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HENDEKU MIDIS PERCEPTIMIT 

DHE REALITETIT. 

INSTINKTET DRAMATIKE, 

MEDIA DHE TEKNOLOGJIA

Lekë SOKOLI
Universiteti Aleksander Moisiu, Durrës

Instituti Shqiptar i Sociologjisë
E-mail: lsokoli53@gmail.com;

Përmbledhje

Ky artikull synon të shpjegojë, bazuar në fakte, hendekun midis realitetit dhe realitetit të 
perceptuar. Për nga metodologjia ai i referohet metodës së dinamikës historike. Në kushtet 
kur në jetën shoqërore shumë ngjarje nuk ndodhin pikërisht se parashikohen, kjo mbetet 
një metodologji gjithnjë racionale. Hendeku midis realitetit dhe realitetit të perceptuar është 
parë si një gjendje që lidhet me dhjetë instinkte bazë të njeriut. Ai analizohet edhe në raport 
me mediat, teknologjinë e informacionit dhe komunikimit. Hendeku midis realitetit dhe 
perceptimit përfaqëson një sfidë për shkencat sociale, sidomos në ato të bazuara në sondazhe 
(kërkimi sasior). Ai përfaqëson, së dyti, një sfidë për vetë demokracinë e cila ka në themel 
votën që delegon pushtet dhe që bazohet thjesht në perceptimin e njerëzve (elektoratit). Së 
treti, hendeku midis realitetit dhe perceptimit përfaqëson një sfidë për lumturinë, madje e 
shndërron atë në një ndër sfidat më të mëdha të njerëzimit. Sot, për herë të parë në histori, ka 
statistika për gjithçka dhe të disponueshme nga kushdo. Statistika është terapi, madje terapia 
më pak e kushtueshme. Terapia e fakteve është terapi racionaliteti. Dimë me siguri që bota e 

Prof. Dr. Lekë SOKOLI është Zv.Rektor për Kërkimin Shkencor i Universitetit Aleksander Moisiu 
Durrës dhe drejtor themelues i Institutit Shqiptar të Sociologjisë. Për më se 30 vjet ai është marrë me 
studime, botime dhe mësimdhënie në fushën e sociologjisë, filozofisë e shkencave të tjera sociale. Është, 
gjithashtu, themelues i revistës shkencore ndërkombëtare “Studime Sociale” [Social Studies], revistë 
dygjuhëshe (shqip dhe anglisht) si dhe drejtues i saj prej më se 22 vjetësh, nga viti 1998 (https://www.
sociology.al/en/social-studies-journal). Është autor i mbi 25 librave (monografi, apo tekste universitare) 
të botuar (në shqip apo anglisht), thuajse të gjitha pioniere në fushat respektive në Shqipëri, në fushat 
e sociologjisë teorike, problemeve sociale dhe metodave të kërkimit shkencor. 
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Disa fakte dhe përfundime paraprake

1. 
Në vitin 2019, pra në vitin para 

pandemisë së Covid-19, rreth 70 milionë 
fluturime u kryen në nivel global. Avionët 
u ngritën nga aeroportet respektive dhe 
shkuan pa asnjë problem në destinacione. 
Kjo shifër përfaqëson një rritje me 18 për 
qind, kundrejt vitit 2018, duke shënuar 
kështu një rekord global. Nga koha kur unë 
fillova politeknikumin e famshëm të Tiranës, 
50 vjet më parë, siguria e fluturimeve është 
rritur rreth tre mijë herë. 

Në kohën tonë aksidentet ajrore, 
kundrejt mënyrave të tjera të transportit, 
janë shumë të rralla. Në të njëjtin vit (2019), 
rreth 1.5 milionë njerëz humbën jetën në 
aksidente automobilistike. Pra, referuar 
statistikave, rezulton se transporti ajror është 
rreth pesë mijë herë më i sigurte se transporti 
automobilistik.

Megjithëkëtë, unë njoh shumë njerëz 
që kanë fobi nga udhëtimi me avion. 
Madje shumë njerëz në botë ndjekin kurse 
hipnoterapie, për t’u çliruar nga fobia që kanë 
prej fluturimeve.1 Por nuk njoh askënd që të 
ketë fobi nga udhëtimi me makina. Çështje 
perceptimi, emocioni. Pra, një hendek i qartë 
midis perceptimit dhe realitetit.

2. 
Në perceptimin e njerëzve bota po bëhet 

gjithnjë e më e pasigurte. Këtë e dëshmojnë 
sondazhet e opinionit. Siç duket, njerëzit 
janë mësuar me këtë mënyrë të perceptuari. 
Sepse, siç thotë Harari (2018b: 22),

që nga Epoka e Gurit deri në epokën e avullit, 
dhe nga Arktiku deri në Sahara, çdo njeri 
mbi dhé e dinte se në çdo çast fqinjët mund 
të mësynin në territorin e tyre, të masakronin 
njerëzit dhe të zinin tokat e tyre. 

Pra, ligji i xhunglës ka dominuar 
historinë. Po sot? Statistikat tregojmë se 
jetojmë në epokën më paqësore të historisë 
së njerëzimit (Zakria, 2004; Rosling, 2018; 
Harari, 2018a; Harari, 2018b). 

3. 
Po i referohem përvojës sime, si pedagog 

universiteti dhe studiues: Kur jam para një 
grupi të ri studentësh, pavarësisht programit 
të studimit, gjithnjë kursi fillon me një 
pyetësor/anketë, për të matur perceptimet 
e studentëve. Kam udhëhequr, në më se tre 
dekada, dhjetëra grupe sondazhesh, kudo 
në Shqipëri, por edhe në Ballkan, Itali e 
gjetkë. Gjatë gjithë kohës kam on-line, një 
anketë aktive, për shqiptarë nga Shqipëria, 

sotme është shumë më e mirë se bota e djeshme (se i referohemi të tashmes dhe të shkuarës, 
për të cilat ka të dhëna). Por, si do të jetë bota e nesërme? Nuk ka asnjë provë shkencore, 
objektive, për të arritur në përfundimin se zhvillimet e ardhshme do të jenë apriori në të 
mirë të njerëzimit. Sidoqoftë, trajektorja e zhvillimit afatgjatë si dhe metoda e dialektikës 
historike, së cilës i jemi referuar në këtë artikull, dëshmojnë për një progres të pandalshëm 
të shoqërisë njerëzore, pavarësisht krizave. 
Fjalë e koncepte kyçe: perceptim, realitet i perceptuar, instinkte dramatike, metoda e dinamikës 
historike, trajektore e zhvillimit afatgjatë

1 Siç shkruan në biografinë e tij të vitit 2013, holandezi Denis Bergkamp - futbollisti i famshëm i Ajaksit, 
Interit dhe Arsenalit (vitet 1986-2006), vendosi të mos udhëtonte me avion, për shkak të fobisë që kishte 
ndaj tyre, madje ai vendosi të kërkonte ndihmë psikiatrike. Bergkamp humbi, kështu, ndeshje e turne të 
rëndësishëm të skuadrave të tij, apo të përfaqësueses së Holandës. Shoqëruar, natyrisht, me humbjen e miliona 
dollarëve. Qëkur ai vendosi të mos udhëtonte me avion, shumë njerëz anembanë globit, të ndikuar prej tij, 
filluan kurse hipnoterapie, për të lehtësuar frikën dhe fobinë nga avionët. Ai udhëtonte vetëm me makinat 
që, në fakt, janë shumë më të pasigurta. 
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Kosova, Maqedonia e Veriut apo Diaspora. 
Kam ndjekur, gjithashtu, se çfarë shkruhet 
e çfarë thuhet. Së fundi kërkova në ‘google’ 
për artikuj. Ato që gjeta kishin pak a shumë 
të njëjtin titull: “Shqipëria e varfër...” 
“Shqipëria më e varfra...” “Shqipëria nënë 
varfëri ekstreme...” etj. Pra, dominon i njëjti 
perceptim negativist për Shqipërinë.2 Që 
nuk përputhet me realitetin e ndryshuar, siç 
do të shohim në vijim.

4. 
Perceptimi negativist konstatohet edhe 

në vlerësimin e cilësisë së jetës përgjithësisht, 
sikurse të asaj të shqiptarëve të sotëm, në 
veçanti. Faktet dëshmojnë sërish hendekun 
midis këtij perceptimi dhe realitetit. Në një 
bashkëbisedim në formë kuicesh online, me 
një ‘auditor’ prej mbi pesëmijë vetë, realizuar 
në kohën e karantinës së Covid-19 (mars-
maj 2020), shtuam çështjen e jetëgjatësisë 
mesatare të popullsisë së globit. Parimisht, 
jetëgjatësia mesatare është treguesi më 
domethënës i standardit të jetesës, apo i 
mirëqenies reale. Fakti se “sa jeton”, lidhet 
ngushtësisht me atë se “si jeton”. Pra, 
kush jeton më mirë jeton më gjatë. Dhe 
anasjelltas, ata që jetojnë keq, jetojnë më 
pak. Ky është rregulli. Ndaj, siç tregojnë 
statistikat globale, njerëzit jetojnë më shumë 
në vendet e pasura, më pak në vendet e 
varfra, akoma më pak në ato ekstremisht të 
varfra. Sigurisht, i referohemi mesatares së 
përgjithshme dhe jo rastit të veçantë, ndaj 
duhet të respektojmë parimin metodologjik: 
mos përgjithëso rastin e veçantë.

Le të shkojmë te statistikat. Në www.
worldometers.info janë të dhënat zyrtare 
për 191 shtete (për Shqipërinë mund të 
verifikohen edhe në www.instat.gov.al). 
Jetëgjatësia mesatare në nivel global, në vitin 
2020është 73.2 vjet. Pra, jetëgjatësia mesatare 
është rritur. Në vitin 1920 ishte 23 vjet (apo 

edhe nga 33, para gripit spanjoll), në vitin 
2020 është 73.2 vjet (për të dyja gjinitë, 75.6 
femrat; 70.8 meshkujt). Pra, në një shekull, 
jetëgjatësi mesatare është rritur me 40 vjet. Që 
do të thotë, çdo 2.5 vjet jetëgjatësia mesatare, 
në nivel global është rritur me një vit.

Por, nëse përllogaritim, 5 shtetet e para 
(të gjitha shumë të pasura) kanë - së bashku - 
jetëgjatësi mesatare 85 vjet. Ndërsa 5 shtetet 
e fundit (të gjitha shumë të varfra) kanë - së 
bashku - jetëgjatësi mesatare 55 vjet. Pra, 
diferenca e pesë vendeve të parat, me pesë 
të fundit është 30 vjet.

Shqipëria është vetëm 5.7 vjet larg 
mesatares së pesë vendeve të para (1-5) dhe 
plot 23.6 vjet larg mesatares së pesë vendeve 
të fundit (186-191). Në renditjen globale 
të jetëgjatësisë mesatare (life expectancy), 
Shqipëria është e 49-ta. Pas saj vinë Turqia 
(vendi 52), Bosnja e Hercegovina (57), 
Mali i Zi (67), Romania (76), Serbia (77), 
Maqedonia e Veriut (80), Bullgaria (vendi i 
89). Pavarësisht perceptimeve, kjo në vetvete 
është një mrekulli.

