurisë dhe dhembshurisë për fëmijën. 
Zbatimi i programeve kombëtare, organizimi 
i fushatave nxitëse në media për ushqyerjen e 
shëndetshme tek fëmijëtplotësojnë kuadrin 
e veprimit për arritjen e ndërgjegjësimit 
të shoqërisë, të komunitetit, familjeve 
për domosdoshmërinë e ushqyerjes së 
shëndetshme.

Rekomandime

Studimi dhe vlerësimi i situatës aktuale 
nga mjekët e kopshteve dhe shkollave për 
kequshqyerjen, mbipeshën dhe obezitetin, 
si edhe përfshirja në kurrikulat shkollore të 
edukimit, e informacionit mbi ushqyerjen e 
shëndetshme të fëmijëve, janë disa nga masat 
që synojnë parandalimin e kequshqyerjes dhe 
të pasojave të saj negative në të ardhmen.
Organizimi i fushatave nxitëse në media 
për ushqyerjen e shëndetshme tek fëmijët 
dhe adoleshentët, plotësojnë kuadrin e 
veprimit për arritjen e ndërgjegjësimit të 
shoqërisë, të komunitetit si edhe të vetë 
familjeve për domosdoshmërinë e ushqyerjes 
së shëndetshme. Të hartohen programe të 
promocionit të shëndetit për fëmijët në 
luftën kundër obezitetit fëminor, që synojnë 
ndryshimin e sjelljes më shumë sesa dhënien 
e informacionit. Të inkurajohet një qasje 
e të gjithë familjes në përfshirjen për një 
ushqyerje dhe jete aktive të shëndetshme.
Të rritet pranimi dhe konsumi i frutave dhe 
perimeve nga ana e fëmijëve.
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Healhty diet - the crucial factor in mental, physical, and cognitive health of pupils
We are a chemical body sucked in a physical one and the manner of eating is a crucial 

factor for our mental, physical and cognitive health. Currently there are two excising forms 
of bad eating habits: under nourishment and over nourishment. These two forms are 
strongly connected to different issues as: psychological, physical and social problems: lack 
of self- confidence, irritation, concentration issues in school as well as development delay, 
stress and insomnia and decrease in life-expectancy,

The aim of this study is to raise awareness about the prevention of bad eating habits, 
obesity and problems that this phenomenon is associated with by emphasizing healthy 
eating and turning down some myths rooted through decades related to what we should 
and shouldn’t consume in order to be physically and psychologically healthy, reviewing 
the pyramid of nutrition where dieticians and doctors base on their recommendations for 
setting up special menus in schools, to raise parents’ awareness by making them the first 
models. All this because the way we eat, affects our feelings, emotions and behavior. This 
study is made by using descriptive, qualitative, analytic and comparison methods based on 
the deepened half – structured interviews consisting of 4 key questions asked to a doctor, 
a specialist in natural healing and herbalism, 3 middle school teachers, a biochemist and 
a psychologist. This study reveals that the neurotoxins (nitrates, phosphates found in 
proceeded foods, fluorine in toothpastes) cause anxiety, depression and dementia. Calcium 
is not the most important nutrient for bones, magnesium and silicon are. Gluten does not 
allow mineral absorption and leads to a weak immune system prone to schizophrenia and 
cancer. Wheat (Peptide Opioids) substance found in morphine makes us addicted to them. 
Starchy cheeses (potatoes, carrots, rice, bread, pasta), lead to weakening of the thyroid gland 
and the elimination of calcium. Sweeteners and preservatives: (E127, E132..) affect the 
child’s hyperactivity, dependence and discontent. The myth of protein (meat, fish, chickens) 
causes more damage to the body (acids) by tiring liver and kidneys which will secrete3 
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Ushqimi i shëndetshëm - faktor vendimtar në shëndetin mendor, 

fizik dhe kognitiv të nxënësve

times more adrenaline to maintain body fatigue. Their fatigue causes the produced acids 
to be dispersed at the weakest points of man he inherits. For a healthy body and mind it is 
important to take bioactive enzymes (Fruits have 8000-10000 angstrom) - and maintain 
the Alkaline - Acid ratio (ph, 7.4). Child education and eating healthy foods remain a 
challenge that parents can not overlook in the name of love and compassion for the child. 
The implementation of national programs, the organization of media campaigns about 
healthy eating, can complement the action framework for raising awareness of society, the 
community, and the families about the necessity of healthy nutrition.

Key words: healthy food, nutrition chart, nitrates, protein, dementia, addiction.
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Përmbledhje

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

Social Studies 2019, 2 (13): 71-79

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 
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shtresat popullore do të varej nga shkalla e 
përpjekjeve që bëri ajo vetë për 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 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 

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
5 AMPJ, V. 1924, D. 257, fl. 93
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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: 

“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 

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.
9 AMPJ, V. 1924, D. 257, fl. 93
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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 
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 

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.
14 Akdemia e Shkencave e Shqipërisë, Historia e Popullit Shqiptar vëll. III, 242.
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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 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 

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.
18 B. J. Fischer Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitet në Shqipëri, 84.
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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

 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 

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.
26 Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Historia e Popullit Shqiptar, vëll. III, 244.
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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 Noka etj.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

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 

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 Kristo 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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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 
zhvillimin 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 
(Dervishi, 2006: 299).

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 (Duka, 2007: 158). 
Shpalljen e formës së regjimit dhe kryetarit 
të saj e uruan edhe prefektura e Dibrës me 
nënprefekturat e saj.

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 
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 shpalljen 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.

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
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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.

ABSTRACT

Marjeta NOVAKU ka kryer studimet e larta në Universitetin e Tiranës Fakulteti Histori-Filologji në 
degën Histori, në vitet 1996-2000. Më pas ka punuar si mësuese në rrethin Bulqizë në vitet 2001-2004. 
Që nga viti 2005 deri në 2011 punon si mësuese në Tiranë në shkollën jopublike Don Bosko. Në vitet 
2004-2008 ka kryer studimet pasuniversitare në Fakultetin Histori-Filologji në Universitetin e Tiranës 
specialiteti histori. Më pas ka vazhduar doktoraturën në të njëjtin fakultet.
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AbstrAct

The year 2019 is the 165th year of the birth of Kerschensteiner, while in 2017 it had been 
85 years since the death of this prominent German pedagogue, founder and theoretician of 
the school of work, theoretician of civil and state education and the proponent of axiological 
pedagogy (cultural pedagogy). The fact that this representative is one of the most prominent 
pedagogues of the new school of pedagogue, linked to the relevant dates, was the reason for 
this study. On the other hand, Kerschensteiner’s pedagogical thinking for decades has been 
almost completely disregarded, even in his own country. His pedagogical ideas have been 
described sporadically and in the most frequent cases in the spirit of the philosophical system, 
namely biased (idealistic) and much generalized. The work is so complex and responsive, 
because Kerschensteiner ‘s pedagogical views are expressions of socio-political circumstances 
in Germany, the level of development and the influence of pedagogical thought until the 
emergence of pedagogical power of Kerschensteiner is closely related to the pedagogical 
worldview, cultural and work, first and foremost, is characterized by a great deal of controversy 
between the hands of the hand and the mental work of the students during the last decades of 
the XIX century and the beginning of the new century. Quite unexpectedly, many pedagogical 
authors influenced by Kerschensteiner, have the view that it is important the hand work and 
the mental work in the new school as the purpose and direction of all school work as the 
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Introduction 

As before, the development and 
progressive tendencies of human society 
were the same in all countries. Differences 
were noted in development rates. European 
countries, especially those of Western 
Europe, were distinguished for the high 
rates of development of large-scale material 
production, the means of transport and mass 
communication, and the high degree.

In the second half of the XIX century 
and the early XX century, in general, for the 
developed European countries and the US, was 
also the stage of rapid economic growth. The 
use of advanced technology paved the way for 
mechanization and production automation. 
On this basis, automated assembly lines were 
widely applied, enabling chain production, 
which significantly increased productivity and 
shortened working time, which conditioned 
radical social change.

In addition to the development of 
society and the perfection of productive forces 
and productive relationships, the process of 
cultural, social and spiritual creativity as a 

whole has also changed, in that context also 
comprehensive educational reforms.

The number of school theorists and 
education practitioners as well as those who 
were educated or interested in pedagogical 
activity at that time, which sought to prevent 
negative phenomena of school and education 
in general, was small. They were opposed to 
its negative impact and concerned that the 
school had not adapted to the development 
and changes of society. Thus, numerous 
pedagogical directions for reforming and 
adapting educational systems according 
to new socio-economic and industrial 
conditions and constitutions are constituted, 
such as: individual pedagogy, social pedagogy, 
personality pedagogy, progressive pedagogy, 
pragmatist pedagogy, work school pedagogy, 
solid system1, action school, active school, etc., 
which have directly or indirectly promoted 
forcefully the importance of the job and the 
technical education.

These pedagogical movements emerged 
in the 1980s, XIX in the Scandinavian 
countries, and even in Germany. While 
manual work (mainly craft work) initially 

main principle of student activity and action, although in the sense of this principle, there 
have been differences between them. Many of Kerschensteiner ‘s thoughts, ranging from the 
maxim: “The school of work must have the minimum number of school subjects to develop 
the maximum of skills, and love for work in the service of state education”, they never lose 
their value and are actual for any human activities, and especially pedagogical activity. 
Key words: School system, working school, manual work, physical work, vocational skills, pedagogical theory.

1 Sistemi slojd (slöjd) është zbatuar në plan-programet shkollore të vendeve skandinave, sidomos në Suedi 
(në gjysmën e dytë të shek. XIX). Puna e dorës së nxënësve në këto shkolla ka pasur karakter zejtar-ofiçinist. 
Themeluesi i “sistemit sloid” ka qenë Salamon Oto (1849-1907). Ky sistem vërtetë është një variant i lëvizjes 
së madhe pedagogjike të “shkollës së punës” në Suedi. “Slod-i” si një sistem rigoroz i përcaktimit të punës 
së dorës ka pasur ndikim në Gjermani dhe në vendet e tjera evropiane për zbatimin e këtij mësimi. [Marrë 
nga: Dali Emërllahu, Metodika e edukimit punues (më tej: Metodika e edukimit ...), botim i Universitetit të 
Prishtinës, Prishtinë: “Timegate”, 1997, f. 76.]

[The sloyd system has been implemented in the school curricula of the Scandinavian countries, especially 
in Sweden (in the second half of the 19th century). The handmade work of the students in these schools 
was of a craftsman-like character. The founder of the “sloid system” was Salamon Otto (1849-1907). This 
system really is a variant of the great “working school” pedagogical movement in Sweden. The “Sloyd” as a 
rigorous system of hand-crafting has influenced Germany and other European countries to apply this lesson. 
[Retrieved from: Dali Emërllahu, Working Education Methodology (hereinafter: Methodology of Education 
...), University of Prishtina Publication, Pristina: “Timegate”, 1997, p. 76.]
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becomes a teaching subject in schools, it 
later becomes an essential feature of many 
schools and the principle of work school2.

As some (e.g. philosophical) aspects 
of the problem are explored in greater 
detail, this study paper will retrospectively, 
evolutionarily, and critically point out the 
meaning, relevance, and complexity of the 
“work school” movement, as well as the 
analysis pedagogical will at least express the 
most important opinions of the eminent 
German pedagogue, founder and theorist 
of the George Mihal Kerschensteiner School 
(George Michael Kerschensteiner 1854-1932) 
on the purpose of the working syllabus, on 
the meaning and content of the school, on the 
educational role of some craft subjects.

On the different worldview of the 
“work school” movement

In the history of education and education 
ideas, both general and vocational education, 
numerous insights have been accumulated 
that show the advantages and greater care 
of society and the level of information 
and culture of parents themselves and all 
educators for the inclusive education and 
training of the new personality created 
through the work school. Concerning this 
first point, also essential, we would like to 
briefly take a look at the example of some of 
the most progressive thinkers and eminent 
teachers in the space of centuries.

The earliest humanist ideas about 
work education were represented by 
thinkers Vitorino de Feltre (1378-1477), 
Fransoa Rable (1494-1553), Michael 

Monten (1553-1592), etc., who criticized 
medieval scholastic education and demanded 
education and educating the human being 
so as to know society, life and production. 
These lecturers were the first to give 
thought to the concretization of teaching 
and the introduction of new methods in the 
teaching process (“self-work”), but failed to 
disconnect the content of the school at that 
time from the Christian religious worldview 
they belonged to, and themselves.

Humanist lecturers have, in fact, expressed 
the aims of the new class - the bourgeoisie, 
and have demanded that the man shall be 
educated in direct contact with nature, 
and that he should immediately learn the 
craft, acquire the skills needed for work 
and everyday life. With these ideas they 
contribute to the further development 
of pedagogical thinking about working 
education as a whole3.

The emergence of the bourgeoisie as a 
social class, with its revolutionary impetus 
(opposing medieval feudal darkness), 
began to develop manufacturing, and later 
the heavy industry, which required more 
and more highly skilled, well-educated 
workers. basic theoretical knowledge and 
practical working skills for production 
needs. This influenced the necessity of 
changing “curricula in the field of vocational 
and polytechnic education, which were 
closely linked to the formation of democratic 
socio-pedagogical thought at the time”4.

Pedagogy in the capitalist society, in the 
period of its later development, forms the link 

2 Jashar Rexhepagiq, Tema të zgjedhura dhe bashkëkohore pedagogjike (më tej: Tema të zgjedhura ...), botim 
i Akademisë së Shkencave dhe e arteve të Kosovës, Seksioni i Shkencave Shoqërore, Libri 11, Prishtinë: 
“Libri Shkollor”, 2002, f. 72. Jashar Rexhepagiq, Selected and Contemporary Pedagogical Topics (hereinafter: 
Selected Topics ...), edited by the Kosovo Academy of Sciences and Arts, Section of Social Sciences, Book 11, 
Pristina: “Textbook”, 2002, p. 72.

3 Charles Alpheus Bennett, History of Manual and Industrial Education, 1870-1917 (hereinafter: History of 
Manual ...), Peoria: “III: Manual Arts Press”, 1937, p. 27-28. [Retrieved from: https://archive.org/details/
historyofmanuali00bennrich].

4 D. Emërllahu, Metodika e edukimit ..., f. 38 [D. Emërllahu, Methodology of Education ..., p. 38.]
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to labor, which becomes the real basis for socio-
economic progress and the political approach 
of the bourgeoisie.

John Amos Comenius (1592-1670), 
although not specifically dealing with 
the issue of vocational education, has 
mentioned and emphasized the need and 
value of work at all levels of education. 
“Kids are also eager to build beautiful houses 
whether made of clay or shingles, birches or 
stones; - Komenski points out, - which is 
a sign of the beginning of architecture. In a 
word, let them play with whatever they want 
but thus undermining their claim”5.

Komenski also emphasized the need 
and importance of craft and scientific 
knowledge for productive work, which 
was based on the new organization of 
work. Quite interesting and accurate are 
his comparisons on teaching and craft 
work. In his methodical instructions he 
emphasizes the need to use work tools 
and to acquire relevant skills. Thus, as 
an example of organizing the lesson, he 
took “the operation of various tools and 
mechanical installations (eg classes - school 
form to resemble class; or typewriter - 
teaching and the press have educational 
elements; letters - students, cards - book and 
other teaching aids, color - teacher word, 
printing machines - restrictions, discipline, 
permanent attention, punishments, etc.)”6. 
With these views Komenski has had a 
major impact on the further development 
of pedagogical thinking for education as 
a whole.

In later times the views of the 
British thinker John Locke (1632-1704) 

are presented, who believed that “the 
application of working education to the” 
gentleman “system aimed at preparing the 
younger generation for” practical benefits 
and practical life”7. According to Locke, 
this educational ideal “gentleman” is a 
harmoniously educated man, a practical 
and business man who has been instructed 
in manual labor from an early age, who 
can serve him well, but can bring practical 
benefits to daily life8.

In this spirit it is worth emphasizing 
also the view of the French philosopher, 
lecturer and thinker of the 20th century. 
XVIII Jean Jacques Rousseau (1712-
1778), who holds that working education, 
namely the connection of work with the 
process of “natural education” contributes 
to the harmonious physical, mental and 
moral-social development of the younger 
generation. This means, according to 
Rousseau, that job education conditions the 
whole harmonious development of personality. 
Emphasizing the aspect of the usefulness of 
work and job education, he transcended the 
pedagogical direction of “utilitarianism” in 
the educational process.

Another thinker of this view was 
the swiss Johann Heinrich Pestalozzi 
(1746-1827), for whom “the harmonious 
development of man presupposes the 
development of intellect, mind, heart 
and hand, that responds to the three 
educational components: intellectual, 
moral and working education, namely, 
these three innate human forces: mind, 
heart and hand, through work, education 
and education following the natural path, 

5 Daniel Murphy, Comenius: A Critical Reassessment of His Life and Work, Irish Academic Press, 1995, p. 
106. Shih edhe: Wilhelmus Rood, Comenius and the Low Countries: Some Aspects of Life and Work of a Czech 
Exile in the Seventeenth Century, Van Gendt, 1970, p. 47.

6 Jani Sota, Histori e Shkollave dhe e ideve për edukimin në botë. Nga zanafilla deri në ditët tona, vëll. I, Tiranë: 
“Extra”, 2015, f. 485 [Jani Sota, History of Schools and Ideas for Education in the World. From Genesis to Present, 
Vol. I, Tirana: “Extra”, 2015, p. 485.]

7 Edward Feser, Locke, Published by Oneworld Book, London: “Oneworld Publications”, 2007, p. 34.
8 Ibid. See also: Ian C. Tipton, Locke on Human Understanding. Selectes Essays, Oxford Readings in 

Philosophy, Published by Oxford University Press, New York, 1977, p. 61-62.
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must be harmoniously developed for the 
formation and development of human 
personality”9. Although Pestalovi has had 
some time constraints, we can rightly say 
that he is at the height of the pyramid 
of classical and democratic educators 
on issues related to job education and 
polytechnic. His ideas and practical work 
on working education as a whole, and the 
relevance of learning the productive work 
in particular, with Pestaloc reaches the 
highest level in the history of pedagogical 
thought in civilized society.

Elements of working education also 
appear in the early social-utopians Thomas 
More (1478-1535), Tommaso Campanella 
(1568-1639), and the social-utopians of 
the 20th century. XVIII-XIX Robert Owen 
(1771-1858), Charles Fourier (1772-
1837), Etienne Cabet (1788-1856), etc., 
without forgetting the well-known views 
of Karl Marx (1818-1883) and Frederick 
Engels (1829-1895) on the socialist and 
pedagogy school, especially their demand 
to relate learning to productive work, to 
be further expanded and supplemented in 
the works of August Bebel (1840-1913), 
Clara Zektin (1857-1933), Vladimir 
I. Lenin (1870-1924) and Nadjezhda 
K. Krupskaya (1869-1939) of other 
thinkers with socialist orientations - a more 
complete picture will be created at least of 
the principles of developing the idea of a 
working school in the past.

In the context of the views of the social-
utopians and the socialists, he has given 
great importance to: “that people’s minds 
should be educated, that efforts should be 
made to reach understanding and support 
from the bourgeoisie through the method 
of persuasion and conversation. Thus, step-

by-step would be achieved in building new 
social relationships”10. All this brings major 
changes in the content of the lesson in 
terms of its legality. Therefore teaching must 
coincide with the goals and perspective of 
the dynamic development of society, science 
and technology. This was indeed one of the 
dominant issues to be resolved through 
school reforms in the new social conditions, 
as the pedagogical and programmatic aim of 
school reforms up to that time, it had not 
practically resolved this issue.

It can be argued that this phenomenon 
of the IX century conditioned one of 
the major gaps in the curriculum, which 
“forced” nineteenth-century social-utopians 
to design a range of ideas for organizing 
the education in the new society (socialist, 
communist), giving historically significant 
impetus to some of the nineteenth-century 
pedagogical theories.

The role of the working school in education 
was born out of necessity as it arose, as a weight 
against resistance to the old school and to the 
criticism of that school. This has been a movement 
of all that, apart from the fight against the old 
school, had no common and unified theoretical 
basis. But even in his practical endeavors there 
was no general characteristic for the Working 
school pedagogy has essentially been a variant 
of progressive pedagogy.

It has appeared somewhat at the same 
time in different countries as much as in 
different continents. In America, the name 
of John Dew is related, and in Europe, the 
name of Kerschensteineri, Gaudigi, Seinigi 
(Germany), Montessori (Italy), Decroly 
(Belgium). In the Soviet Union, after 
the end of World War I, this pedagogical 
approach was taken by Professor Blonski. In 
Austria the Social Democratic Party under the 

9 Leszek Kolakowski, Main Currents of Marxism: The Founders, Published by University Press, London, 
1978, p. 137-138.

10 Hajrullah Koliqi, Historia e pedagogjisë botërore (më tej: Historia e pedagogjisë ...), vëll. II, botim i 
Universitetit të Prishtinës, Prishtinë: “GME”, 1998, f. 61 [Hajrullah Koliqi, History of World Pedagogy 
(hereinafter: History of Pedagogy ...), Vol. II, University of Prishtina Publication: “GME”, 1998, p. 61.]
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leadership of Glockel has put into practice 
the principles of the working school.

All have made efforts to reform the 
school, but there are major ideological 
differences and opposition among them. 
Their disagreements are characterized by 
a lot of opposition between supporters of 
child labor. But most of the new school’s 
representatives have agreed that the new 
school is primarily manual and mental work 
as the purpose and direction of all school 
work, as the main principle of activity and 
self-action in children, although in terms of 
this principle, there have been differences 
between them.

Working school representatives have 
underscored the importance of working as 
a social and educational value. At work they 
have at times seen the teaching principle, 
didactic method or tool, and again, again, 
the educational purpose and principle or the 
educational purpose of school instruction. 
Especially inequality and large segregation 
have dominated in terms of understanding 
the educational goals that the new school 
must achieve. 
There have been major disputes between 
their representatives over this issue, and 
they have emerged in the fight between 
their representatives and they have emerged 
in the inter-country war between the 
social and individual management of the 
working school. Many working school 
representatives did not have a clear social 
orientation from which to draw the content 
of educational goals. Therefore, the issue of 
educational goals has largely been resolved 
by the individual. The work school should 
educate the student with a free personality, 
who will put themselves in irregular and 
obstructed life11.

However, we must admit that the 
school of work in the diversity of the school 
process and teaching methods has done very 
well. He gave greater importance to the 
principle of concretization and perfected it. 
He fought against the students not being 
loaded with teaching content. Of particular 
importance is its fight against simple passive 
memory. Generally speaking, it has greatly 
contributed to the development of the 
child’s mental abilities by stimulating real 
learning. By emphasizing students’ physical 
education, their physical development 
was strengthened. Clearly, this has greatly 
contributed to making learning simpler 
and more enjoyable. Students have greater 
freedom in learning and opportunities 
for greater relationships in the learning 
process. In terms of activity it enriched all 
the particular methodologies. First of all, 
we must also mention her struggle for the 
true and personal authority of the educated 
individual against the mere official one.