5. 
Shkova në vendlindjen time, në 

Dukagjin. Gjithë mall, pas 17 vjetësh. Po 
udhëtonim nga Thethi përgjatë luginës 
së lumit të Shalës. Një bukuri mahnitëse. 
Prisja që bashkëbiseduesit, njëherësh të 
afërm të mi, të hapnin tema të këndshme, 
referuar natyrës, traditave të kësaj zone mjaft 
unike, sidomos mjaft puritane, për vendin e 
Kanunit (të pa shpërdoruar), të xhubletës, 
të çiftelisë e të lahutës, për vendin e besës, 
etj. Por ishte e pamundur. Vetëm histori 
dramatike. Si “x” vrau “y” e të tjera si këto. 
Pse jemi kaq të etur për dramë?

Pra,  pse ky perceptim? Media, 
instinktet tona, apo diçka tjetër? Këtë do të 
vijojmë ta shqyrtojmë, referuar studimeve 
të viteve të fundit.

2 E njëjtë ishte edhe jehona (vërtet pozitive) e aktit fisnik të 30 mjekëve që shkuan në Itali, në pranverën e 
2020-ës. Por, emëruesi i përbashkët i lajmeve (në TV e Gazeta) ishte: “Shqipëria e varfër ndihmon...” (andej, 
italianët për ne), “Jemi të varfër, por nuk harrojmë” (këndej/ne për vetveten).
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Instinktet dramatike dhe forca e faktit

Cila prej këtyre pyetjeve është më afër 
së vërtetës:

1. Bota po përmirësohet
2. Bota po përkeqësohet
3. Bota, as po përmirësohet dhe as po 

përkeqësohet.
Kë t ë  pye t j e  u  kemi  d re j tua r 

përgjigjedhënsve shqiptarë dhe përgjigjet 
e sakta shkojnë nga 15-20 për qind. Por 
përqindja e atyre që i janë përgjigjur saktë 
kësaj pyetje edhe në Francë, Gjermani, 
Japoni, Finlandë, Belgjikë, Hungari, Spanjë, 
Australi, Angli, Kanada, Kore e Jugut, SHBA, 
Norvegji dhe Suedi, shkon nga 6 në 21 për 
qind. Jo më shumë...(!) Por, kjo është vetëm 
një ndër pyetjet e shumta që Hans Rosling 
dhe Fondacioni “Gapminder” u drejtoi 
përgjigjedhënësve të tij, anembanë globit. Ai 
(2019: 19-22), në thelb, thotë: 

I rashë botës përqark.... Testova këdo, nga 
njerëz të thjeshtë, deri politikanë, drejtues të 
kompanive globale, apo edhe fitues të çmimit 
Nobel. Përgjigjet e tyre ishin sistematikisht 
gabim. Sa më shumë njerëz testoja, aq më shumë 
injorancë zbuloja, jo vetëm ndërmjet studentëve 

por gjithandej. Një injorancë globale. Por, si do 
të munden atëherë mendimtarët dhe politikanët 
nëpër botë, t’u japin zgjidhje problemeve 
mbarëbotërore, nëse puna e tyre është bazuar 
në të dhëna të pasakta? Nëse vini në zbatim 
përdorimin e GPS në makinë, vijon ai, thelbësore 
është që pajisja të përdorë të dhëna të sakta. 
Ndryshe do të përfundoni në vendin e gabuar.

Edhe më tronditës është fakti se njerëzit 
ndërtojnë një perceptim të gabuar për botën 
në mënyrë sistematike (po aty, fq. 19). Rosling, 
sikurse edhe studiues të tjerë bashkëkohorë, 
konstatoi hendekun midis realitetit dhe 
perceptimit, një perceptim tejet dramatik për 
botën, të lidhur me dhjetë instinktet tona 
dramatike, që përbëjnë dhjetë kapitujt e librit të 
tij “Forca e faktit” (2019). Këto instinkte janë: 

1. Instinkti i zbrazëtisë
Ky instinkt krijon në mendjen e njerëzve 

idenë se në botë ekzistojnë vetëm dy lloj 
vendesh dhe dy lloj njerëzish: të pasur e të 
varfër. Por, shumica janë pikërisht në mes. 
Ndaj kujdes kur përdorni termat “ne” dhe 
“ata”, “vende të pazhvilluara” dhe “vende të 
zhvilluara”, “Perëndimi” dhe “pjesa tjetër” etj. 
(shih, Rosling, 2019: 29-58).3

3 Një pyetje e bashkëbisedimit tonë online, realizuar në kohën e karantinës së Covid-19 (mars-maj 2020), ishte kjo: 
Është një shtet: 
(1) që qysh para 30 vjetësh kishte fabrikën më të madhe të prezervativëve në botë 
(2) që ka rënien më të shpejtë në histori të numrit të lindjeve/për grua 
(3) ku edukata seksuale para martesës është e detyrueshme, për meshkujt dhe femrat 
(4) që ka një popullsi shumë të arsimuar 
(5) që ka një sistem shumë të përparuar të shëndetit publik dhe, së fundi, 
(6) që më shumë se në çdo shtet tjetër, reformat sociale paraprihen dhe monitorohen nga kërkimi shkencor 

sociologjik i FINANCUAR NGA SHTETI.
Cili është ky shtet? Alternativat: 1. Suedia; 2. Koreja e Jugut; 3. Japonia; 4. Irani; 5. Brazili; 6. SHBA-të.
E çuditshm, por e vërtetë...! Është Irani. Mbase edhe unë nuk kisha për ta gjetur kurrë. Por jam marrë me 

studimin e problemeve sociale të Iranit dhe trajtimit të tyre. E kam pasqyruar këtë përvojë në disa nga botimet 
e mia. Për veçorinë e fundit “më shumë se në çdo shtet tjetër, reformat sociale paraprihen dhe monitorohen 
nga kërkimi shkencor sociologjik i FINANCUAR NGA SHTETI” kam patur një interes të veçantë. Kam 
njohur studiues nga Irani në konferenca e kongrese në botë dhe, nuk arrija të besoja ato që më tregonin: 
ishin të vlerësuar në vendin e tyre, si ‘mbretër’: punë, para, kërkime. Dhe dëgjoheshin... Mund të shihet një 
artikulli që kam përkthyer dhe botuar në shqip tetë vjet më parë: “Kërkimi sociologjik i financuar nga shteti 
në Iran”. Është një studim i Zohreh Bayatrizi, profesore në departamentin e Sociologjisë të Universitetit të 
Alberta-s në Kanada. Referenca e plotë dhe linku: BAYATRIZI, Zohreh. 2012. “Dija nuk është pushtet; 
kërkimi sociologjik i financuar nga shteti në Iran”, Vëll. 6, Nr. 3 (27): 11-26.

https://www.sociology.al/sites/default/files/Vol%206%20No%203%202012.pdf
Sidoqoftë, është fjala për vlerësimin e bazuar në fakte. Jo në paragjykime. 
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2. Instinkti i negativitetit
Ky instinkt është i lidhur me prirjen për 

të dalluar dhe për të theksuar më shumë të 
keqen sesa të mirën. Pohimi më i shpeshtë që 
dëgjojmë në lidhje me botën, vijon ai, është: 
“Gjërat po përkeqësohen”. Është e vërtetë se 
bota ka shumë probleme. Por megakoncepti 
i gabuar është “Bota po përkeqësohet” (shih, 
Rosling, 2019: 59-89).

3. Instinkti i vazhdimësisë, ose instinkti i 
vijës së drejtë

Rosling (2019: 90-117) e ilustron 
këtë instinkt me një tjetër megakoncept të 
gabuar sipas të cilit “bota vetëm po rritet”. 
Po, po rritet, por jo me të njëjtat ritme. 
Parashikohet, për shembull, që numri i 
fëmijëve 0-14 vjeç në vitin 2100 të jetë 
po ai i vitit 2020, afërsisht dy miliardë (në 
vijim, grafiku 6: numri mesatar i fëmijëve 
për grua, 1800-2020).

4. Instinkti i frikës
Instinkti i frikës është një prej nxitësve 

kryesorë për perceptimin e gabuar të botës. 
Natyrisht, frika është e dobishme. Por 
vetëm për shkaqe të arsyeshme. Instinkti 
i frikës na bën t’u kushtojmë vëmendje 

rreziqeve që kanë pak gjasa të ndodhin, 
por që u trembemi më shumë. Duke na 
bërë që të lëmë pas dore rreziqet më të 
qenësishme, ato që vërtet mund të bëjnë 
shumë dëm.4 

5. Instinkti i masës
Ky instinkt ka të bërë me prirjen tonë 

për t’i gjykuar gjërat, por duke mos marrë 
parasysh raportet. Ndikimi i tij në hendekun 
midis perceptimit dhe realitetit të perceptuar 
është i konsiderueshëm.5

6. Instinkti i përgjithësimit
Krahas instinkteve të tjerë mund të 

na shtrembërojë perceptimin për botën. 
E keqja më e madhe e këtij instinkti 
është se mund të na bëjë të nxjerrim 
përgjithësime për një kategori të tërë, në 
bazë të disa shembujve shumë të rrallë 
e të pazakontë.6 Edhe këtë herë, media 
shquhet për përdorimin e këtij instinkti. 
Përgjithësimet e gabuara dhe stereotipe 
janë si një lloj ‘gjuhe shenjash’ për mediat, 
për të komunikuar shpejt dhe lehtë. Ky 
instinkt duhet mbajtur nën kontroll. Mbi 
të gjitha përmes terapisë së fakteve, të 
statistikave.7

4 Për më tepër, mund të shihet, Rosling, 2019: 118-141.
5 Po aty, fq. 2019: 143-161
6 Një bashkëbiseduese nga Korça, në debatet e zhvilluara gjatë karantinës 2020 lidhur me jetëgjatësinë 

mesatare (në rritje, siç thamë), për të “argumentuar” se jetëgjatësia nuk është tregues i cilësisë së jetës, solli 
rastin e një gruaje që kishte jetuar 115 vjet, në kushte mjerimi. Edhe mund të jetë e vërtetë. Por, mos përgjithëso 
rastin e veçantë...! Kjo është porosia (disi kategorike) që u japim studentëve, apo kërkuesve të rinj, kur ata u 
referohen rasteve të veçantë (objekt i të ashtuquajturës “studim rasti”). 

Dakord, në një fshat të Korçës një grua 115 vjet “pa mirëqenie” (!) Por, nëse do të përgjithësonim (larg 
qoftë!), do të duhej të pranonim se “mungesa e mirëqenies është kura për jetëgjatësi”. Në fakt është e kundërta: 
vendet e pasura kanë edhe jetëgjatësinë më të madhe.

Dikur, në fëmijërinë time, kisha lexuar në një libër me kuriozitete këtë histori: Kardinali Reshelie, 400 
vjet më parë, takoi një burrë plak që qante. 

“Pse qan” e pyeti?
“Sepse më rrahu babai”, tha plaku.
 Kardinali kërkoi babain e tij dhe e pyeti:
“Pse e rrahe?”
“Sepse shau gjyshin”, u përgjigj babai.
Plaku-djalë, plaku-baba dhe plaku-gjysh, ishin respektivisht, 80, 112 dhe 136 (nga sa mbaj mend). Atëherë 

mendova gabim se të gjithë francezët jetonin katër shekuj më parë nga një njëqnd vjet e më shumë se kaq. 
Por, jetëgjatësia mesatare deri në vitin 1920 ka qenë jo më shumë se 30 vjet. 