In the end, I find it reasonable to briefly 
analyze the pedagogical views and activities 
of George Kerschensteineri, which with its 
specific explanations left a very interesting 
trail in the history of schools and ideas for 
education in the world.

Pedagogical views and activity of 
George Kerschensteineri

One of the aims of this study paper is 
to briefly give a research overview of the 
work of George Kerschensteiner (1854-
1932) in practical activity, from pedagogical 
sciences to the working school of pedagogy, 
didactics and some methods. Although 
pedagogical sciences from the middle of the 
XIX century, especially in the newest times, 
have evolved and differentiated faster, it 

11 Leon Zhlebink, Historia e përgjithshme e shkollave dhe ideve pedagogjike (Historia e përgjithshme...), botim i 
Entit për Botimin e Teksteve në Republikën Socialiste të Serbisë, Beograd, 1964, f. 228-229 [Leon Zhlebink, 
General History of Schools and Pedagogical Ideas (General History ...), published by the Textile Publishing Institute 
of the Socialist Republic of Serbia, Belgrade, 1964, p. 228-229.]
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cannot be denied that Kerschensteineri has 
laid the foundations and solved a number 
of current problems for other branches of 
pedagogy and its narrower fields, as is the 
work school pedagogy.

The formation of Kerschensteiner is the 
result of the new socio-economic, political 
conditions that emerged in Germany in 
the 20th century. In the XIX century, that 
marks a turn between two social eras. His 
pedagogical ideas are not the result of a 
single factor, but of many factors that are 
reflected in the worldviews and practical 
results of this eminent thinker.

Kerschensteiner lived in very complex 
conditions of the economic and political 
situation his native country was going 
through - Germany. In the last thirty years 
of the century. In the XIX century, Germany 
experienced a rapid development of industry 
that accelerated, first and foremost, the 
use of new technology, the transition to 
capitalist agriculture in general and modern 
techniques in agriculture, which required 
a higher level of primary schooling and, 
more generally, a greater differentiation 
between high school and vocational school. 
It is clear that not only the employees but 
also the bourgeoisie played their role here 
which despite objective reasons constantly 
sought the opportunity for mass education 
of the population. The war with the 
church and its deals with it, even German 
nationalism were part of Germany’s political 
developments. The economic and political 
circumstances were reflected in the political 
work12 and especially in the philosophical 
and pedagogical concepts of George 
Krischensteiner and in the worldviews of 
his contemporaries.

The development of Krischensteiner’s 
pedagogical views is primarily related to his 

philosophical development. Indeed, many 
of his pedagogical ideas have been adapted 
by Krischensteiner in his philosophy, 
more precisely, in some principles of his 
pedagogical thought similarly as Johan 
Pestaloci (1592-1670), Paul Natorpi (1854-
1924), partly John Dewey (1859-1952), 
have done, and especially the German 
professor Edward Spranger (1882-1963).

Edward Spranger, Professor of 
Philosophy and Pedagogy at the University 
of Leipzig and Berlin, author of “Forms of 
Life”, has greatly influenced Kirschtenstein’s 
philosophical views and some of his 
pedagogical ideas; eg understanding the 
purpose of education, the need for education, 
the emphasis on the value of pedagogy, the 
role of culture in education, etc. Add to this 
his interpretation: “Pedagogy is the philosophy 
of culture, and culture is a system of values”, 
a clearer picture of its views will be gained. 
In doing so, both have, on the one hand, 
given up on dogmatism and, on the other, 
appreciated the importance of the purpose 
of the school of work.

Theorists in the field of education in 
relation to the pedagogy of Krischensteiner 
emphasize two crucial moments, and these 
are that the purpose of the school in its idealistic 
pedagogical thinking is essentially conservative, 
while on the other side of this pedagogy 
- its methods are dialectical and have very 
progressive significance.

Working school: purpose, evaluation 
and perspective

I t  has  now been proven that 
Kerschensteiner is one of the pioneers of 
German state education, because his idea 
(logos, thinking) is one that relates to the 
goals of the new and essential school on the 
reality of the German state, which at that 

12 Georg Kërshenshtanjeri për një kohë të gjatë përfaqësues i Partisë Përparimtare Nacionale Gjermane 
në Rajshtang (Reichstang). [Marrë nga: L. Zhlebnik, Histori e përgjithshme ..., f. 231.]; [Georg Kreschenstein 
has long been a representative of the German National Progressive Party in the Reichstang. [Retrieved from: 
L. Zhlebink, General History ..., p. 231.]
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time shifted to imperialism, chauvinism 
and militarism.

Also important for pedagogy is the 
Kerschensteiner doctrine of the objective 
spirit that manifests itself in many forms of 
educational function, which is implemented 
through compulsory elementary schools and 
continuing schools in which, according to 
Krischenstein, more formal education is 
valued. Even the basic purpose of education 
- to teach a child to live in accordance with 
the laws of his state13, is also not liberated 
from the general socio-political view of this 
German philosopher.

I t  i s ,  h o w e v e r,  a  s e r i e s  o f 
Kerschensteiner’s theses and opinions on 
education that are, for the most part, or 
entirely correct. This has to do with the 
thoughts with which Kerschensteiner 
puts education closer to the purpose of 
education. Moreover, education, in its 
essence and content, is identical to education 
at that time. According to Kerschensteiner 
“education makes one” and that the new 
school should have the spotlight on the 
“political credibility of the state it should 
have on the younger generation”14. For the 
very nature of the profession, teachers were 
closer to the younger generation, therefore 
the German state should use all available 
space to influence them - to increase the 
impact on the mass of school youth, hoping 
that the latter would accept and support the 
economic and political goals of this state”15.

The views of Krischensteiner deserve a 
particularly critical and comprehensive 
approach to seeing his real contribution 

to pedagogy, in this case, for thoughts 
on applying for manual work in schools 
(popular, continuing), theoretical theses 
that in the idealized state the usable citizen 
should be formed - the man who exercises 
certain work, who is capable of any 
profession because of the emphasis on the 
other task of the school to moralize the 
profession and because of the emphasis 
that by manual work one is disciplined and 
trained for the profession16.

Kerschensteiner has acknowledged 
Pesta loc ’s  dist inct ion between the 
educational meaning of manual labor and 
the formation of working communities. 
According to him, “working in the 
c lassroom should form a working 
community, which will be cultivated by 
working rather than reading books and, in 
this working community, the youth must 
be educated in the state spirit and, so it will 
grow in the state community”17.

For this reason, Kerschensteiner was 
giving many sentences about character 
education, first of all, it mentions the 
education of the strong will who would 
know how to submit, the general authority 
present. Here he mainly intends the then 
German state, which wanted to subjugate 
all youth.

The social bases and purposes of 
Kerschensteiner’s pedagogical thinking are 
clear. Kerschensteiner supports the new 
school in the spirit of bourgeois intelligence 
views, which would play a major role in 
the respect of students’ state authority. The 
whole problem was that educational work 

13 Georg Kerschensteiner, The idea of The Industrial Schol (hereinafter: The idea ...), Translated from the 
german by Rudolf Pintner, New York: “The Macmillan Company”, 1913, p. 41., Retrieved from: https://
archive.org/details/ideofindustrials00kersuoft/page/n6.

14 Ibid, p. 43.
15 Georg Kerschensteiner, The Education Citizenship (hereinafter: The Education ...), Translated by A. J. 

Pressland, New York: “Rand, McNally & Company”, 1911, p. 67-68; Retrieved from: https://archive.org/
details/educationforciti00kersuoft/page/n7.

16 J. Rexhepagiq, Tema të zgjedhura ..., f. 74 [J. Rexhepagiq, Selected Topics ..., p. 74.].
17 L. Zhlebink, Historia e përgjithshme..., f. 231; [L. Zhlebink, General History ..., p. 231.].
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became “controlled” and directed by the 
German state itself. Kerschensteiner went 
on to reiterate that, “it was important to 
form a clear understanding of the students 
of the place and the role they were given in 
the new school. […], and that for the new 
school it is essential to educate students to be 
conscientious in fulfilling their state duties, 
for the love of the German state” (Idem)

While fighting for a goal-oriented 
education (character, will, community of 
work, state education), the problem of 
educational logic is treated by Kerschensteiner 
as closely related to the understanding of the 
essence of the working school. Calling the 
work school the “new school”, he elaborated 
on the hypnosis that: “work school is an 
educational institution which in the broadest 
sense of the word can be educated only when 
it has initially studied a minimum amount 
of subjects, that promote the development 
of the best in the service, ability and love of 
government service”18.

Kerschensteiner ’s concept of the 
pedagogical system of work

Kerschensteiner’s pedagogical views are 
reflected in the close connection with the 
application of a method for the development 
of perceptual abilities, which had much 
in common with Pesatloc’s approach. 
Thus, Kerschensteiner aimed to bring 
schooling as close as possible to life-long 
problem-solving, even according to the 
model of organization at different stages 
of work. According to academician Jashar 
Rexhepagic, “teaching activity through the 
pedagogical system was realized through 
two main stages:

The first phase, the period of practical 
activity. During this period, Krischensteiner 
fought for handicrafts and offices and for the 
reorganization of schools.

Second, start working in universities 
until the end of life. This period is known 
as axiological-theoretical, in which 
Kerschensteiner elaborated on the theory of 
work school and school and state duties”19.

T h e  p e d a g o g i c a l  v i e w s  o n 
Krischensteiner’s school of work are reflected 
in close connection with psychological 
theory in his famous work “The concept of the 
working school” (“Begriff der Arbeitsschule”), 
published in German in 191120, and partly 
in even the most important theoretical work 
“Theory of Education” (“Theorie der Bildung”, 
1926) based on three factors: psychological, 
social and philosophical. He has laid the basis 
of psychological theory for the study of 
the child’s soul, body and personality. All 
these issues - on the soul, consciousness and 
personality, in the broadest sense they are 
indeed central psychology phenomena and 
are interconnected, but which have their 
roots in childhood play.

In “The Concept of Work School”, 
Krischensteiner analyzes the problem of 
educating children in school and emphasizes 
the need for developing an activity (activity), 
which activates the child’s intellectual 
capacity. Of particular importance is his 
view that, “The child is born with the need 
to develop four types of self-action: play, 
sport, profession and work”21.

Interesting in pedagogy and pedagogical 
psychology is also Kirschtensteiner ’s 
doctrine of preparing children and youth 
for work. According to this thinker, the role 

18 H. Koliqi, Historia e pedagogjisë ..., f. 174; [H. Koliqi, History of Pedagogy ..., p. 174.].
19 J. Rexhepagiq, Tema të zgjedhura ..., f. 74; [J. Rexhepagiq, Selected Topics ..., p. 74.].
20 Georg Kerschensteiner, Begriff der Arbeitsschule, Book from Project Gutenberg: Begriff der Arbeitsschule 

Library of Congress Classification: LC, Rights: Public domain in the USA; Retrieved from: http://www.
gutenberg.org/ebooks/24367.

21 Diane Simons, Georg Kerschensteiner. His Thought and Its Relevance Today (hereinafter:  
 ...), Published by Cambridge University Press, London: “Methuen” London: Methuen, 

1966, p. 84.
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of this conjecture was preceded by the school 
of work, which creates the opportunity for 
“the child to be trained to love the job”22. 
Rather, it aims to “prepare the child for his 
or her life profession”23.

For Kirschtensteiner, the working 
school is at the same time the most important 
tool of civic education (not all-inclusive) and 
a condition for character formation24. 

It is a special task of education to develop 
children’s awareness, to transform children 
spiritually. In this most essential activity is the 
student who develops through work, self-activity 
through elementary school, even in secondary 
schools (vocational and gymnasiums). In this 
most essential activity is the one who develops 
in intellectual activities, by obedience and 
compulsion, to conform to social goals and 
general goals of the state.

In this context, Kirschtensteiner has 
also been influenced by the German thinker 
Hugo Gauding (1860-1923), renowned 
practitioner and director of the Leipzig 
Women’s Teaching Seminar, in his writings; 
he advocated the pedagogy of labor under 
the influence of bourgeois intelligence views. 
By the notion of work (pedagogically), they 
meant the mental activity and physical activity 
of the student, which he regarded as two 
aspects of a process. Proponents of this 
variant committed to society reform and, for 
socio-educational reasons, have contributed 
to mediate between the school of manual 
and mental management work.

Kirschtensteiner, based on the students’ 
individual interests, inclinations and 

qualities, recommended” numerous activities, 
primarily manuals for most children, who 
are prone to manual labor. […]Whereas 
for a small number of children, who were 
clearly distinguished in the natural sciences, 
they are oriented towards mental work. […]
Work school, especially the working method 
is needed because most people work hand in 
hand rather than mind25.

From this analysis one can see the 
formulation of Kirschtensteiner’s idea 
that “human education for workers is only 
possible through vocational education, 
if their work is at the center of general 
education”26. In a more defined and, above 
all, social position, for the organization of the 
school system and the application of work to 
learning for the working youth, he designed 
three forms of education: popular schools 
(Volksschule); popular higher schools (Mitteloder 
Bürgerchulen) or urban (Mittelschulen) and 
continuing schools (Fortbildungschulen) and 
real I and II class gymnasiums.

Popular schools (Volksschule), in which 
students received elementary education. They 
had to learn reading, writing, numeracy, and 
especially handmade skills as well as listening 
to religious instructions27. Moreover, he 
emphasizes in particular the development of 
the subject of drawing and the importance of 
focusing on teaching through drawing.

Kirschtensteiner was one of the first lecturers 
involved with the study of drawing in 
children. In 1905 he designed, among other 
things, the scheme of stages (stages) of 

22 C. A. Bennett, History of Manual ..., p. 106.
23 H. Koliqi, Historia e pedagogjisë ..., f. 174; [H. Koliqi, History of Pedagogy ..., p. 174.]
24 J. Rexhepagiq, Tema të zgjedhura ..., f. 74; [J. Rexhepagiq, Selected Topics ..., p. 74.]
25 Philipp Gonon, George Kerschensteiner: “Der Begriff Arbeitsschule” (hereinafter: Georg Kerschensteiner 

...), Werkinterpretationen pädagogischer Klassiker, Kindle Edition, Stuttgart: “WBG Academic”, 2012, p. 92. 
Retrieved from: https://www.amazon.com/gp/product/B01A16GW6I/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_

taft_p1_i0
26 H. Koliqi, Historia e pedagogjisë ..., f. 173; [H. Koliqi, History of Pedagogy ..., p. 173.]
27 George Kerschensteiner, The Scools and The Nation (hereinafter: The Scools ...), With an introduction by 

Viscount Haldane, Translated from the German by C. K. Ogden, London: “ Macmillan and Co.”, 1910, p. 36; 
[Retrieved from: https://education.stateuniversity.com/pages/2146/Kerschensteiner-Georg-1854-1932.html]
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the development of figurative skills. They 
are: The scale of the scheme (the scale of the 
scribble), in which the child draws people, 
animals, plants in a very symbolic way, 
because such is his or her experience; The 
degree of form giving, which corresponds to the 
phenomena and objects which it draws. At this 
stage there is no schematic representation, 
the drawing corresponds to the shape 
of the object, which the child draws but 
cannot always be observed from that third 
dimension; The degree of giving the correct 
shape. The child at this stage, through light, 
shadow and with the help of perspective, 
gives the shape of objects and of mutual 
spatial relations28.

Kirschtensteiner has dealt with in more 
detail the factors in personality development 
and dialectically explained the relationship 
between the school environment and the 
child. Kirschtensteiner differs from Gauding 
and others, constantly emphasizing the 
importance of the school environment 
as a condition for character formation. 
For the realization of its principles, 
Kirschtensteiner provided the schools 
with “kitchen installations, kindergartens, 
woodworking and metalworking workshops 
and labs, that meet the interests of children 
through manual labor to train and acquire 
working habits as future workers of the ideal 
community”29. It is his right attitude that, as 
early as in elementary school there are starting 
points for educating students to acquire as much 
manual skills as possible, but also to acquire a 
particular profession.

The Kirschtensteiner, considering the 
purpose of the elementary school, was 
convinced of the usefulness of the craft 
work in empowering the craftsmen, farmers, 
traders, that is, the micro-blogging class, but 

he was not happy with the development of 
the industry that wrecked these layers.

Popular higher schools (Mitteloder 
Bürgerchulen) or urban (Mittelschulen), 
which bridge from primary to secondary 
schools. In these school categories, which 
were five classes, subjects were taught as in 
elementary school, but at the highest level, 
and a foreign language (Fergus or English)30.

Continuing schools (Fortbildungschulen), 
following the promulgation of the law 
on compulsory education, took other 
dimensions. Initially they opened in Bavaria 
and Munich, the city where the first 
practical activity of Kirschtensteiner was 
implemented in the spirit of working school 
pedagogy.

By the Special Law of 1900, business owners 
were obliged to allow schoolchildren to 
attend continuing education. At first they 
were not compulsory, but later they were 
promoted to oblige people up to the age of 17 
to learn the craft. [...] Continuing education 
lasted two to three years. The primary task of 
these schools was for the youth to adopt the 
apprenticeship and to develop in the young 
people a sense of commitment to the existing 
order. […] The following disciplines were 
taught in these schools: German language, 
Civics, Mathematics, Technical drawing and 
Vocational subjects31.

The creation and strengthening of the 
system of mass work schools presupposed 
rapid development in all its stages. Within 
this process, in addition to elementary 
school, significant changes also occurred 
in continuing schools, especially from the 
end of the XIX century and the beginning 
of the XX century . Through these schools, 
Kirschtensteiner enabled the majority of 

28 175-176.]
29 J. Rexhepagiq, Tema të zgjedhura ..., f. 76; [J. Rexhepagiq, Selected Topics ..., p. 76.]
30 G. Kerschensteiner, The Scools ..., p. 176.
31 Ibid, p. 64.
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the younger generation (to the workers’ 
children) to receive the vocational education 
needed in this first period, to gradually 
integrate into economic and social life and, 
at the same time, strengthen the influence 
of bourgeois morality on German students.

Real Class I and II Gymnasiums. At the 
end of the study period, improvements were 
made in expanding secondary education. 
According to the documents of the time, 
the appearance of real gymnasiums of the 
I-st and II-nd ranks, besides the classical 
gymnasiums, since 1890, were equated in 
terms of duration was an expression of the 
changed circumstances in Germany and of 
efforts to find a resilient educational system.

At the same time, the predicament in 
schools, especially in elementary schools, 
and criticism of high school, teaching school, 
Herbart’s book school, provided suitable 
ground for the application of the principle of 
work on the basis of new methods.

Kirschtensteiner was against verbal book 
teaching in high schools too, to emphasize 
the great importance of active learning and 
active teaching methods. He recommended 
that even in secondary schools there should 
be workshops, labs, etc. so that students 
have the greatest opportunity to research, 
test and experiment. The high school 
curriculum should consist of real and social 
subjects, whereas classical languages should 
be replaced by contemporary scientific 
disciplines, especially from the natural and 
technical sciences32.

Kirschtensteiner confronts “subjects 
of natural and technical sciences” with 
“subjects of classical languages” arguing that 
education based on the latter is out of time 
and offers only “decoration and elegance”. 

Commenting on the meeting of the Munich 
school leaders in 1893, he stated that:

Traditional education, based on Greek poems 
or Latin books, or on the stories of Liv or 
Suetonius, is in its final days against the new 
type of growing education. This education 
is defining itself as a legitimate expression 
of the impatience of people to finally be free 
to learn and act, who need to know about 
the creation, movement and advancement 
of the globe that is their own and that they 
can cultivate, making it productive from their 
work which is the universal means of their 
well-being and life33.

To refute the argument in favor of 
the study of dead languages, he asks the 
question, if the contemplation of “the 
educational function of the natural and 
technical sciences would not be more 
beneficial to the mind than the inverse of the 
normal order of words in a Latin sentence or 
the comparative study of the Greek dialects, 
is more important, and that the content of 
these disciplines must be learned by students 
with new, active, inductive methods”34.

Indeed, the strange thing is that 
Kirschtensteiner did not treat the study of 
greek or latin as useless. Those who argued 
that they were completely useless, he told 
them that “they have not tasted the pleasure 
of Greek or Latin; not even Homer’s books, 
which look like the first woods on earth, 
with large logs, and they have not even 
tasted the aroma and fragility of letters from 
a friend of Machines”35. He put forward 
strong arguments against classical education. 
First, it was that he wished Germany had no 
mere rhetoric and aesthetics, but capable 
people with progressive orientations that 
would enrich the theory of job education, 

32 H. Koliqi, Historia e pedagogjisë ..., f. 175; [H. Koliqi, History of Pedagogy ..., p. 175.]
33 P. Gonon, Georg Kerschensteiner ..., p. 132-133. 
34 D. Simons, Georg Kerschensteiner ..., p. 106.
35 Ibid, p. 108.
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including in this background the scientific 
interpretation of work and technical teaching. 
Second, it was clearly of a political nature. 
He thought that these languages helped to 
form a caste system and therefore to continue 
teaching would only encourage them, that 
still “needed to erect a barrier of a particularly 
highly educated class”36.

Deep belief in work school pedagogy explains 
that why Kirschtensteiner has influenced the 
creation of the theory of self-action and the 
practical realization of the school of work. This 
also explains his enthusiasm, when socio-economic, 
political, cultural, philosophical-pedagogical and 
pedagogical factors have influenced the creation 
of this theory and its growth in pedagogical 
movements, and also in the meaning and 
characteristics, as well as in differentiating the 
different narrower directions of the working school.

Kirschtensteiner knew his job and even 
left us a line of thought, what gives him a 
major role in the intellectual liberation of 
the labor education system in Germany. His 
positivism was in any case something that was 
filtered through self-education by the child or 
teenager. For what the child was a promise 
and a starting point for the “new man”37. His 
hopes were so high that he really expected 
salvation to come from this path.

Conclusions

First, in the second half of the XIX century 
and early XX century, in the conditions of the 
development of capitalism the “working 
school” movement was formed, which 
at that time occupied the central place in 
pedagogy. In terms of school historiography and 
pedagogical thinking, working school theory with 
all its variants was an attempt at the most elastic 
and advanced solution to a range of pedagogical 
problems, primarily practical. She criticized 

the old school, her excessive intellectualism, the 
acquisition of knowledge, and the necessity of life, 
her method of formal stairs. In this criticism, the 
working school was in right in the large part. Its 
contribution is undoubtedly especially relevant 
when it comes to manual work methodology 
(hand work and the pedagogical importance of 
work and activity). A set of didactic principles 
(activities, self-interest, self-employment, 
individualism, linking school to working 
practice, etc.) and organizational forms of 
teaching work (especially the role of group 
and individual work, the formation of 
work habits, etc.) - all of which have found 
a place in the theory and practice of the 
Kirschtensteiner school of work.