7 Rosling, 2019, fq. 163-186
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7. Instinkti i fatit
Ky instinkt ka të bëjë me faktin se 

disa karakteristika të lindura vendosin mbi 
fatin e njerëzve, shteteve, besimeve dhe 
kulturave. Që do të thotë se arsyet mbi të 
cilat ekziston një gjendje e dhënë, janë të 
pandryshueshme: kështu ka qenë, kështu 
do të jetë. Ky instinkt ka rrënjë të thella. 
Ai lidhet me vetë identitetin kulturor. ‘Fati 
i përbashkët historik’ është një komponent 
i rëndësishëm i identitetit, të themi 
hebraik, shqiptar, grek, amerikan etj., etj. 
Instinkti i fatit mëton se një komb, një fe, 
një kontinent i tërë apo një kulturë e tërë 
nuk do të ndryshojë, pikërisht për shkak 
të vlerave tradicionale të pandryshueshme. 
Për shembull, “bota islamike” ndryshon 
rrënjësisht nga “bota e krishterë”. Por, 
shoqëritë dhe kulturat nuk janë shkëmbinj 
që nuk ndryshojnë trajtë.

Në kapitullin e 7-të të veprës së tij 
Hans Rosling (2019:187-205), jep disa 
ide të rëndësishme rreth çështjes se si ta 
mbajmë nën kontroll instinktin e fatit, se 
si mund t’i vijmë në ndihmë mendjes tonë 
që ajo të rrokë konceptin se gurët lëvizin. 

8. Instinkti i këndvështrimit të vetëm 
Ky instinkt ka një peshë të madhe në 

hendekun midis realitetit dhe perceptimit. 
Ndaj, le të ndalemi pak më gjerë. E para 
çështje është, kujt t’i besojmë.

A të besojmë te media? Por të ndërtoni 
perceptimin për botën në bazën e atyre që 
dëgjoni në media, këshillon Rosling,8 do të 
ishte njësoj sikur të krijonit një ide për mua 
duke parë një foto të këmbës sime. Jo se 
mediat, në vetvete, janë është e dëmshme. Nuk 
flasim për lajmet e rreme (fake news), se ato 
nuk kanë asgjë të përbashkët me gazetarinë.

T’u besojmë numrave? Bota nuk mund 
të kuptohet pa numra. Por, kujdes, ka një 
parim metodologjik, që thotë: Mos i beso 
numrit të vetmuar. Nëse ju japin apo gjeni 
një numër, kërkoni të paktën edhe një 
tjetër me të cilin mund ta krahasoni, ta 
shumëzoni, ta pjesëtoni, ta krahasoni9

T’u besojmë ekspertëve? Po, sepse 
pa ekspertizë profesionale nuk mund të 
mendohet zhvillimi. Por duhet mbajtur 
parasysh që specialistët janëtë tillë vetëm 
për fushat e tyre të ngushta të ekspertizës. 

A t’i besojmë GDP (PPB-së) në 
vlerësimin e progresit? Po, por siç 
theksonte Kenedi në një fjalim të mbajtur 
në Universitetin e Kensasit, në fillimin e 
fushatës së tij presidenciale:

GDP përfshin gjithçka, edhe shpenzimet 
për armët bërthamore, për burgjet e të 
burgosurit, për ambulanca që mbledhin 
kufoma etj., etj. Por GDP nuk mat “varfërinë 
e kënaqësive” dhe, thënë figurshëm, nuk 
tregon bukurinë e poezive të poetëve 
tanë...”10 

Një numër gjithnjë e më i madh 
autorësh mendojnë se “nuk ekziston një 
korrelacion i drejtpërdrejtë midis rritjes 
së GDP dhe rritjes së cilësisë së jetës, apo 
mirëqenies sociale” (Sokoli, 2011).11 Të 
tjerë autorë shkojnë më tej, në analizën 
e falsitetit dhe abuzimit në referimin 
ndaj GDP. Në veprën e vet bestseller ” 
Confessions of an Economic Hit Man” (një 
libër me rrëfime të gjalla të një ekonomisti 
përfaqësues të një sistemi të ekonomik të 
bazuar në korruptimin e elitave politike 
të vendeve në zhvillim) autori, John 
Parkins shkon shumë më tej. Ai tregon se 

8 Hans Rosling, 2019, kreu i 8-të, fq. 207-226.
9 Sokoli, Leke, 2016: “Metodat e kërkimit shkencor”... 
10 Cit., Nic Marx, 2011...
11 Nic Marks, drejtues i New Economic Foundation (NEF), në botimin e tij “Manifesti i lumturisë” (2011)  

i bën një kritikë të ashpër dhe të argumentuar qasjes ndaj GDP. Vetë renditja e shteteve sipas “Indeksit Planetar 
të Lumturisë”, sikurse edhe ajo e bazuar në një sërë indeksesh të tjerë globalë, janë dëshmi e mospërkimit 
midis indeksit të GDP dhe atij të mirëqenies sociale (shih, Sokoli, 2020). 
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të gjitha projektet e shfrytëzimit barbar të 
burimeve natyrore të vendeve në zhvillim 
e të skllavërimit të tyre ekonomik e politik, 
bazohen në “rritjen” e GDP, sa të duan e si 
ta duan (!). Por, thekson ai,

GDP-ja mund të rritet edhe nëse përfituesi 
i saj është qoftë edhe një person i vetëm, 
qoftë edhe një kompani e vetme, apo një 
grusht njerëzish (nënvizimi im L.S.) që 
pasurohen pafundësisht, ndërkohë që 
shumica dërrmuese e popullsisë mund të 
jetojë në varfëri dhe të pasurit mund të 
bëhen më të pasur e të varfrit më të varfër 
(Parkins, 2006: 19)

Së fundi, t’i besojmë demokracisë? 
Patjetër, demokracia liberale është mënyra 
më e mirë për të qeverisur një vend. Por, 
sidoqoftë, kujdes nga këndvështrimi i 
vetëm. Sepse, nga njëra anë, demokracia 
është e bazuar në perceptimet e njerëzve, 
të shndërruar periodikisht në elektorat. 
Nga ana tjetër, shumë vende që shënojnë 
përparim të dukshëm ekonomik dhe social, 
nuk janë demokratike. Koreja e Jugut kaloi 
më shpejt se çdo vend tjetër nga niveli 1 
(vend i varfër) në nivelin 3 (vend i pasur, 
grafiku 1) duke qenë diktaturë ushtarake. 
Nga dhjetë vendet me rritjen më të shpejtë 
ekonomike për vitet 2012-2016, nëntë kanë 
një demokraci shumë të brishtë, konstaton 
Rosling (2019: 224-5) dhe këshillon: 

Testoni idetë tuaja. Mos mblidhni vetëm ata 
shembuj që mbështesin idetë tuaja. Dëgjoni 
ata që ju kundërshtojnë dhe që gjejnë dobësi 
në idetë tuaja. Silluni si specialist vetëm 
brenda fushës suaj. Duajini numrat sepse 
bota nuk mund të kuptohet pa numra. Por 
ajo nuk mund të shpjegohet vetëm përmes 
tyre. Ndaj, duajini numrat për aq sa mund 
t’ju tregojnë për botën e vërtetë. 

Pra, kujdes nga këndvështrimi i vetëm, 
nga instinkti i këndvështrimit të vetëm. 

9. Instinkti i fajit 
Është instinkti për të gjetur një arsye 

të qartë e të thjeshtë se pse ka ndodhur 
diçka e papëlqyer. Këtë e ndjejmë të gjithë. 
Sepse të gjithëve na vjen shumë natyrshëm 
që të mendojmë që, kur gjërat shkojnë 
mbrapsht, fajin e ka gjithmonë një person 
i lig, me qëllime të këqija. Na pëlqen të 
mendojmë se gjërat që ndodhin varen 
prej vullnetit të dikujt. Përndryshe i bie që 
bota të jetë një vend i paparashikueshëm, i 
pakuptueshëm, madje i frikshëm. Instinkti 
i fajit na bën që ta teprojmë me rëndësinë 
që i japim një individi apo grupi të caktuar. 
Instinkti për të gjetur fajtori na dobëson 
aftësinë për të kuptuar përmes analizës së 
fakteve (për më gjerë shih, Rosling, 2019: 
227-246). 

Madje studiuesit socialë bien dakord 
që për të kuptuar shumicën e problemeve 
më të rëndësishme, fajin duhet ta kërkojmë 
jo teki individ, por te sistemi. Veç kësaj, 
shpeshherë loja e fajit nuk është aq 
objektive. Ajo nxjerr në pah shijet dhe 
pëlqimet tona. Nëse ndjekim verbërisht 
instinktin e fajit, nuk shkojmë askund. 

Ndaj, shoqëria shqiptare duhet të gjejë 
rrugët e edukimit të publikut, për çlirimin 
e tij nga një tjetër sëmundje, nga instinkti 
i fajit, apo loja e fajit. Para zhvillimit të 
mjekësisë moderne, një prej sëmundjeve 
më të rrezikshme ishte sifilizi. Por, në 
Rusi atë e quajtën sëmundja polake. Në 
Poloni sëmundja gjermane. Në Gjermani 
sëmundja franceze. Në Francë sëmundja 
italiane. Italianët ua kthenin francezëve... 
Komentet janë të tepërta. Instinkti për të 
treguar gishtin (siç po shohim të ndodhë 
prej vitesh me politikanët shqiptarë), duket 
se është ngulitur thellë në qenien tonë. Por, 
pandemia e Covid-19 tregoi se përgjegjësia 
është dhe duhet të jetë e njëjtë, si për të 
parin e shtetit ashtu edhe për qytetari 
më i zakonshëm. Sepse, mjafton një i 
papërgjegjshëm për të infektuar dynjanë.... 
(shih, Sokoli, 2020).
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10. Instinkti i urgjencës
“O sot, o kurrë! Kështu dëgjojmë të 

thuhet gjithnjë, ngado. Në fakt, ne e kemi 
prejardhjen nga ata që reagonin e vendosnin 
në çast, edhe nëse informacioni nuk ishte 
i plotë. Sigurisht, ka një emergjencë të 
dobishme. Por, kur frika shoqërohet me 
ndjesinë e emërgjencës, zakonisht merren 
vendime të shpejtuara dhe me pasoja të 
paparashikueshme. 

Atëherë, ç’të bëjmë? Rosling (shih, 
2019: 247-268) thekson se instinkti i 
urgjencës ju zgjon njëherësh edhe instinktet 
e tjera të përmendura më lart. Dhe, 
arsyeja për të matur e gjykuar ndalon së 
funksionuari. Ndaj, thotë ai, kërkoni më 
shumë kohë dhe informacion. Sepse rrallë 
ndodh që të ketë vetëm dy rrugëzgjidhje të 
tipit: “O tani, o kurrë.”Ngulni këmbë te të 
dhënat. Kujdes nga parashikimet e nxituara, 
kujdes nga masat drastike.