Second, Kirschtensteiner outlined and 
tested an educational system as well as an 
educational phi lo Krishenstein’s educational 
impetus focuses on the intellectual potential 
that sophy over several years of active 
involvement in Germany. Kirschtensteiner’s 
educational impetus focuses on the intellectual 
potential that “propagated the school from 
the most advanced pedagogical point of view 
labeled “new school” and “work school” 
that had taken root in the school practice 
of other countries”38. In these spaces, there 
were more represented the manual guidance 
of Kirschtensteiner in terms of active student 
participation” in educational and teaching 
work and for the working school as the 
general educational and teaching principle 
applicable not only to the workshop, but 
also to the classroom and everywhere”39. 
Undoubtedly with the new school and 
the spirit of its pedagogy, Kirschtensteiner 
has been oriented to the spirit of the micro 
blogging class, has been about school dualism 
and, with its educational goals it has served 
the conscientious service of the German state, 
the king, German nationalism and capitalism.

36 G. Kerschensteiner, The Scools ..., p. 86.
37 H. Koliqi, Historia e pedagogjisë ..., f. 175; [H. Koliqi, History of Pedagogy ..., p. 175.]
38 J. Rexhepagiq, Tema të zgjedhura ..., f. 80; [J. Rexhepagiq, Selected Topics ..., p. 74.]
39 P. Gonon, Georg Kerschensteiner ..., p. 141.
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AbstrAct

Social entrepreneurship has become an important research area in social modern societies. 
At international level, studies in this field are very rich where special issues of several journals 
have focused on social entrepreneurship and have been created especially to deal with this 
and closely related issues. In Albania context is nearly absent in academic research until 
the end of the 1990s, because of the context of the country, but social entrepreneurship is 
still absent in academic research. Although there is no widely accepted definition of social 
entrepreneurship, it can be understood as an intercessor that combines social purpose with 
the spirit of the entrepreneur. The purpose of the study is to highlight the importance of 
the need to understand the nature of social enterprises. So, the study aims: a) to compare 
what social entrepreneurship vs. traditional ones is; b) to contribute to the role of social 
entrepreneurship as an added value agents in the social sector; c) to contributes to the answer 
to the call for more quantitative and qualitative research and at the same time argues the need 
for more in-depth studies suggesting a variety of challenges to practice, policy and research 
in this area to Albania context.
The information used for this study is based on a variety of sources, considering the nature of 
it. To the purpose of this research is used a qualitative research, as the focus of the study was 
the description and exploration of the model, situation and challenges of social enterprise in 
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An introduction

Social entrepreneurship has become 
a fashionable construct in recent years. 
In Albania is nearly absent in academic 
research until the end of the 1990s, 
because of the context of the country. Even 
nowadays entrepreneurship and enterprise 
have become an important research area, 
but social entrepreneurship it is still absent 
in academic research. At international 
level, studies in this field are very rich 
where special issues of several journals have 
focused on social entrepreneurship and have 
been created especially to deal with this 
and closely related issues. Although there 
is no widely accepted definition of social 
entrepreneurship, it can be understood 
as an intercessor that combines social 
purpose with the spirit of the entrepreneur. 
It was often evidenced by success stories 
across the world in diverse fields: health, 
education, finance, culture, etc. The 
concept has become increasingly evident in 
commercial markets, academic discourses 
and policy making. The latter field were 
social entrepreneurship is regularly been 
cited is microfinance, since the Nobel Peace 
Prize was awarded to Mohammad Yunus 
(Benjamin H., Alex N., 2012).

In Albania, the development of social 
enterprises is still in the early stages of its 
development. The first social enterprises 
have developed their activity before 2000, 
and have mainly had a non-profit status. 

Over the years, two main forms have 
been known in our country: i) Traditional 
enterprises that are business organizations 
/ entities that produce / sell a product 
/ service in order to maximize personal 
benefits (“shareholder value”) and (ii) 
development organizations / organizations 
(non-profit organizations, charities) that 
aim to maximize social benefits (“social 
value”) through their social problem 
solving activities, mainly by donated funds 
(donations, grants). 

Taking into account the importance 
of social entrepreneurship, the impact is 
not only in the economic but also in the 
social field as well as the challenges faced 
in their activity, interchange an approach to 
recognize and evaluate their development 
in our society.

Methodology 
and propose of the study

This study aims to highlight the 
importance of the need to understand the 
nature of social enterprises. It also highlights 
the issues faced by social enterprises in our 
country, as well as to identify and to address 
the challenges of social entrepreneurs as 
agents of changes. 

The information used for this study is 
based on a variety of sources, considering the 
nature of it. To the purpose of this research is 
used a qualitative research, as the focus of the 
study was the description and exploration of 

our country. The main findings of the study show that in Albanian context, social enterprises 
are seen as hybrids at the end of their (non) profitable goals, and the social value they create 
depends on the motive of entrepreneurs. As a consequence, there is a lack of knowledge 
regarding the factors that distinguish social enterprises from their commercial counterparts. 
As a result, this study gives a better understanding at the role of the social entrepreneurship in 
the society. Also, it contributes to the answer to the call for more quantitative and qualitative 
research and at the same time argues the need for more in-depth studies suggesting a variety 
of challenges to practice, policy and research in this area to Albania context. We end up with 
an effort to reflect the conclusions emerging from the study.
Keywords: Social entrepreneurship, Challenges, Social values, context, sociological approach.
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the model, situation and challenges of social 
enterprise in our country. In order to achieve 
the purpose of the study, data were used by 
direct observation, analysis of various articles 
in the written media; as well as the use of 
relevant literature resources. A literature 
research was conducted such as: research of 
the legal framework; studies of organization 
reports operating locally, regionally and 
internationally; theory and research studies 
of authors that have contributed to this 
field, as well as analyzing the needs of target 
groups and documents affecting issues that 
focus on social enterprises.

The limitation of this study was the 
lack of official public data regarding the 
impact of social enterprise in the country. 
So, the study contributes to the answer to 
the call for more quantitative and qualitative 
research and at the same time argues the 
need for more in-depth studies suggesting 
a variety of challenges to practice, policy 
and research in this area to Albania context.

Social entrepreneurship vs. 
Traditional entrepreneurship

Although no single definition exists, it 
is commonly agreed that the entrepreneur is 
an agent of change, especially in a growing 
world of free enterprise and capitalism. In 
this sense, the traditional entrepreneur is the 
greatest risk-taker but ultimately claims the 
greatest rewards. Entrepreneurship is the 
process of designing, launching and running 
a new business, which is often initially 
a small business. The people who create 
these businesses are called entrepreneur. 
Entrepreneurship has been described as 
the “capacity and willingness to develop, 
organize and manage a business venture 
along with any of its risks in order to make 
a profit (Business Dictionary).

 Entrepreneurship – the entrepreneurial 
function - can be conceptualized as 
the discovery of opportunities and the 
subsequent creation of new economic 

activity, often via the creation of a new 
organization (Reynolds, 2005). Therefore, 
according to the research studies (Álvaro, 
Domingo and Salvador R., 2008) there 
are three basic ideas that explain the 
appearance of entrepreneurial activity. 
The first, focuses on the individual, in 
other words, entrepreneurial action is 
conceived as a human attribute, such as the 
willingness to face uncertainty (Kihlstrom 
and Laffont, 1979), accepting risks, 
the need for achievement (McClelland, 
1961), which differentiate entrepreneurs 
from the rest of society. The second 
fundamental idea emphasizes economic, 
environmental factors that motivate and 
enable entrepreneurial activity, such as 
the dimension of markets, the dynamic 
of technological changes (Tushman and 
Anderson, 1986) and the structure of 
the market –normative and demographic 
(Acs and Audretsch, 1990) or merely the 
industrial dynamic. The third factor is linked 
to the functioning of institutions, culture 
and societal values. These approaches 
are not exclusive (Shane and Eckhardt, 
2003) given that entrepreneurial activity 
is also a human activity and does not 
spontaneously occur solely due to the 
economic environment or technological, 
normative or demographic changes.

Entrepreneurship is often discussed 
under the title of the entrepreneurial 
factor, entrepreneurial initiative, and 
entrepreneurial behavior and is even referred 
to as the entrepreneurial “spirit”. The 
entrepreneurial factor is understood as 
an entrepreneurial function refers to the 
discovery and exploitation of opportunities or 
to the creation of enterprise. Entrepreneurial 
behavior is seen as behavior that manages 
to combine innovation, risk-taking and 
pro activeness (Miller, 1983). In other 
words, it combines the classic theories 
of Schumpeter’s innovative entrepreneur 
(1934, 1942, and 1976), the risk-taking 
entrepreneur that occupies a position of 
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uncertainty and the entrepreneur with 
initiative and imagination who creates new 
opportunities. Entrepreneurial initiative 
covers the concepts of creation, risk-taking, 
renewal or innovation inside or outside 
an existing organization. Meanwhile, 
the entrepreneurial spirit emphasizes 
exploration, search and innovation, as 
opposed to the exploitation of business 
opportunities pertaining to managers.

In the 20th century, the understanding 
of entrepreneurship owes much to the 
work of Joseph Schumpeter. According 
to Schumpeter, an entrepreneur is a person 
who is willing and able to convert a 
new idea or invention into a successful 
innovation. Entrepreneurship employs 
what Schumpeter called “the gale of creative 
destruction” to replace in whole or in part 
inferior innovations across markets and 
industries, simultaneously creating new 
products including new business models 
(Schumpeter, J. A., 1976).  In this way, 
creative destruction is largely responsible 
for the dynamism of industries and long-
run economic growth. The supposition 
that entrepreneurship leads to economic 
growth is an interpretation of the residual 
in endogenous growth theory and as such is 
hotly debated in academic economics. 

In the 21st century, entrepreneurship 
has been extended from its origins in 
for-profit businesses to include social 
entrepreneurship, in which business goals 
are sought alongside social, environmental 
or humanitarian goals and even the concept 
of the political entrepreneur (Shane, Scott 
Andrew, 2000). Also, the definition of 
social entrepreneurship varies from a 
narrow definition to a wide one. Under the 
narrow definition, social entrepreneurship is 
basically the action of applying innovative 
means and business skills in the non-profit 
sector. The wider definition (Austin, 
Stevenson and Wei-Skillern, 2006) on the 
other hand, refers social entrepreneurship as 
“innovative activity with a social objective in 

either the for-profit sector, or in corporate 
social entrepreneurship, or in the non-profit 
sector, or across sectors, such as hybrid 
structural forms which mix for-profit and 
non-profit approaches”. Establishing an 
agreed definition of social entrepreneurship 
has not proved to be an easy task. This is 
unusual in the field of entrepreneurship, but 
less so in areas of the social sciences more 
concerned with societal issues. 

Despite continued debates, one of 
the most commonly used definitions was 
provided by Dees (1998,) revised 2001, 
“Social entrepreneurs play the role of change 
agents in the social sector”, by: 
   Adopting a mission to create and 

sustain social value (not just private 
value), 

   Recognizing and relentlessly pursuing 
new opportunities to serve that mission, 

   Engaging in a process of continuous 
innovation, adaptation, and learning, 

   Acting boldly without being limited by 
resources currently in hand, and 

   Exhibiting a heightened sense of 
accountability to the constituencies 
served and for the outcomes created” 
(2001: 4). As a consequence, there is a 
lack of knowledge regarding the factors 
that distinguish social enterprises from 
their commercial counterparts. 
So what are the main dimensions of 

social entrepreneurship?
First dimension, “sociality”, refers to 

the social and environmental focus of social 
entrepreneurship. Such a focus may be 
identified through the creation of public 
goods and positive externalities. Six fields 
or domains are natural settings for social 
entrepreneurship initiatives: 1. welfare and 
health services; 2. education and training; 
3. economic development; 4. disaster 
relief and international; 5. social justice 
and political change, including race and 
gender empowerment; 6. environmental 
planning and management. Second dimension 
“innovation” that has much in common with 
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models found in commercial entrepreneurship 
(e.g. Schumpeter’s idea). Third dimension is 
market orientation that is manifest in a 
variety of ways in social entrepreneurship, 
most obviously in the for-profit social 
enterprise form (Nicholls and Cho, 2006). 
Based on how social enterprises integrate 
these building blocks, different typologies of 
social entrepreneurship have been proposed. 

So in Albanian context, social enterprises 
are seen as hybrids at the end of their non-
profitable and profitable goals, and the social 
value they create depends on the motive of 
entrepreneurs. Social entrepreneurship is 
positioned between these two forms and 
lends out the best elements of both: from 
a traditional enterprise it lends “financial 
sustainability approach” (self-generating the 
necessary income through an economic / 
trade activity), and by developing organisms 
lends itself to the primary goal of “maximizing 
social / social benefits” (by taking on 
contributing to solving one or more social 
problems). Both traditional entrepreneurship 
and development organisms have a huge 
impact and importance for society. “The 
fact that in our country is trying to promote 
social entrepreneurship does not shadow their 
importance at all and do not try to replace 
them, rather they are complementary and fill a 
gap that exists between the two” (Sh. Marku, 
Yunus Managing Director for the Balkans). 
It was found that social entrepreneurship 
or initiatives are predominantly younger 
than their traditional entrepreneurship and 
is mainly represented in the pre-start-up or 
infancy stage of the entrepreneurial process, 
which at first sight could be attributed to 
the relative newness of the phenomenon in 
our country.

The size and scope of the field of social 
entrepreneurship

Socia l  entrepreneurship is  not 
characterized by a single legal form. 
Specific legal forms do exist for social 

entrepreneurship. The concept of social 
enterprises has appeared for the first time 
in Italy in the early 1990s, in the form of 
co-operatives. Specific legal forms do exist 
for social entrepreneurship, such as the 
Social Purpose Company in Belgium or 
the Community Interest Company (CIC) 
form in the United Kingdom. So there are 
three different models can be identified 
according to the various organizational 
forms that social enterprise can take: the “co-
operative”, the “company” and the “open 
form” (OECD, 2013). The field, however, 
also includes a variety of other legal forms 
(cooperatives, nonprofits, businesses, etc.), 
some of which are combined in the context 
of hybrid structures. As a consequence, it 
has proved to be a significant challenge to 
derive consistent data on the size and scope 
of social entrepreneurship across countries.

There are two lines of thinking about 
social entrepreneurship: the European one 
which conceives them as a hybrid enterprise 
and the American one that sees social 
enterprises as non-profitable, which generate 
their own income. Between discussions on 
what social enterprises are more recently, the 
European Commission has defined a social 
enterprise as being “an operator in the social 
economy whose main objective is to have a 
social impact rather than make a profit for 
their owners or shareholders. It operates by 
providing goods and services for the market 
in an entrepreneurial and innovative fashion 
and uses its profits primarily to achieve social 
objectives. It is managed in an open and 
responsible manner and, in particular, involves 
employees, consumers and stakeholders 
affected by its commercial activities” (European 
Commission, 2011/682 final).

In Europe, social enterprises are active 
in a wide spectrum of activities and in many 
different fields, including social services, 
education, housing, the environment, 
culture and the arts, and tourism, through 
new activities such as renewable energies, 
fair trade and transport.
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Meanwhile the sector of enterprises or 
social enterprise in Albania and in all the 
Balkan countries is still at its beginnings. 
The number of social enterprises in these 
countries is still quite small. For many 
reasons, often and contradictory, such as 
the economic level, the bitter experience of 
“social”, the “wild capitalism” and the order 
after the rapid enrichment, the low level 
of responsibility towards society, the way 
understanding of the role / contribution 
of the individual in society, overestimating 
the role of the state and expecting that 
everything that belongs to society is a 
duty or a duty only of the government, 
etc. (Sh. Mark, 2016). Although the 
current law mentions the possibility of 
developing support schemes, but apart 
from some initiatives of private projects 
or organizations, there is no strong public 
support scheme for social enterprises.

Social enterprises in Albania that exercise 
their economic activity with inclusion and 
service of disadvantaged categories face with 
many additional difficulties compared to 
traditional enterprises, such as:
   Need more support including technical, 

financial, fiscal, promotional support, 
etc.

   More clarity on public sector policies 
and simplified procedures. Many of 
these initiatives are being undertaken 
individually by private entrepreneurs 
who wish to contribute to a particular 
social issue or sometimes from a non-
profit organization within the scope of 
their mission / mission objectives.

   Meeting more conditions to exercise 
their activity as a social enterprise 
for what their counterparts or other 
non-profit organizations or private 
businesses offer similar products / 
services (see law no.65/2016).

   The existence of many problems in the 
current law itself, despite an apparent 
government commitment to being 
present in this sector.

   The law provides for unnecessary 
over-regulation. “Without get into the 
details of the law, i am convinced that 
any over-regulation of this new sector 
of the economy can in many cases be 
discouraging in the emergence of new 
social enterprises or hampering the 
exercise of the activity of those who 
choose to enroll” (Marku, Sh., 2018)” 

   The perceived shortcomings of public 
and private models, whereby strong 
leadership is led by a certain set of 
social responsibility and the social 
enterprise’s accountability. But, the list 
of difficulties faced by social intercourse 
is by no means exhaustive, especially in 
the Albanian context.
Also, in a study conducted by Partners 

in Albania, in cooperation with other 
organizations during May 2013- January 
2014, are shown some of the factors 
of the strengthening of social stability 
interdependence which are closely related 
to its values: i) Reinvest the benefits - the 
tendency to invest most of the benefits 
again within the business; ii) Motivate 
workforce - the priority of social objectives 
in motivating the employees; iii) Loyal 
customers- due to the added value of the 
benefits and social services that they offer 
for these categories, increasing their sense 
of loyalty and lowering their perfection; 
iv) Increased resources - Increasing feelings 
of volunteering, as they offer certain social 
objectives. Thus communities and agencies 
can be affected by offering free-of-charge 
facilities or donations to different devices, why 
not and raise funds for social enterprises; v) 
Supporting networks and cooperation - as they 
contribute to solving wider issues than simply 
employment, and operate in a less competitive 
environment, increasing levels of collaboration 
and networking (Partner Albania, 2016).

In fact, the focus of social enterprise 
development in Albania has been the 
creation of jobs paid to those people who 
are usually unable to hire or undertake 
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1 The GEM 2010 survey took, for the first time, a worldwide perspective on social entrepreneurship 
(https://www.gemconsortium.org/report).

an income-generating activity (Law No. 
65/2016). Nevertheless, attempts have 
been made to give a snapshot of the field in 
different contexts. 

At the international level, the Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) survey 
is a valuable source of information1. 

It estimated that an average of 1.9% of 
the population directly engaged with social 
entrepreneurship, with important differences 
depending on the region concerned and its 
level of economic development. While 
in the GEM reports (2016-2019), it was 
cleared that the focus of development 
of social intercourse should include: i) 
recognition of factors that promote or 
impede entrepreneurial activity, especially 
related to social measures, individual 
attributes and conditions of entrepreneurial 
framework; ii) providing a platform to assess 
the extent to which entrepreneurial activity 
influences socioeconomic development 
(including economic and inclusive growth) 
within individual economies (Gender 
Age Motivation); iii) identify policy 
implications in order to increase the 
capacity entrepreneurial and resulting in 
an economy (Business growth, Innovation, 
Internationalization). According to the last 
report it was shown that entrepreneurship 
contribute to economic development 
because entrepreneurs create new businesses, 
and new businesses create jobs, ensure 
variety in the market, intensify competition, 
and play a role in increased productivity 
through technological change. Throughout 
the years, academic research (based on 
GEM data and other data sources) pointed 
out that various national characteristics 
impact entrepreneurial activity rates. It 
also showed that not all entrepreneurial 
efforts have the same impact on economic 
development (GEM, 2019). 

In another study is argued that the 

national context plays an important role 
in shaping the characteristics of social 
enterprises in terms of sector specialization, 
funding and employment, for example 
enterprises operate predominantly in the 
health and social work and education 
sectors, (Romania and Hungary) whereas in 
the other countries (Spain, Sweden and the 
United Kingdom) the sector specialization 
was less pronounced (OECD, 2013:6-7). 
Some steps to develop social enterprises by 
referring to the OECD study entitled “Policy 
Brief on Social Entrepreneurship” may be: 
i) Promoting positive attitudes towards 
social entrepreneurship can be a preliminary 
step towards social enterprise creation. This 
can be a key element in broader strategies 
for promoting social entrepreneurship 
amongst young people; ii) Build enabling 
legal, regulatory and fiscal frameworks. 
The development of appropriate legal, 
regulatory and fiscal frameworks must 
therefore emerge from the national and local 
environments in which social enterprises 
operate; iii) Provide sustainable finance. 
Governments can for instance foster 
public-private community partnerships 
between civil society, government and 
financial institutions, of which examples 
already exist (Australia, Belgium, and 
Poland); iv) Offer business development 
services and support structures. This step 
may increase the understanding of social 
enterprise within the traditional sector; 
v) Support access to markets, s through 
making public procurement more open 
to the social enterprise sector; vi) Support 
further research in the field of social 
entrepreneurship by governments and public 
research institutes (OECD, 2013: 13-15). 
These contribute to the identification of 
specific needs of both social enterprises and 
the communities, in which they are based. 

So, social intercourse takes value 
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for other social groups (youth, gender, 
education, education, family health, social 
work, and education, etc), but our country 
were not part of these reports, or other 
reports at European level and there are 
no specific data for Albania. So, it was 
impossible to provide an approach around 
these issues.

These would help in the pursuit of a 
strong relationship between researchers, 
policymakers and practitioners, which 
may have a very positive impact on social 
enterprise and its development. It can also 
contribute to the identification of specific 
needs of both social enterprises and the 
communities in which they are based.

Challenges of development 
of social enterprises in Albania

The development of social enterprise 
in Albania is still in its early stages. Today, 
more companies operate with non-profitable 
more than profitable status. Albania has a 
legal framework, such as Law No. 65/2016, 
“On social enterprises in the Republic of 
Albania”, which specifically regulates their 
performance and functioning. Also, a legal 
package instruction no. 602/2018 regulates 
the procedures and documentation for 
obtaining the status of the social enterprise. 
The study of the nature of the law requires a 
notice with it. The current law mentions the 
possibility of developing support schemes, 
but apart from some initiatives of private 
projects or organizations, there is no public 
support scheme for social enterprises until 
the necessary sublegal acts are prepared and 
adopted. The legal package is very unclear 
and very difficult for entrepreneurs to 
interpret widely. 

The social enterprise profile in Albania 
is focused on four dimensions: the general 
identity; the nature of the social mission; 
ownership structure and governance and 
financial structure. Some social enterprises 
operate in the country and are registered 

with different legal status. Most have been 
registered as: NGOs, Physical Persons, the 
Credit Saving Company and the Society of 
Reciprocal Co-operation. Researches that 
was done in this field (Partner Albania, 2010, 
2016, and 2017) show a low level of capacity 
and sustainability as far as the financial 
capacity and labor force of ours are concerned, 
but with an increasing tendency. Based on our 
research, results show that social enterprises 
have developed their activity about 20 years 
ago in the form of non-profit organizations, 
supported by donors and foreign partners. 
The main areas of their development have 
been education, employment, economic 
development, childcare and social care. 
Most of the so-called social enterprises serve 
disadvantaged women and girls, children, 
young people, as well as persons with special 
needs. The social enterprise aims to solve 
social problems in a financially viable way and 
certainly bring added value to society. But the 
social enterprise sector is still quite young and 
the definitions are still relatively unspecified.