Media, teknologjia e informacionit 
dhe komunikimit

Intelektualët dhe studiuesit e kanë 
bërë zakon që të akuzojnë mediat se nuk 
raportojnë të vërtetën. Por, në vend që 
t’ua drejtojmë gishtin gazetarëve, ndoshta, 
është më mirë të shtrojmë pyetjen: Pse 
media na paraqet një tablo kaq të tjetërsuar 
të botës? Sërish duhet të diferencojmë 
median me lajmin e rremë. Lajmet e rreme, 
të përhapura qëllimisht, kanë ndikim në 
hendekun midis realitetit dhe perceptimit. 
Një çështje për t’u testuar. Por, instinktet 
që përmendëm më sipër janë në ADN-në 
tonë. Nuk është se shtrembërimi ka filluar 
sot. Ka qenë gjithmonë kështu. 

Gazetarët e vërtetë, prodhuesit e 
dokumentarëve etj., nuk gënjejnë dhe nuk 
përpiqen të na hedhin qëllimisht hi syve, 
kur publikojnë raporte dramatike për botën 
e ndarë e të përçarë, për hakmarrjen e 
natyrës, apo për krizën e popullsisë, gjithnjë 
me tinguj ogurzi të një pianoje në sfond. 
Ata nuk kanë qëllime të këqija dhe nuk do 

të ishte e drejtë t’i fajësonim. 
Studiuesit provojnë se edhe gazetarët 

– si të gjithë ne, janë viktima të instinkteve 
dramatike, apo koncepteve të gabuara. 
Ata, si të gjithë ne, janë edhe vetë të 
painformuar. Këtë e tregojnë testet e 
njohurive të tyre për botën. 

Më tej, edhe kur shtypi është i lirë 
(siç duhet të jetë, në fakt), profesional dhe 
në kërkim të së vërtetës, sërish gazetarët 
përfaqësojnë dikë. Pra, janë të ndikueshëm. 
Për më tepër, edhe sikur media t’i përmbahet 
plotësisht të vërtetës, sërish ajo do të 
ndikonte në krijimin e një tabloje të gabuar 
për botën. Sepse media nuk është dhe 
nuk mund të jetë asnjanëse. Madje, as që 
duhet ta pretendojmë një gjë të tillë. Ajo 
përzgjedh midis lajmeve. Kjo është e drejta 
e saj. Shkurt, median e përbëjnë njerëz që 
bien pre e instinkteve dramatike. Ndaj ne 
nuk mund të ndryshojmë median. Në të 
kundërt, duhet të edukojmë publikun.

Si rregull, edhe problemet sociale i 
referohen perceptimit që kanë njerëzit 
për dukuri të ndryshme të realitetit. Pra, 
vlerësimi për to mbart një koeficient 
pasaktësie, që lidhet pikërisht për faktin se 
jo gjithnjë realiteti i mbartur në ndërgjegjen 
e njerëzve (realiteti i perceptuar, perceptimi) 
përkon me realitetin faktik. Fared Zakaria, 
një ndër analistët më në zë të kohës 
sonë, në librin e tij “Bota pasamerikane” 
(2010), tërheq vëmendjen pikërisht për 
këtë mospërputhje midis vetë realitetit dhe 
perceptimit që kemi ne për të. 

Për çfarë bëhet fjalë? Gjatë dekadave 
të kaluara, nga fundi i Luftës së Ftohtë e 
këtej (vitet 1990-të), kemi jetuar në një 
paradoks, një paradoks të cilin e përjetojmë 
çdo mëngjes kur lexojmë gazetat. Politika 
botërore duket thellësisht e trazuar, me 
lajme të përditshme për bomba, plane 
terroriste, shtete zuzarë dhe konflikte 
civile. E megjithatë, ekonomia botërore 
bën përpara, sigurisht me ndërprerje dhe 
me kriza të rëndësishme, por gjithsesi ajo 
ecën energjikisht përpara. Pra, duket sikur 
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faqja e parë e gazetave nuk ka lidhje me 
faqet e biznesit. 

Pse ndodh kjo mospërputhje? Sepse 
njerëzit, kur shikojnë ortekun e lajmeve të 
këqija (media ka parimin se ‘lajmi i mirë 
nuk është lajm’ dhe ‘lajmi i keq nuk është 
gënjeshtër), mendojnë se po jetojmë në 
një kohë të karakterizuar nga një dhunë e 
çmendur. Por, thotë Zakaria, mos i besoni 
çdo gjëje që shihni në televizion. Gjatë 
dekadave të fundit, luftërat dhe dhuna e 
organizuar ka pësuar një rëne të ndjeshme. 
Aq sa profesori Stiven Pinker i Universitetit 
të Harvardit, pohon se: “Sot jemi duke 
jetuar në kohën më paqësore të ekzistencës 
së species sonë”. 

Kjo mospërputhje mes realitetit dhe 
perceptimit tonë për realitetin lidhet, veç sa 
më sipër, edhe me revolucionin e teknologjisë 
së informacionit, në saje të së cilës lajmet 
nga e gjithë bota na sillen në mënyrë të 
menjëhershme, të gjallë e të vazhdueshme. 
Natyra e menjëhershme e imazheve dhe 
intensiteti i ciklit njëzetekatërorësh të 
lajmeve, kombinohen për të prodhuar 
një hiperbolizim të vazhdueshëm. Për 
shembull, çdo çrregullim i motit bëhet 
“stuhia e shekullit”, çdo bombë e vendosur 
kudo në botë, pavarësisht nga numri 
i viktimave, bëhet “lajmi i parë” i çdo 
edicioni televiziv. Ky është produkt i 
revolucionit të informacionit. 

Më parë ka qenë ndryshe. Bota nuk 
pati mundësi të shihte pamjet e përditshme 
të mbi dy milionë njerëzve, që u vranë në 
fushat e vdekjes së Kamboxhias, në vitet 
1970; nuk pati mundësi të shihte rreth një 
milion viktima, që vdiqën në shkretëtirat 
e luftës Iran-Irak në vitet 1980; nuk pati 
mundësi të shihte reportazhet e luftës së 
Kongos me miliona viktima të viteve 1990 
etj. (Zaharia, 2010; mund të shihet edhe 
Sokoli & Malaj, 2012).

Sërish mund të themi se askush nuk 
ka fuqinë për të ndryshuar këtë realitet 
që mundëson teknologjia e informacionit 
e komunikimit. Mbetet si rrugë e vetme 
edukimi i publikut. 

Realiteti, i ndryshëm nga 
perceptimi, në parametrat kryesorë 
të zhvillimit global

Njerëzimi sot përballet me tri sfida të 
cilat, si të thuash, tallen me kufijtë kombëtarë 
dhe që mund të zgjidhen vetëm përmes 
bashkëpunimit global. Ato janë: (1) sfida 
bërthamore, (2) sfida ekologjike dhe (3) sfida 
teknologjike. Referuar kësaj të fundit tanimë 
është e qartë se pandemia e koronavirusit 
thelloi të ashtuquajturin “Revolucioni 
i katërt industrial”, i karakterizuar nga 
robotizimi (përdorimi i robotëve edhe 
për veprimtari mendore, konjitive) dhe 
dronizimi (përdorimi i dronëve në shërbime 
gjithfarëshe). Kjo e shndërron punësimin e 
njerëzve, ndoshta, në sfidën më të madhe të 
së ardhmes jo aq të largët.13

Në këtë punim i jemi referuar më 
shumë prof. Hans Rosling, njërit ndër 
shkencëtarët më spektakolarë të mjekësisë 
dhe statistikave globale. Ai, bazuar në 
një mori statistikash, shqyrtoi trajektoren 
e zhvillimit të njerëzimit në dyqind vitet 
e fundit dhe arriti në disa përgjithësime 
me vlerë, në rrafshin konceptual dhe 
metodologjik. Ai, sikurse edhe të tjerë 
studiues, bazuar në sondazhe globale, 
konstatoi një hendek të madh midis 
perceptimit dhe realitetit, që do të thotë se 
bota reale është shumë më e mirë se bota 
e perceptuar. 

Por, ndryshe nga autorë të tjerë para 
tij, Rosling nuk e kufizon analizën e kësaj 
dukurie vetëm me natyrën e mediave, 
apo me revolucionin e teknologjisë së 

12 Duke iu referuar automatizimit të punës, sipa snjë barcale të njohur të ekonomistëve, “fabrika e së 
ardhmes do të ketë dy të punëtorë, një njeri dhe një qen. Njeriu do të jetë aty për të ushqyer qenin. Qeni do 
të jetë për të ndaluar njeriun që të prekë pajisjet” (Bregman, 2018: 176). 
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informacionit. Hendaku i madh perceptim-
realitet është, sipas tij, rezultat i dhjetë 
instinkteve njerëzorë (si më sipër). Ç’është 
më e rëndësishmja, ai e shndërroi edukimin 
e publikut në një mision. Rosling themeloi 
“Gapminder”13 një fondacion aktiv për 
zhdukjen e injorancës në shpjegimin e 
botës, ose për shpjegimin e botës përmes 
fakteve.” Sipas Rosling dhe Fondacionit 
“Gapminder”, bota e sotme nuk është 
perfekte (Perfektja është armikja e së mirës 
– thoshte Volteri). Ajo, njëherësh, është 
mjaft e rrezikuar.14 Por, krejt ndryshe nga sa 
tregojnë sondazhet e bazuara në perceptimin 
publik, bota e sotme është shumë më e mirë 

nga bota e djeshme. Ndërsa e ardhmja ofron 
mundësi të pakufizuara. 

Bota, sipas tij, nuk mund të shpjegohet 
me retorikë, me opinione apo me perceptime. 
Shpjegimi duhet bazuar në fakte, në numra.

Ky grafikë është bazuar në miliona të 
dhëna, të ndërthurura me njëra-tjetrën. Ai 
tregon (1) popullsinë e shteteve - madhësia 
e rrathëve, (2) jetëgjatësinë mesatare (life 
expectancy, në lartësi nga poshtë lart) dhe 
(3) nivelin e të ardhurave (GDP, në rritje 
nga e majta në të djathtë). Siç shihet, skema 
“Gepminder” i grupon shtetet e botës në 
katër nivele të ardhurash.

“A e besoni këtë grafik, sidomos në 

13 Mund të shihet: https://www.gapminder.org/ 
14 Shih: “Pesë rreziqet botërore që duhet të na shqetësojnë” (Rosling, 2019: 262-267).
15 Për këtë grafik, të dhënat mbi popullsinë janë marrë nga UN-Pop; të dhënat për GDP-në nga Banka 

Botërore; ndërsa atombi jetëgjatësinë mesatare (të pritshme) nga IHME. Ky grafik i përpunuar nga Gapminder 
është i disponueshëm dhe i shoqëruar me informacione më të zgjeruara në: www.gapminder.org/whc

[Burimi: Rosling, 2019. Forca e faktit, Prishtinë e Tiranë: Botimet Pema]

Gapminder: Grafiku i progresit botëror15
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raport me Shqipërinë?” Kjo është pyetja 
që u kam drejtuar jo vetëm studentëve, por 
edhe të anketuarve të tjerë në sondazhet 
on-line gjatë karantinës 2020. Shumica 
dërrmuese, mbi ¾ e tyre, vijojnë me 
perceptimin e zakonshmen: “Shqipëria 
është shtet i varfër, ose shumë i varfër”. 
Kam ndjekur, më tej, çfarë shkruhet e 
çfarë thuhet. Së fundi kërkova në ‘google’ 
për artikuj mbi vlerësimin e Shqipërisë. 
Ato që gjeta kishin thuajse të njëjtin titull: 
“Shqipëria e varfër/më e varfra, në varfëri 
ekstreme...”E të tjera, e të tjera.