The law could be a very good incentive 
to develop the area of   social intercourse, 
but since often such incentives do not agree 
with interest groups and has not become 
part of the wider public debate, it seems 
that it has brought and a widespread lack of 
implementation. 

Also, their development is not only 
related to legislation but to the lack of 
knowledge of how they function, are realized 
and organized. Albanian context is very little 
known by the central and local government 
institutions, other social actors and the 
community in general The EU is developing 
specific policies, instruments and programs 
for technical and financial support the 
development of this sector. The promotion 
of their role is necessary in order to recognize 
and increase their public confidence. Current 
initiatives of social enterprises, though so 
far, need more support including technical, 
financial, fiscal, promotional support. “From 
my 5-year experience in this sector, I can say 
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freely that the number of those who want to 
set up businesses / social businesses in these 
countries is still very small for many reasons, 
often contradictory, such as: economic level, 
experience the bitter of the “social” of the former 
system, the “wild capitalism” and the order after 
the rapid enrichment “ (Marku, Sh., 2018). 
The concept of social enterprise today is 
still ambiguous and debatable in Albania, 
though some attempts to develop the concept 
and support its development and why it is 
fraught. 

As a conclusion, the synthesis of 
opinions emerged from the meetings held 
by civil society organizations in the country 
for social enterprise: As in any other field, 
the development of social entrepreneurship is 
needed to encourage and develop partnerships 
between public institutions at central and 
local level, civil society organizations, business 
organizations, universities and educational 
institutions, and other stakeholders in order 
to strengthen the capacity, identify and 
develop innovative policies that enable the 
development and empowerment of social 
enterprises in Albania.

Challenges for the development of social 
enterprise remain: i) lack of legal framework; 
ii) investment in capacity and consultancy; 
iii) lack of understanding of values; iv) lack 
of training and capacity building; v) lack of 
funds to foster their development; vi) lack of 
knowledge of positive practices in the region 
and international level. 

Conclusions:

   The concept of social enterprise today 
is still ambiguous and debatable, as 
consequence the development of social 
enterprises is still in the early stages of its 
development. 

   Social entrepreneurship or social 
initiatives are predominantly younger 
than their traditional entrepreneurship 
and are mainly represented in the 
pre-start-up or infancy stage of the 

entrepreneurial process.
   There is a lack of knowledge regarding the 

factors that distinguish social enterprises 
from their commercial counterparts.

   Development of social enterprise is not 
only related to legislation, but also to the 
lack of knowledge in how their function 
are realized and organized.

   The need to promote a wider public 
debate on the development of social 
entrepreneurship, the encouragement 
and development of partnership 
between public institutions at central 
and local level, civil society organizations, 
business organizations, universities 
and educational institutions and other 
stakeholders interested in order to 
strengthen capacities, identify and 
develop innovative policies.

   Need to foster a wider public debate to 
understand social affiliation and the legal 
framework for a sustainable development 
of social enterprises in the country.

   Social entrepreneurship is not a discrete 
sector; it is not a synonym of social 
business; it is not a new form of 
corporate social responsibility; and it is 
not the only model of social innovation. 
Indeed, despite growing attention and 
recognition of the social entrepreneurship 
phenomenon, the related research field 
is still in its infancy, characterized by a 
modest base for theory building and 
testing purposes and a limited number 
of empirical studies, mostly designed as 
case studies.

   Social enterprises contribute to helping 
keep those people at risk of social 
exclusion. They address the social needs 
of groups which government agencies 
find hard to reach.

   More quantitative and qualitative 
research is required to carry out in-
depth studies suggesting a range of 
challenges for practice, policy and 
research in this area in the context of 
Albania.
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VEPRA DHE AUTORË

NJË LIBËR I SHUMËPRITUR 
PËR HEBRENJTË NË SHQIPËRI

Nga Ismail Kadare
(fitues edhe i “Çmimit të Jerusalemit për Letërsi”)

Rreth librit 
“Hebrenjtë në Shqipëri”

Me autore:
Monika Stafa 

Është pritur prej kohësh një libër për 
hebrenjtë në Shqipëri. Nuk është e tepërt të 
theksohet se trajtimi i këtij problemi delikat 
do të ishte diçka e natyrshme për  letrat 
dhe studimet kudo në botë. Qëndrimi ndaj 
hebrenjve ka qenë dhe vazhdon të jetë një 
çështje globale, planetare. Kjo, për arsyen e 
qartë se ndërgjegjja e njerëzimit mbarë është 
vënë në provë.

Historia shqiptare ka një pikë takimi 
tepër të ndjeshme me këtë dramë botërore. 
Qëndrimi ndaj  hebrenjve, më saktë, mbrojtja 
e tyre, nga një popull me histori të zymtë, si 
i yni, që e nderon, në kuptimin më të madh 
të kësaj fjale. Është kjo një nga arsyet që 
libri   i shkrimtares dhe studiueses Monika 
Stafa, “Hebrenjtë në Shqipëri”,  zgjon një 
interes të veçantë.

Në Shqipëri hebrenjtë, siç dihet tashmë 
historikisht nuk janë mbrojtur nga një pjesë 
e popullit dhe janë diskriminuar nga pjesa 

tjetër, nuk ka qenë problem i njerëzve  të 
kulturuar që mund ta kenë bërë këtë gjë 
për arsye emancipimi dhe pjesa e paditur 
e popullit ka bërë disa herë të kundërtën 
siç qëllon shpesh. Nuk kanë qenë ndikuar 
nga rrymat politike, nuk ka asnjë dallim në 
qëndrimin ndaj hebrenjve mes katolikëve 
shqiptare mes ortodoksëve shqiptarë dhe 
myslimanëve shqiptarë. Kjo tingëllon pak e 
habitshme, madje idilike por është e vërteta.

Kur erdhi ora e provës së madhe, 
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të tre këto ndarje fetare kanë qenë në 
një qëndrim kryekrejet të barabartë ndaj 
hebrenjve. Nuk kanë lozur rol regjimet 
politike. Shqipëria si në periudhën otomane, 
ashtu më pas kur fitoi pavarësinë dhe u 
bë një republikë, e më vonë një mbretëri 
ballkanase, ndonëse arkaike, qëndrimet 
ndaj hebrenjve nuk i ka ndryshuar, d.m.th., 
zyrtarë dhe popull, administratë dhe shoqëri, 
komunistë dhe antikomunistë, nacionalistë 
dhe internacionalistë. Ka qenë një nga 
çështjet që i ka bashkuar të gjithë. Nuk 
gjendet në Shqipëri asnjë dokumentacion i 
një grupimi politik ose i një lëvizje që ta ketë 
prishur këtë unanimitet. Prova e madhe, sic u 
tha ka qenë Lufta e Dytë Botërore. Kjo është 
një e vërtetë e njohur. Këtu, ky unanimitet 
u konfirmua edhe njëherë. Shqiptarët nuk 
kanë pasur unitet gjatë luftës, rrjedhimisht 
prova ka qenë e dyfishtë në Shqipëri në 
krahasim me vendet e tjera. Sepse Shqipëria 
pati një keqkuptim të madh politik. Forcat 
komuniste dhe nacionaliste u ndeshën në 
shumë probleme themelore që lidheshin me 
komunizmin apo me antikomunizmin dhe 
Shqipëria përfundoi pas pushtimit gjerman 
zyrtarisht në një shtet gjermanofil. Pra me 
pozicionin e hebrenjve mund të ishin krijuar 
kushtet që të shpallej  dukshëm si vend 
antisemit. Kjo nuk ndodhi.

Ishte një nga rastet e rralla në Evropë 
që qëndrimet ndaj hebrenjve vazhdoi ai 
i mëparshmi. Hebrenjtë ndiheshin si në 
vendin e tyre, jo vetëm fjala përçmim 
që nuk ekzistonte, por asnjë shenjë e 
saj. Dhe kjo vazhdoi edhe në pushtimin 
gjerman. Është folur për mosgjetjen e 
dokumentacionit të mundshëm të qeverisë 
kuislinge shqiptare, e cila mund të ketë 
qenë e detyruar t’ua kërkonte gjermanëve 
mosprekjen e hebrenjve, për të mos krijuar 
probleme afatgjata me kombin shqiptar.

Këto dokumente nuk janë bërë publike 
as atëherë dhe as më pas, sepse komunistët 
nuk mund ta duronin që ky qëndrim 
luajal ndaj hebrenjve të ishte monopol i 
nacionalisteve ose i një qeverie kuislinge e 

cila për çdo gjë duhej përbaltur. Ata ishin 
kuislingë, ata bashkëpunuan me gjermanët, 
bënë një gabim historik, por në këtë pikë u 
treguan realistë. Nuk është zbuluar natyrisht, 
as përgjigjja gjermane. Duhet të ketë qenë 
jashtëzakonisht sekrete, sepse Gjermania në 
kulmin e forcës së saj, nuk mund të pranonte 
se në një vend sado të vogël u pranua një 
marrëveshje e tille e heshtur. Ky qëndrim 
ndoshta ka nevojë të shpjegohet. Këtu do të 
shtoja që shqiptarët nuk janë engjëj.

Shqiptarët i kanë njohur sëmundjet e 
kohës. Ata janë një popull me temperament, 
disa herë të ashpër. Nuk janë ndonjë popull 
që falin çdo  gjë dhe nuk diskriminojnë 
askënd. Shqiptarët dinë të jenë dhe racistë 
të verbër. Si në rastin kundër romëve apo 
egjiptianëve. Pyetja se a mund të ketë 
racizëm me arsye është nga më të vështirat. 
Kurse racizëm me një farë arsye që unë quaj 
racizmin kundër një pushtuesi është tjetër 
gjë. Kam menduar se racizmi kundër një 
pushtuesi është një formë qëndrese jo fort e 
fisme sepse është racizëm gjithsesi. Por  këtu 
duhet gjendur një emër tjetër. Gjuhët nuk 
e kanë gjetur këtë lloj fjale. Kur ti je racist 
ndaj një perandorie që të shtyp ditë e natë, 
me krejt peshën, ushtrinë dhe me hijen e saj 
të rëndë dhe ti guxon ta përçmosh madje në 
mënyrë raciste mendoj se nuk është thjesht 
racizëm. Ka pasur raste që ky racizëm ka 
qenë jashtëzakonisht i fortë te shqiptarët 
kundër osmanëve.

Ka qenë racizëm në elita, ka qenë 
racizëm në popull. Ka qenë për një periudhe 
paradoksalisht kundër italianëve në fillim 
të shek. 20 kur pati konflikte Italia me 
Shqipërinë kurse tani ka mjaft raste kur 
janë italianet racistë me ne. Ka njohur 
racizmin, kombi shqiptar kundër fqinjëve 
të tij, si përgjigje kundër racizmit të tyre. 
Është formë jo e lakmueshme por kështu ka 
qenë. Ky popull pra, i njeh të gjitha ato që 
quhen sëmundje të shoqërive të kombeve, 
të shteteve dhe në këtë sfond, qëndrimi i tij 
luajal ndaj hebrenjve merr edhe një kuptim 
më të thelle, edhe me të ndërgjegjshëm. 
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Do të shtoja në fund se ky ndërgjegjësim 
ka kaluar në artin dhe letërsinë shqipe. Një 
nga dramat e para te saj,  “Izraelitë dhe 
filistinë”, është shkruar një shekull më parë, 
nga peshkopi i Shqipërisë Fan Noli, përpara 
se të bëhej kryeministër dhe shkrimtar i 
madh i saj.

STUDIMI I MUNGUAR: 
25 VJET KËRKIME 
PËR MENDIMIN SHQIPTAR 
QË NGA TRADITA 
E LARGËT ILIRE

Ndriçim KULLA

Nga libri “Histori e mendimit shqiptar” 
(Plejad, 2019)

Kjo vepër plotëson një boshllëk të madh 
që duhej të ishte mbushur me kohë nga 
institucionet tona akademike. Aq më tepër 
është një histori mendimi, që përmbledh 
në një prurje nga fusha të ndryshme, ndaj 
si shtrojë e parë e një rrugëtimi, paraqitej e 
vështirë dhe sfiduese

I nisur afro 25 vite më parë, rrugëtimi 
im kërshërimtar në fletoret e viteve 30-të, 
duket se arriti një përfundim të rëndësishëm 
me “Antologjinë e mendimit shqiptar” të 
botuar për herë të parë në vitin 2003. Ishte 
një libër i vëllimshëm që përzgjidhte rreth 
25 autorë dhe që shtrihej në një hapësirë 
kohore prej 70 vitesh. Qasja e parë me një  
mendim të mohuar prej dekadash ishte sa 
ngazëllenjëse aq edhe traumatike. Lexohej 
mrekullisht shpirti dhe psikika shqiptare 
e ngritur në një vertikalizëm të paparë 
ndonjëherë më parë dhe kuptohej se sa 
shumë kishte humbur mendimi i sotëm nga 
mos-njohja apo mos-pasja për traditë të më 
parshme këtë shkëlqesë intelektualiteti dhe 
fisnikërie. Dalngadalë kërshëria u kthye në 
mision, kurse njohja në një përgjegjshmëri 
për ta ndërfutur këtë mendim në shkollën dhe 
universitetin shqip. Para 10 vitesh puna e një 

brezi të tërë admiruesish dhe përkrahësish 
të këtij mendimi solli organizimin e një 
konference shkencore mbarëkombëtare dhe 
hartimin e nje promemorie. Vetëm se kjo 
ishte një arritje institucionale.

Mendimi shqiptar i viteve 30-të donte 
të bashkohej “me vëllezërit e vet” në rradhën 
e mendimit shqiptar historik. Lexoja artikujt 
e lëvizjes më të dëgjuar mendore që ky 
mendim prodhoi, neoshqiptarizmën,  dhe 
shikoja se ata kishin arritur të ndërtonin një 
marrëdhënie të brendshme dhe një vijimësi 
logjike të lëvizjes së tyre me Rilindjen, ndaj 
që ta vendosje dhe pozicionoje denjësisht 
në hartën e kulturës dhe historisë shqiptare 
këtë mendim, duhet t’i bashkëngjitje edhe 
mendimtarët e Rilindjes a të parapavarësisë. 
Mirëpo, këta të fundit, nisur nga studimet 
dhe vlerësimet e dhjetëvjeçarit të fundit, 
duket të kenë pasur pararendës dy rilindjet 
e vogla arbëreshe të viteve ‘800. Atëherë 
për të kuptuar dhe dizenjuar më vërtetësisht  
së brendshmi këtë mendim, u pa kështu e 
arsyeshme që periudha kohore e “kampionit 
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studimor” të rritej deri në 150 vjet dhe të 
prekte sinorët e shekullit XVIII, kur dhe qe 
botuar diçka e rëndësishme e një mendimtari 
arbëresh si Engjëll Mashi, që në vitin 1807. 
Lindi kështu “Enciklopedia e mendimit 
shqiptar” në tre vëllime dhe afro 80 autorë, 
që pa dritën e botimit para afro 5 vitesh. 
Meqenëse interesi ish rritur edhe nga bota 
e shkollës dhe ajo akademike,  “sonda”  e 
kërkimit të hallkave lidhëse të mendimit 
të viteve 30-të me mendimin e Rilindjes, 
filloi të nxjerrë xhevahirë që zbulonin se kjo 
Rilindje kishte pasur një lidhje të sajën edhe 
me humanizmin e katolikëve të famshëm 
të “5B” të veriut (Barleti, Buzuku, Budi, 
Bardhi, Bogdani). Ishte kodi i burimit 
etnik ai që vepronte si fill lidhës i të dyja 
këtyre lëvizjeve mendore. Natyrshëm bëhej 
fjalë për të tjerë horizonte e për të tjera 
realitete që shkriheshin dhe trashëgonin 
veçori te njëri-tjetri, ndaj për të kuptuar 
njësinë e këtij mendimi dhe rrugëtimin e 
brendësisë së tij më të qëndrueshme dhe më 
të qenësishme nevojitej të bëhej lidhja midis 
lëvizjes së humanizmit të klerikëve të veriut 
me humanizmit latino-arbëror të shekullit 
XV-XVI. E nisur nga ideja për të studiuar 
këtë “brez të argjendtë” mendimtarësh 
të viteve 30-të, kërkimi i vijimësisë dhe 
marëdhënies së tyre të brendshme me pjesët 
e tjera të mendimit, më solli kështu në 
idenë e krijimit të një historie të mendimit 
shqiptar, që kulmon si një njësi e tërë dhe 
organike në atë “shekull të madh” që përbën 
për gjithë mendimin shqiptar, mendimi i 
para dy luftrave.

Kërkimi i njëmendtë, pavarësisht se 
pjesët e kësaj njësie mendimi lëvizin në 
sinorë të ndryshëm kulture dhe nëpër një 
truall të veçantë realiteti historik, prirej të 
gjente përbërësit bashkues të njëra-tjetrës, 
që të gjitha së bashku u derdhën në lumin 
e madh të shpirtit dhe psikikës së kombit 
që vërshoi vrullshëm me gjithë erudicionin 
dhe fuqinë e vet mendore, pikërisht në 
ato vite të mëdha të historisë sonë. Kjo 
më bëri të synoja jo vetëm një histori të 

ngjarjeve, por edhe një histori të kulturës dhe 
mendimi, të qytetërimit shqiptar. Mund të 
duket sikur shpesh herë horizonti i kulturës 
dhe i mendimit zëvendësojnë njër-tjetrin, 
por e gjitha kjo ka qenë e qëllimtë. Çabej 
pat shkruar se çdo lëvizje mendore që të 
konkretizohet, më parë krijon frymën dhe 
artmosferën e vet. Duke dashur të jemi sa 
më të vëmendshëm në shpalosjen e kësaj 
frymë dhe atmosfere kulturore që kristalizoi 
në kohë të ndryshme mendimin shqiptar, 
herë pas here në libër do të ketë ndërkallje 
të këtyre horizonteve, por gjithmonë nën 
funksion të nxjerjes në pah të realitetit krijues 
të vetë mendimit. Një tjetër përkujdesje i 
është kushtuar edhe mos- rënies në kurthin 
e “kulturës për kulturë” dhe “mendimit 
për mendim”. Qëllimi përfundimtar ishte 
të gjeheshin vlerat e trashëguara dhe të 
nevojshme deri më sot të traditës së mendimit 
tonë, për ta hallkëzuar atë me nevojat dhe 
problematikat e mendimit të sotëm, një 
mendimi që të ndikojë dhe udhëheqë jetën 
shoqërore të gjithë sistemi-vend shqiptar. 
Është një detyrë e vështirë, kryqi dhe kalvari 
i gjithë intelektualitetit tonë, formimi i 
Elitës dhe opinionit publik, ndaj një libër- i 
historisë së një tradite siç është edhe historia 
e  mendimit shqiptar është gjithmonë një 
ndihmë e çmuar që s’duhet lënë kurrë pa 
u përdorur si një instrument i dobishëm. 
Madje, nisur nga vlerat sipërore të mendimit 
të Rilindjes dhe atij të viteve 30-të që 
tashmë janë bërë të disponueshme, shfaqej 
si imperative (urdhëruese) nevoja që ato të  
hallkëzoheshin në një njësi me mendimin e 
shkuar dhe atë të  sotshëm. Këtë qëllim synoj 
të kem arritur me këtë libër. Tashmë lexuesi 
ka në duar jo vetëm “tekstin (“Antologjinë”, 
“Enciklopedinë”, vepër-përmbledhjet e 
secilit prej autorëve) e mendimit shqiptar të 
njohur dhe të ndaluar nga regjimi komunist, 
të para dhe pas  shpalljes së pavarsisë, bashkë 
me atë të viteve 30-të të shekullit të kaluar 
, por edhe një “interpret” të këtij teksti, në 
një shkrirje rrafshesh e horizontesh të të 
dy mendimeve, sipas metodës më të mirë 
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të hermeneutikës, që do t’i shërbejë si një 
udhërrëfyes në “problematicitetin” (për ta 
thënë sipas Merxhanit) e përditshmërisë së 
shoqërisë shqiptare. Është kjo një vepër e 
munguar, që plotëson një boshllëk të madh 
që duhej të ishte mbushur me kohë nga 
institucionet tona akademike. Aq më tepër 
është një histori mendimi, që përmbledh 
në një prurje nga fusha të ndryshme, ndaj 

si shtrojë e parë e një rrugëtimi, paraqitej 
e vështirë dhe sfiduese. Megjithatë, sjellja 
në duart e lexuesit e një vepre kaq të 
domosdoshme për studimin e mendimit 
të prodhuar ndër vite nga elita shqiptare, 
tashmë ka përmbyllur edhe qarkun e 
rrugëtimit tim gjatë këtyre tri dekadave në 
qëmtimin dhe dëshmimin e këtij mendimi, 
sidomos në pjesën e tij të viteve 30-të.
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ALL ANNUAL CONFERENCES (2006-2020)

15th Annual International Conference:
Comparative Studies in Modern Society; Balkans in European and Global Context
Universiteti of Prizren Ukshin Hoti, KOSOVO: 6-7 November 2020

14th Annual International Conference:
Social institutions in Contemporary Society
[The Interaction between Education, Family, Religion, Politics, and Economy]
Durres-Albania: 15-16 November 2019

13th Annual International Conference:
Continuity & Change; Balkans in European, and Global Context
[Balanced Perspective of Past, Present & Future]
Mitrovica-Kosovo: 16-17 November 2018

12th Annual International Conference:
Good Society – a multidimensional Approach
Tirana-Albania: 17-18 November 2017

11th Annual International Conference:
Education & Sustainable Development: the future we are creating
Skopje-Tetovo, Macedonia: 18-19 November 2016

10th Annual International Conference:
How Migration is shaping the Contemporary Society?
Pristine-Kosovo: 20-21 November 2015

9th Annual International Conference:
Law and values in contemporary society
Tirana-Albania 21-22 November 2014

8th Annual International Conference:
Democracy in Times of Turmoil; A multidimensional approach
Durres –Albania: 22-23 November 2013

7th Annual International Conference:
Identity, image and social cohesion in our time of interdependence
Vlora-Albania: 26-28 November 2012

6th Annual International Conference
Education in turbulent times: The Albanian case in European and global context
Tirana-Albania: 21-22 November 2011

5th Annual International conference:
The social problems: their study, treatment and solutions; Albania in global context
Tirana-Albania: 7-8 June 2010

4th Annual International conference:
Twenty Years of Democratic Transformations: Albania in East European Context
Tirana-Albania: 10 December 2009

3rd AIS Conference:
World Economic Crises and its impact on the Albanian Economic and Social Life
Tirana-Albania: 22 May 2009

2nd Annual Conference:
Issues and Models of Communitarian Organization
Tirana-Albania: 27 June 2008

1st Annual Conference:
Political pluralism and Albanian political thought
Tirana-Albania: 15 June 2007

Funding Meeting and the Founding AIS Conference: 
Sociology in Albania and the need of its Institutionalization
Tirana-Albania: 21 November 2006; Tirana International Hotel