Por, në skemën “Gepminder” (pra në 
fakt) Shqipëria nuk është më një vend i 
varfër, qoftë për nga niveli i të ardhurave, 
ashtu edhe për nga jetëgjatësia mesatare (life 
expectancy) i cili është një tregues sintetik 
i cilësisë së jetës. Shkurt, bazuar në tregues 
kompleks të zhvillimit, Shqipëria nuk është më 
një vend i varfër. Ndaj, të njohim botën - edhe 
botën shqiptare - bazuar në këndvështrimin 
kokëfortë të fakteve.“Jepi fëmijës një çekan 
dhe gjithçka do t’i duket si gozhdë”, thotë 
populli (këtë mund ta provojë cilido nga ne). 
Edhe në vlerësimin e Shqipërisë ‘së varfër’, 
të përpiqemi të shpëtojmë nga ky avaz.

Duke iu përmbajtur metodës së 
dinamikës historike, le të prezantojmë 
disa grafikë, të bazuar në treguesit më 
të rëndësishëm të zhvillimit. Grafiku 2 
është bazuar në të dhënat mbi varfërinë e 
skajshme (Extreme Poverty), nga viti 1800, 
deri më 2020. 

Siç shihet, në vitin 1800, mbi 85 për 
qind e popullsisë së globit jetonin në varfëri 
të skajshme. Po më parë? Rutger Bregman 
(2018: 9) e fillon librin e tij bestseller 
“Utopia për realistët” me këtë pohim:

Le ta nisim këtë libër me një mësim nga 
historia: Në të shkuarën gjithçka ishte më 

keq. Për afërsisht 99 për qind të historisë, 99 
përqind e njerëzimit ishte i varfër, i uritur, i 
frikësuar, plot me budallenj, i sëmurë... Por, 
gjatë dyqind viteve të fundit, të gjitha këto 
kanë ndryshuar. Në vetëm një fraksion kohe, 
në raport me kohën që ku speciet tona janë në 
këtë planet, me miliarda prej nesh befas jemi 
të pasur, të mbi ushqyer, të pastër, të sigurtë, 
të shëndetshëm. 

Varfëria ekstreme ra në 80 për qind 
(1850), 70 për qind (1900), 55 për qind 
(1950), 35 për qind (1990) dhe 9 për qind 
(2017). Pikërisht këtu ndërhyn OKB-ja, 
me një ndër vendimet më domethënëse të 
të gjitha kohërave. Më 25 shtator 2015, 
193 kryetarë shtetesh anëtare të OKB-së 
fluturuan për në Nju Jork, ku nënshkruan 
Rezolutën 70/1: “Për transformimin 
e botës: Axhenda 2030 për zhvillim të 
qëndrueshëm”16 Kjo axhendë përbëhet 
nga 17 objektiva globale, të ndërlidhura 
me njëri-tjetrin në një botë të ndërvarur, si 
në një sistem enësh komunikuese, ku çdo 
shtet është gjithnjë e më shumë hallkë e një 
zinxhiri (apo rrjeti) shtetesh dhe, si gjithnjë, 

16 Resolution 70/1: Adopted by the General Assembly on 25 September 2015 Transforming our world: 
the 2030 Agenda for Sustainable Development

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_
RES_70_1_E.pdf

Grafiku 2: Popullsia e globit në varfëri 
të skajshme, 1800-2020
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forca e zinxhirit është sa forca e hallkës më të 
dobët. Është pikërisht mesazh i një zhvillimi 
të balancuar (në hapësirën globale) dhe të 
qëndrueshëm (në kohë).

I pari, ndër objektivat globalë të 
Axhendës 2030 është “zhdukja e varfërisë, 
në të gjitha format dhe kudo” [End poverty 
in all its forms everywhere]. Pra, jo zbutje, 
por zhdukje të varfërisë së skajshme. Por, 
varfëria ka qenë bashkudhëtare e njerëzimit. 
“Bukën tonë të përditshme jepna o Zot” – 
kjo ka qenë lutja e përjetshme. 

Për të kuptuar përmasat e sfidës, le t’i 
referohemi rritjes së popullsisë së globit 
(grafiku 3). Siç shihet kemi një rritje 
eksponenciale të popullsisë, nga një miliard 

(viti 1804), në 1.2 (1850), 1.6 (1900), 2.55 
(1950), 4 (1970), 5.3 (1990), 6 (1999), 7 
(2011) dhe i pritshmi 8 miliardë (viti 2025).

Ndërsa në grafikun 4, është pasqyruar 
varfëria ekstreme në numra (miliardë 
njerëz). Nëse krahasojmë grafikun 3 me 
grafikun 4, del se, në vitin 1800, thuajse 
gjithë popullsia e globit ishte e varfër. Më 
pas filloi shkëputja. Viti 1970 përfaqëson 
vitin me numrin më të madh të të varfërve 
në botë. Në përqindje popullsia e varfër 
kishte rënë në 50 për qind, por ishte rritur 
popullsia. Ndaj në këtë vit rreth dy miliard 
njerëz, nga katër gjithsej, jetonin në varfëri 
të skajshme. Pas vitit 1970 vijon rënia, deri 
në 9 për qind (viti 2017, grafiku 2). 

Grafiku 3 dhe 4: Dinamika e popullsisë së globit dhe popullsia në varfëri të skajshme, 1800-2020

Grafiku 5 dhe 6: Dinamika e jetëgjatësisë mesatare (life expectancy) dhe numri mesatar i 
fëmijëve për grua, 1800-2020
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Në grafikun 5 është dhënë dinamika 
e jetëgjatësisë mesatare (life expectancy), 
ndërsa grafiku 6 na jep numrin mesatar 
të fëmijëve për grua, nga viti 1800 e deri 
në ditët tona. Nëse historikisht ky tregues 
diferenconte raportet e fuqisë midis 
kombeve (Friedman, 2009: 50-55), në të 
ardhmen ai do të kushtëzojë vetëzhvillimin 
global. Pa u zgjatur, theksojmë vetëm një 
fakt. Rezulton se sa më të varfëra të jenë 
shtetet, aq më i madh numri i fëmijëve për 
grua, mesatarisht. Në vendet me nivel të 
lartë zhvillimi, numri i fëmijëve për grua 
është 1.6; në vendet me nivel të mesëm 
zhvillimi, është 2.6; në vendet e varfëra, 
4.7. Pra, ‘kura’ e frenimit të rritjes së 
popullsisë është mirëqenia. Atë që nuk e 
bëri Kina me represion, në kohën e Mao 
Ce Dunit, po e bën Kina përmes zhvillimit. 
Të dhënat tregojnë se as autoritetet morale 
nuk ndikojnë mbi popullsinë. Papa, për 
shembull, ështëkundër abortit. Por ai është 
më i përhapur në popullsinë katolike se në 
popullsinë e besimeve të tjera në botë.17

Disa përfundime

Së pari, hendeku midis realitetit dhe 
perceptimit përfaqëson një sfidë për shkencat 
sociale, sidomos në ato të bazuara në 
sondazhe (kërkimi sasior). Në kushtet e 
këtij hendeku përputhja – sado e përafërt 
– midis realitetit (objektiv), dhe së vërtetës 
(objektive) si pasqyrim i realitetit në 
ndërgjegjen e studiuesve, bëhet gjithnjë 
e më e vështirë. Më ka qëlluar shpesh që 
pas plotësimit të një pyetësori, të kemi 
intervistuar përgjigjedhënësit. Pyetjes se 
çfarë menduat për të dhënë pikërisht këtë 
përgjigje ata, shpesh i përgjigjen: “nuk 
mendova asgjë, u përgjigja instinktivisht.” 

Së dyti, hendeku midis realitetit 

dhe perceptimit përfaqëson një sfidë për 
vetë demokracinë. Konstatohet një prirje 
kontradiktore. Nga njëra anë, bota po 
bëhet gjithnjë e më demokratike (grafiku 
9). Pushteti po zhvendoset përposhtë. 
Kultura po demokratizohet. Teknologjia 
dhe informacioni po ashtu. Epoka jonë 
është, gjithsesi, epokë demokratike.18 Nga 
ana tjetër, demokracia ka në themel votën. 
Ajo delegon pushtet. Por të votosh është 
bërë sikur të plotësosh një pyetësor. Votohet 
pa u menduar. Demokracia po humb diçka, 
racionalitetin në votime. “Njerëzit votojnë 
me këmbë”, vë alarmin studiuesi i famshëm 
Noah Harari (2018b: 12).

Së treti, hendeku midis realitetit 
dhe perceptimit përfaqëson një sfidë për 
lumturinë, madje e shndërron atë në një ndër 
sfidat më të mëdha të njerëzimit. Njerëzit 
nuk vlerësojnë se si janë, duke gjykuar në 
fakte e në raport me atë që kanë qenë. Por 
kryesorja për ta është si ndjehen, bazuar në 
perceptime. Nëse shohim statistikat e një 
viti, në dhjetëvjeçarin e fundit, do të shohim 
se, në nivel global, numri i vetëvrasjeve është 
më i madh se numri i vrasjeve nga lufta dhe 
nga krimi i çdo lloji, të marra së bashku. 

Sot, për herë të parë në histori, ka 
statistika për gjithçka dhe të disponueshme 
nga kushdo. Më të saktat janë ato që 
publikon OKB-ja. Statistika është terapi. 
Madje terapia më pak e kushtueshme. 
Terapia e fakteve është terapi racionaliteti.

Dimë me siguri që bota e sotme është 
shumë më e mirë se bota e djeshme (se i 
referohemi të tashmes dhe të shkuarës). 
Por, si do të jetë bota e nesërme? Nuk ka 
asnjë provë shkencore, objektive,për të 
konkluduar se zhvillimet e ardhshme do të 
jenë apriori në të mirë të njerëzimit. 

Sidoqoftë, trajektorja e zhvillimit 
afatgjatë si dhe metoda e dialektikës historike, 

17 Mund të shihet “Popullsia, risi dhe çudi”, në Ditën Botërore të Popullsisë 2020, në: https://www.
youtube.com/watch?v=0hWOaMPcad0

18 “Epoka demokratike”, kështu e titullon Fareed Zakaria kreun e parë të librit të tij “E ardhmja e Lirisë” 
(2004). 
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së cilës i jemi referuar në këtë artikull, 
dëshmojnë për një progres të pandalshëm 
të shoqërisë njerëzore, pavarësisht krizave. 
Mjafton të shihet një video katërminutëshe, 
në Youtube (200 vite, 200 shtete, në vetëm 
4 minuta)19 për të gjykuar mbi trajektoren 
e progresit të njerëzimit: nga ‘i varfër, i 
sëmurë, jetëshkurtër’ (majtas poshtë; grafiku 
1) në ‘i pasur, i shëndetshëm, jetëgjatë’ 
(djathtas lart). Kuptohet, krahasimisht e 
relativisht dhe gjithnjë me zig-zake e kthime 
të përkohshme prapa.

Rezulton, në mënyrë të qartë, se 
progresi është një zhvendosje “për të gjithë”, 
nëse i referohemi filozofisë anglo-saksone 
“Growthis a rising tide that lifts all boats” 
[Rritja është batica që ngre të gjitha anijet], 
domethënë një trajektore të rritjes ku të 
gjitha variablet – prodhimi, të ardhurat, 
fitimet, pagat, çmimet e aktivëve dhe 
pasuritë e patundshme, sikurse çdo vend apo 
çdo grup shoqëror përfiton dhe përparon, 
ndonëse në mënyrë jo të barabartë.20 Në këtë 
kuptim, mund të themi se të gjitha vendet 
po zhvillohen, ndonëse me ritme të ndryshme. 

Faktet tregojnë se, sikurse një individ 
apo subjekt, edhe një shtet mund të 
zhvillohet me ritme të shpejta, apo shumë 
të shpejta. Vetëm 25 vjet më parë Jef Bezos, 
për shembull, filloi të eksperimentonte në 
një garazh në Siattle të SHBA-ve. Sot ai 
është më i pasuri i globit, madje llogaritet 
që pasuria e tij në vitin e koronavirusit të 
jetë rritur me 30 për qind. Krejt njësoj, 
30 vjet më parë, kur Shqipëria doli nga 
errësira komuniste dhe gjeti rrugën e 

zhvillimit në sistemin e ri, shumë ndër 
shtet që sot janë të zhvilluara ishin vende 
brinjësh,apo peshkatarësh primitivë. Pra, 
është e mundur që Shqipëria të gjejë çelësin 
e zhvillimit të shpejtë.

Gjatë pandemisë së Covid-19, janë 
theksuar instinktet e përmendura më sipër. 
Krahas frikës, u zhvillua më tej edhe instinkti 
i urgjencës. Dhe, siç ka treguar përvoja, kur 
frika shoqërohet me ndjesinë e urgjencës, 
merren vendime të papeshuara e me pasoja 
të paparashikueshme. Ndaj, duhet të 
zhvillojmë sidomos shkencën ‘pragmatike’, 
ajo që i jep përgjigje pyetjes: “A jemi të 
përgatitur nëse...?” Për përmbytjet duhet të 
punosh në kohë të mirë, thoshte Makaveli. 

Covid-19 ishte dhe vazhdon të jetë një 
leksion i hidhur. Vlerësohet se, pavarësisht 
emrit konkret, pandemitë si kjo, që përhapen 
me ‘shpejtësinë e dritës’, përfaqësojnë 
megavrasësin më të rrezikshëm që njerëzimi 
duhet të shmangë. Dhe kjo kërkon, së pari, 
që shteti të jetë në lartësinë e sfidës. Debati 
për rrugët dhe masat “për të qenë gati” nuk 
duhet të reshtë. Qoftë edhe për debatin e 
ndezur: shteti, privat, apo PPP-të?21 Siç 
duket, bota është si një fëmijë në inkubator. 
Që mund të rritet i shëndetshëm (jetojmë në 
kohën e mundësive), por nuk duhet gabuar. 

Si pedagog që jam, po e mbyll me 
shkollën. Epoka e Covid-19 do të kalojë, 
gjithsesi. Shpresojmë se ajo do të jetë pika 
e kthesës për një botë më të mirë. Dhe, nëse 
ka një vend ku duhet të nisë misioni për një 
botë më të mirë, ky vend është klasa e shkollës. 
Nëse do të hartojmë listën e profesioneve 

19 Mund të shihet në: https://www.youtube.com/watch?v=y90E0A1tJuE 
20 Në të vërtetë kjo është analiza e Robert Solow i cili, në vitin 1956, përpunoi teorinë e një “shtegut të 

rritjes së ekuilibruar.” Sipas tij, variablet rriten me të njëjtin ritëm (Shih, Piketty, 2016: 24). Kjo teori nuk 
është vërtetuar, sepse zhvillimi i derisotëm është mjaft i pabarabartë. 

21 SHBA-të, për shembull, vendi më i fuqishëm i globit, u gjunjëzua më keq se kushdo tjetër nga kjo 
pandemi. Studiuesit e shëndetit global thonë se kjo nuk është rastësi. SHBA-të shpenzojnë, për frymë të 
popullsisë, më shumë se gjithë vendet e botës për shëndetësinë. Megjithatë, 36 shtete kanë jetëgjatësi mesatare 
më të madhe se SHBA-të. Ato shpenzojnë 9400 USD për frymë, kundrejt 3600 USD që shpenzojnë vendet 
e tjera të të njëjtit nivel zhvillimi. Atëherë, pse u prekën më shumë nga Covid-19? “Është çështje sistemi”, 
thonë ekspertët e shëndetit global. Apo çështje e këndvështrimit të vetëm, sipas të cilit tregu mund të zgjidhë 
gjithçka. Pra, shteti të marrë përgjegjësi. Ky është mësimi i pandemisë së koronavirusit.
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më me ndikim në shoqëri, i pari prfesion 
është ai i mësuesit (Bregman, 2018: 162-3): 
Dyzet vite në krye të një klase me 30 nxënës, 
janë 1200 nxënës. Bëhet fjalë, së pari, për 
edukimin publik. Por, ku veç shkollës dhe 
përmes saj?Më tej, të gjitha debatet mbi 
arsimin po bëhen për formën, formatin, 
didaktikën, burokracinë (dokumentacionin), 

provimin (sidomos maturën shtetërore), 
notën mesatare (që vendos gjithçka), 
kompetencat. Një shkollë e orientuar nga 
vlerat, kjo është e para. Një shkollë që të përgatisë 
për tregun e punës, por shumë më tepër se kaq: 
që të përgatit për vetë jetën. Shoqëria e dijes, 
që po vjen, kërkon që sot ta shpallim arsimin si 
prioritet kombëtar të shqiptarëve.
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REFERENCAT

This article aims to explain, basen on facts, the gap between realit and perceived reality. 
In terms of methodology it refers to the method of historical dynamics. In conditions 
when in social life many events do not happen exactly as predicted, this remains a racional 
methodology. The gap between realit and perceived realit is seen as a condition related to the 
ten basic human instincts. It is also analyzed in relation to media, technology of information 
and communication. The gap between reality and perception represents a challenge for the 
social sciences, especially those based on surveys (quantitative research). It represents, secondly, 
a challenge to democracy itself, which is based on the vote that delegates power, so is based 
simply on the perception of the people (the electorate). Third, the gap between reality and 
perception represents a challenge to happiness, eventurning it into one of humanity’s greatest 
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challenges. Today, for the first time in history, there are statistics for everything and available 
to anyone. Statistics is therapy, even the least costly therapy. We know for sure that today’s 
world is much better than yesterday’s world. But, what about the world of the future? There 
is no scientific, objective evidence to conclude that future developments will be apriori for the 
good of humanity. However, the trajectory of long-term development, as well as the method 
of historical dialectics, which we have referred to in this article, testifies to an unstoppable 
progress of human society, despitecrises.

Keywords and concepts: perception, perceivedreality, dramatic instincts, method of historical 
dynamics, trajectory of long-term development
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dhe psikologjisë ligjore. Ka botuar një sërë artikujsh në fushën e psikologjisë dhe psikopatologjisë. 

Përmbledhje

Pandemia e COVID-19 preku Shqipërinë në Mars 2020 duke njohur një rritje progresive 
që pas hapjes së vendit në 23 Qershor 2020. Kjo pandemi po shënon efekte negative 
në shëndetin fizik dhe mendor të individëve në nivel global. Ky studim pati për qëllim 
identifikimin e problemeve të ankthit dhe depresionit tek një kampion i shoqërisë shqiptare 
gjatë kësaj pandemie dhe shqyrtimin e rolit të neuroticizmit. Studimi u krye në periudhën 
prill 2020-qershor 2020, kur vendi ishte në karantinë. Kamioni përbëhej nga 235 subjekte 
me vendbanim në Shqipëri të moshës 18- 69 vjeç, me një moshë mesatare M= 33.34 
(ds=10.39). Pjesëmarrësit plotësuan një pyetësor online ku përfshiheshin të dhëna 
demografike, të dhëna mbi perceptimet dhe përjetimet subjektive lidhur me pandeminë 
e COVID-19 si dhe shkallën e neuroticizmit të Inventarit të Pesë Faktorëve Kryesorë 
të Personalitetit (Goldberg, 1993) dhe Listëkontrollin e Simptomave të Hopkins-25. 
Rezultatet treguan se 26.8% e pjesëmarrësve shfaqnin probleme me ankthin dhe 20.9% e 
tyre shfaqnin probleme me depresionin për shkak të pandemisë së COVID-19. Neuroticizmi, 
pas kontrollit mbi efektin e variablave demografikë dhe atyre mbi përjetimet dhe perceptimet 
subjetive të pandemisë, rezultoi faktori më i fortë parashikues i problemeve të ankthit dhe 
depresonit mes pjesëmarrësve. Strategjitë e shëndetit publik mbi profilizimin,parandalimin 
dhe trajtimin e popullatës duhet për rrjedhojë të marrin parasysh jo vetëm faktorët 
demografike, por dhe tipologjitë e personalitetit.
Fjalë kyçe: COVID-19, ankthi, depresioni, neuroticizmi
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Hyrje

COVID-19 është një sëmundje me 
transmetueshmëri të lartë nga kafsha tek 
njeriu dhe nga njeriu tek njeriu që shkakton 
probleme respiratore (Lu et al., 2020). Kjo 
pneumoni virale filloi në Kinë në fundin e 
vitit 2019 në Wuhan, provincën Hubei në 
Kinë për t’u shndërruar shumë shpejt në 
një pandemi globale. Në Shqipëri dy rastet 
e para u raportua më 8 mars 2020 . Më 10 
Mars 2020 u ndërmorën një sërë masash 
parandaluese që nga pezullimi i fluturimeve 
ajrore, mbyllja e shkollave dhe disa bizneseve 
e aktiviteve sportive e kulturore gjer tek 
karantimi i njerëzve. Kufizime të tilla bënë 
që pandemia të ishte nën kontroll duke 
shënuar, për periudhën 10 Mars 2020 - 23 
Qershor 2020, 1995 raste dhe 45 vdekje 
në total. Këto masa strikte u zbatuan gjer 
më 23 Qershor 2020, kohë pas së cilës në 
vend rifilluan të gjitha aktivitetet normale. 
Që me hapjen e vendit Shqipëria ka njohur 

një rritje drastike të rasteve të infektuar me 
COVID-19 dhe të vdekjeve (tabela 1) me 
3906 raste dhe 107 vdekje në total 

Kjo rritje eksponenciale e rasteve 
me COVID-19 ka potencialin që të lërë 
individët me dëmtime të thella psikologjike 
(Qiu et al., 2020). Ndonëse pjesa më e 
madhe e të infektuarve shërohen ose kalojnë 
sëmundjen pa simptoma apo kanë aftësinë të 
përballojnë mirë situatën e pandemisë, për 
shumë të tjerë kjo situatë mund të veprojë 
si faktor risku duke përkeqësuar shëndetin 
mendor të atyre që kanë probleme ekzistuese 
apo duke nxitur çrregullime të reja të lidhura 
me stresin. Paparashikueshmëria e natyrës së 
këtij virusi, mungesa e një vaksine, mungesa 
e përgjigjeve mbi kohën e përfundimit të 
kësaj pandemie, problemet strukturore e 
funksionale të shërbimeve shëndetësore për 
t’iu përgjigjur me më shumë efektivitet kësaj 
pandemie mund të shtojnë stresin, ankthin 
dhe dëshpërimin tek individët për shkak 
të shumë të panjohurave që shtrihen në të 

Burimi: https://ourworldindata.org/coronavirus/country/albania?country=~ALB

Tabela 1: Numri i rasteve ditore të COVID-19 në Shqipëri
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ardhmen lidhur me këtë situatë. 
Shumë studime kanë raportuar se në 

nivel global pandemia e COVID-19 është 
shoqëruar me disa pasoja në mirëqenien 
psikologjike të individëve. Një sërë 
studimesh të publikuara që kanë vlerësuar 
ndikimin psikologjik të COVID-19 kanë 
gjetur nivele të larta të distresit psikologjik 
mes individëve (Lai et al., 2020; Consolo 
et al.,2020; Gonzales-Sanguino et al., 2020; 
Sønderskov et al.,2020; Mazza et al., 2020). 

Në zonat e prekura rëndë nga epidemia 
e SARS rreth 15 vite më parë u raportuan 
simptoma të nivelit nga të moderuar në 
të rëndë të stresit post-traumatik (Lau et 
al.,2005) . Po kështu, një tjetër studim mbi 
impaktin psikologjik të COVID-19 tek 
studentët në Kinë gjeti se 0.9% e tyre kishin 
nivel të lartë ankthi, 2.7% nivel të moderuar 
dhe 21.3% nivel të lehtë ankthi (Cao et al., 
2020). Ndjenjat e terrorit, nervozizmit dhe 
ankthit për shkak të kësaj pandemie tek 
52.1% e një kampioni prej 263 personash 
u raportuan dhe në një studim të Zhang 
dhe Ma (2002). 

Një sërë faktorësh mund të veprojnë 
si variabla risku për shëndeti mendor 
të individëve gjatë pandemive të tilla si 
të qenit femër, të paturit e sëmundjeve 
bashkëshoqëruese apo të qenit mbi 60 
vjeç si dhe të paturit e karakteristikave të 
personalitetit të lidhura me neuroticizmin. 
Në fakt, ankthi dhe depresioni janë më 
prevalente tek femrat (Alexander et 
al.,2007), nga ku mund të pritet që ato të 
jenë më të ndikuara nga pandemitë (Kim et 
al., 2014). Një studim i kryer nga Ozdin & 
Ozdin (2020) gjeti se grupet më të prekur 
psikologjikisht nga pandemia e COVID-19 
ishin femrat, ata që jetonin në zona urbane 
si dhe individët me sëmundje kronike 
shoqëruese. Po kështu një meta-analizë e 
62 studimeve me 162,639 pjesëmarrës nga 
17 vende të botës mbi impaktin psikologjik 
të pandemisë së COVID-19 dhe faktorëve 
të riskut të shoqëruar me të evidentoi 
se indikatorët më të zakontë të impaktit 

psikologjik të pandemisë ishin ankthi dhe 
depresioni (me një prevalencë respektive 
33% dhe 28%), se pacientët me sëmundje të 
mëparshme ose me COVID-19 kishin nivele 
më të larta ankthi dhe depresioni krahasuar 
me punonjësit e shëndetësisë dhe popullatën 
e përgjithshme (Luo et al., 2020). Sipas këtij 
studimi, faktorët më të zakonshëm të riskut 
për shfaqjen e problemeve psikologjike 
ishin të qenit femër, të qenit punonjëse e 
shëndetësisë, të qenit i riskuar për t’u prekur 
nga COVID-19, të paturit e një statusi të 
ulët social- ekonomik dhe të kaluarit e një 
pjese të madhe të kohës duke parë lajme 
lidhur me COVID-19 (Luo et al., 2020) 

Ndonëse faktorët demografikë janë 
të rëndësishëm në identifikimin e target-
grupeve më të riskuar dhe ndër variablat 
më shumë të studiuar gjer më tani lidhur 
me pandeminë e COVID-19, disa studime 
të tjera kanë evidentuar se neuroticizmi si 
tipar personaliteti ka një efekt thelbësisht 
shumë më të madh se faktorët socio-
demografikë dhe se perceptimet personale 
të kërcënuesve të shëndetit në parashikimin 
e afekteve negative (Kroencke et al., 
2020). Neuroticizmi ka të bëjë me prirjen 
e qëndrueshme të individit për të përjetuar 
emocione negative (përfshirë dhe zemërimin, 
ankthin e depresionin) dhe për të reaguar me 
ndjeshmëri të lartë ndaj stresit. Individët me 
nivele të larta të neuroticizmit e perceptojnë 
botën si më kërcënuese në krahasim me të 
tjerët, stresohen lehtë dhe e kanë të vështirë 
t’a menaxhojnë stresin. Neuroticizmi 
parashikon një sërë pasojash negative si 
mirëqënien e ulët subjektive (Lucas, 2018), 
afektet negative (Geukes et al., 2017) dhe 
shëndetin e varfër fizik e mendor (Malouff 
et al., 2005). Një studim i Kroencke et al., 
(2020) gjeti se neuroticizmi është një faktor 
afektiv shumë i rëndësishëm risku gjatë 
krizave të mëdha shëndetësore. Ndonëse 
sipas Lahey (2009) stresorë si kërcënimet 
dhe pasiguria nxisin reagime emocionale 
negative tek inidividët me tipare të larta 
neuroticizmi, fakti nëse apo pse neuroticizmi 
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i bën këta individë më të riskuar në rastet e 
krizave të rënda të shëndetit është akoma e 
panjohur. Mundet që, në rastin e pandemisë 
së COVID-19, individët me tipare të 
larta të neuroticizmit të preokupohen 
më shumë lidhur me informacionet për 
pandeminë, të stresohen më lehtë dhe të 
përjetojnë emocione më negative si rezultat 
i këtij preokupimi. Neuroticizmi mund të 
ndikojë në ndërmjetësuesit psikosocialë 
si tek gjendja e humorit, në stresorët dhe 
ngjarjet e jetës apo në sjelljet e shëndetit 
që shfaq individi, elementë këta që më 
pas shkaktojnë efekte negative në sistemin 
imunitar (Segerstrom, 2002).

Numri i të prekurve nga COVID-19 
sa vjen e po rritet në shumë vende të botës, 
përfshirë dhe Shqipërinë nga ku mund 
të parashikohet një rritje e prevalencës së 
çrregullimeve dhe shqetësimeve psikologjike 
në popullatën e gjerë. Të kuptuarit e 
impaktit psikologjik të kësaj pandemie do 
ndihmonte në krijimin e një baze teorike 
për identifikimin e individëve që janë më 
të riskuar si dhe në hartimin e ndërhyrjeve 
dhe politikave të shëndetit publik për 
menaxhimin efektiv të situatave të tilla në 
të ardhmen. 

Në dijeninë time, gjer tani, nuk ka 
studime të kryera në Shqipëri mbi impaktin 
psikologjik që COVID-19 ka patur tek 
popullata shqiptare në fazën e hershme 
të shfaqjes së kësaj pandemie. Ky studim 
shqyrton nivelet e ankthit dhe depresionit 
tek shqiptarët gjatë periudhës prill-qershor 
2020, kohë kur pandemia sapo kishte prekur 
Shqipërinë dhe kur masat e karantinës 
ishin në fuqi me qëllim: a) identifikimin e 
simptomave të ankthit dhe depresionit tek 
shqiptarët gjatë pandemisë; b) shqyrtimin 
e rolit të neuroticizmit si faktor risku i 
qëndrueshëm për ankthin dhe depresionin 
ndërkohë që kontrollohet dhe për impaktin 
e variablave të tjerë demografikë dhe atyre 
të lidhur me pandeminë (përjetimet dhe 
perceptimet subjektive) si dhe c) ofrimi i një 
baze empirike për politikëbërësit lidhur me 

strategjitë e ndërhyrjes së shëndetit mendor 
në situata të tilla. 

Studimi hipotezoi se pandemia mund 
të veprojë si faktor risku për shfaqjen e 
problemeve të ankthit dhe depresionit. Po 
kështu, u parashikua që të qenit femër, të 
paturit e sëmundjeve shoqëruese paraprake, 
të qenit mbi 60 vjeç, kalimi i një kohe të 
madhe duke u informuar mbi COVID-19 
si dhe perceptimet katastrofizuese mbi 
rrezikun e prekjes nga COVID-19, mbi 
karantimin dhe kundërshtimin e masave 
izoluese do shoqëroheshin me efekte më 
negative psikologjike tek pjesëmarrësit. 
Gjithashtu pritej që individët me tipare 
personaliteti të neuroticizmit të ishin më 
në risk për shfaqjen e këtyre problemeve 
krahasuar me individët me qëndrueshmëri 
emocionale.

Metodologjia

Ky është një studim ndërseksional i 
kryer gjatë periudhës 24 Prill 2020- 02 
Qershor 2020. Studimi përfshiu një 
popullatë mbi 18 vjeç e lart. Pjesëmarrësit 
në studim duhej të jetonin në Shqipëri 
dhe për këtë iu kërkua vendbanimi si dhe 
leja e miratuar për përfshirjen në studim. 
Kampionimi u bë përmes metodës së topit 
të borës. Të dhënat u mblodhën përmes 
një pyetësori online përmes platformës 
Google Forms. Në studim morën pjesë 
235 respondentë të cilët banonin në zona 
të ndryshme të Shqipërisë. 

Për realizimin e studimit u administrua 
një pyetësor online prej 51 pyetjesh ku u 
përfshinë pyetje mbi të dhënat demografike, 
mbi përjetimin e situatës së COVID-19, 
Shkalla e Neuroticizmit e Inventarit të 
Pesë Faktorëve Kryesorë të Personalitetit 
e  Goldberg  (Goldberg ,1993)  dhe 
Listëkontrolli i Simptomave të Hopkins-25.

Të dhënat  demograf ike  dhe  mbi 
COVID-19: Pjesëmarrësit plotësuan të 
dhëna mbi moshën, gjininë, vendbanimin, 
statusin civil dhe atë social-ekonomik. 
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Gjithashtu ata u pyetën mbi disa çështje të 
lidhura me situatën e COVID-19 si: të qenit 
ose jo të testuar për COVID-19, vaksinimin 
ndaj gripit, diagnostikimin e tyre ose të 
familjarëve apo më gjerë me COVID-19, 
riskun e perceptuar për t’u infektuar ata vetë 
ose personat në mjedisin e tyre imediat me 
COVID-19, shkallën e perceptuar të këtij 
risku, shkallën e shqetësimit të përjetuar 
nga situata e pandemisë, të qenit ose jo në 
karantinë, ndjenjave lidhur me karantinën, 
kohës së shpenzuar me informimin rreth 
pandemisë dhe mbështetjes së akteve të 
kufizimit të lirisë personale si rezultat i 
situatës së COVID-19.

Shkalla e Neuroticizmit e Inventarit 
të Pesë Faktorëve Kryesorë të Personalitetit 
e Goldberg (Goldberg,1993): Inventari i 
Pesë Faktorëve Kryesorë të Personalitetit 
përbëhet nga 44 pyetje që synojnë të 
matin pesë dimensione ose faktorë të 
personalitetit: ekstraversionin kundrejt 
introversionit, dakortësinë kundrejt 
antagonizmit, ndërgjegjshmërinë kundrejt 
mungesës së drejtimit, neuroticizmit 
kundrejt paqëndrueshmërisë emocionale 
dhe hapjen ndaj përvojave kundrejt të 
qënit i mbyllur ndaj përvojave. Për qëllime 
të këtij studimi u përdor vetëm Shkalla e 
Neuroticizmit e përbërë nga 8 pyetje si: 
“Jam i relaksuar”, “Shqetësohem shumë”, 
“Mund të jem me humor të ndryshueshëm”etj. 
Të gjitha pyetjet kanë 5 opsione përgjigjesh 
të shkallës Likert (nga 1= aspak dakort 
në 5= shumë dakort) . Koeficenti i 
besueshmërisë rezultoi α=.78.

Listëkontrolli i Simptomave të Hopkins- 
25: Listëkontroll i  i  Simptomave të 
Hopkins-25 (Winokur et al., 1984) është 
një inventar që mat simptomat e ankthit 
dhe depresionit. Konsiston në 25 pohime, 
10 prej të cilave masin simptomat e 
ankthit dhe 15 simptomat e depresionit. 
Të gjitha pohimet janë të shkallës Likert 
(1= aspak gjer në 4= ekstremisht shumë). 
Përllogaritja e tyre bëhet ndarazi duke 
konsideruar mesataret e pohimeve të 

secilës shkallë (ankthit dhe depresionit 
respektivisht). Individi konsiderohet si 
“rast i mundshëm klinik” nëse mesatarja e 
pikëve të marra prej tij nga Listëkontrolli i 
Simptomave të Hopkins-25 është ≥1.55. 
Ndërkaq, një pikëprerje vlere prej ≥ 1.75 
përdoret zakonisht për diagnostikimin e 
depresionit madhor të përcaktuar si “një 
rast në nevojë për trajtim”. Kjo vlerë është 
përdorur për diferencimin e pjesëmarrësve 
si me dhe pa simptoma të depresionit 
dhe ankthit. Koefiçenti i besueshmërisë 
për shkallën totale të Listëkontrollit të 
Simptomave të Hopkins-25 rezultoi α=.93, 
ndërsa për shkallën e ankthit α=.88 dhe 
depresionit α=.90.

Analiza statistikore

Analiza statistikore u realizua përmes 
programit SPSS-23. Rezultatet mbi të 
dhënat cilësore dhe sasiore janë shprehur 
në përqindje (%) dhe në terma mesatareje 
dhe devijimi standart. Për shqyrtimin 
e marrëdhënies  mes për jet imeve e 
perceptimeve individuale mbi situatën 
e pandemisë dhe simptomave të ankthit 
e depresionit u përdor regresioni binar 
logj i s t ik  dhe anal iza  e  regres ionit 
linear. Gjithashtu, ekzaminimi i rolit të 
neuroticizmit në marrëdhënien mes të 
dhënave demografike dhe përjetimet e 
pandemisë nga respondentët me simptomat 
e ankthit dhe depresionit u përdor analiza e 
regresionit linear. Në këtë analizë u përfshinë 
vetëm ato variabla të lidhura me përjetimet 
e pandemisë që në analizat paraprake 
korrelonin në mënyrë domethënëse me 
simptomat e ankthit e depresionit dhe 
njëkohësisht dhe me neuroticizmin.

Rezultatet 

Karakteristikat e pjesëmarrësve 
Një total prej 235 pjesëmarrësish të 

moshës 18-69 vjeç, me një mesatare moshe 
M= 33.34 (ds=10.39) plotësuan pyetsorin 
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 Variablat 
Mosha (vitet) (M,ds)  33.34 (10.39)
Gjinia , n (%) 
Meshkuj  108 (46%)
Femra  127 (54%)
Statusi martesor, n (%) 
I martuar  100 (42.6%) 
Beqar  121 (51.5%) 
I/e ve  12 (5.1%) 
I/e divorcuar  2 (0.9%)
Statusi social-ekonomik, n (%) 
I lartë  73 (31.1%) 
I mesëm  46 (62.1%) 
I ulët  16 (6.8%)
Testimi për COVID-19, n (%) 
Po  6 (2.6%) 
Jo  229 (97.4%) 
Të diagnostikuar me COVID-19, n(%) 
Asnjë  130 (55.3%) 
Po, në rang kombëtar  16 (6.8%) 
Në qytetin tim  52 (22.1%) 
Në lagjen time  17 (7.2%) 
Në vendin tim të punës/shkollë  3 (1.3%) 
Të njohur të largët  10 (4.3%) 
Miq të ngushtë  4 (1.7%) 
Familjarë të mi  2 (0.9%) 
Jam vetë i infektuar  1 (0.4%)
Risku për infektim i të afërmve në mjedisin imediat 
Po, për shkak të moshës ( mbi 60 vjeç)  75 (31.9%) 
Po, për shkak të gjendjes shëndetësore  28 (11.9%) 
Po, për shkak të mjedisit të punës  44 (18.7%) 
Po, për shkak të ekspozimit me zona risku  9 (3.8%) 
Jo 79  (33.6%)
Rreziku personal për infektim 
Po , për shkak të moshës (mbi 60 vjeç)  5 (2.1%)
Po, për shkak të gjendjes shëndetësore 9  (3.8%) 
Po, për shkak të mjedisit të punës 53  (22.6%) 
Po, për shkak të ekspozimit me zona risku  8 (3.4%)
Jo  160 (68.1%)
Në karantinë 
Po, vullnetarisht  123 (52.3%)
Po, është kërkuar nga shërbimet shëndetësore  37 (15.7%)
Jo  75 (31.9%)
Koha e shpenzuar mbi COVID-19 
Nuk harxhoj fare kohë me këtë çështje  40 (17%) 
1-30 min në ditë  123 (52.3%) 
31-60 min në ditë  45 (19.1%) 
1-3 orë në ditë  20 (8.5%) 
Më shumë se 3 orë në ditë  7 (3%)
Vaksinimi kundër gripit, n (%) 
Po, me raste  39 (16.6%)
Po, rregullisht  34 (14.5%) 
Po, në dimrin 2019-2020  2 (0.9%) 
Jo  160 (68.1%)
Tipare të neuroticizmit, n (%) 
Po  137 (58.3%)
Jo  98 (41.7%)
Ankthi , n (%) 
Po  63 (26.8 %)
Jo  172 (73.2 %)
Depresioni, n (%) 
Po  49 (20.9%)
Jo  186 (79.1%)

Tabela 2: Tiparet sociodemografike, të personalitetit dhe ato klinike të pjesëmarrësve
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online, prej të cilëve 46% ishin meshkuj 
dhe 54% femra . Prej tyre 42.6% ishin të 
martuar, 51.5% beqarë, 5.1% të ve dhe 
0.9% të divorcuar. Pjesa më e madhe e tyre i 
përkisnin statusit të mesëm social-ekonomik 
(62.1%) kundrejt 31.1% me status të 
lartë dhe 6.8% me status të ulët social-
ekonomik. Pjesa dërrmuese e të pyeturve 
nuk ishte testuar për COVID-19 (97.4%), 
ndërkohë që vetëm një pjesëmarrës rezultoi 
me COVID19. Gjithashtu më shumë 
se gjysma e tyre në kohën e realizimit 
të pyetësorit ndodheshin në karantinë 
(68%). Vlen të theksohet se pjesa më 
e madhe e respondentëve e vlerësonin 
rrezikun e prekjes nga COVID19 të të 
afërmve në mjedisin e tyre imediat si më 
të lartë (66.3%) krahasuar me rrezikun 
për t’u infektuar personalisht nga ky virus 
(31.9%). Sa i përket informimit mbi 
pandeminë dhe diskutimeve të lidhura me 
të shumica e të pyeturve harxhonin nga 
30 min gjer në mbi 3 orë në ditë (shih 
tabelën 2). 

L i d h u r  m e  d i m e n s i o n i n  e 
neuroticizmit, 58.3% e respondentëve 
rezultuan me tipare të neuroticizmit, 
ndërsa sa i përket pranisë së simptomave 
të ankthit dhe depresionit rezultatet ishin 
respektivisht 26.8% dhe 20.9%.

Marrëdhën ia  mes  t ë  dhënave 
demografike, përjetimeve të pandemisë, 
neuroticizmit e simptomave të ankthit 
dhe depresionit

Për të kuptuar paraprakisht nëse 
kishte një raport domethënës mes moshës, 
gjinisë, statusit civil dhe atij social- 
ekonomik dhe ankthit , depresionit e 
neuroticizmit u kryen disa t-teste (t-test i 
kampionit të pavarur dhe Kruskal-Wallis). 
Rezultatet treguan se kishte një diferencë 
statistikisht të rëndësishme në mesataret 
e ankthit, depresionit dhe neuroticizmit 
sipas gjinisë. Kështu, për ankthin rezultoi 
një diferencë statistikisht e rëndësishme 
mes femrave (M= 1.64, DS=.54) dhe 
meshkujve (M=1.40, ds=.35), t(233)= 

3.883, p=.000. Një diferencë e tillë u gjet 
dhe për depresionin, ku femrat shënonin 
nivele më të larta depresioni (M= 1.56, 
ds=.55) krahasuar me meshkujt (M= 
1.37, ds= .30), t(233)= 3.661, p=.000). 
Femrat dhe meshkujt shfaqën ndryshime 
statistikore të rëndësishme dhe sa i përket 
tiparit të neuroticizmit me një mesatare më 
të lartë për femrat në këtë tipar (M=2.95, 
ds=.71) krahasuar me meshkujt (M=2.65, 
ds=.60) , t(233) = 3.386, p=.001. Asnjë 
diferencë e rëndësishme nuk u evidentua 
në nivelet e ankthit, depresionit dhe 
neuroticizmit sipas moshës, statusit civil 
dhe atij social-ekonomik. 

Marrëdhënia  mes  g j in i së  dhe 
simptomave të ankthit dhe depresionit u 
shqyrtua më tej përmes regresionit binar 
logjistik, ndërkohë që u përjashtuan nga 
analiza variablat e moshës, statusit civil 
dhe atij social-ekonomik duke qënë se nga 
analizat paraprake rezultuan statistikisht 
të parëndësishme për variablat e varur të 
marrë në studim. Nga analiza e regresionit 
binar logjistik rezultoi si faktor risku 
vetëm gjinia si për ankthin (OR= 3.128, 
95% (CI= 1.651, 5.925)), ashtu dhe 
për depresionin (OR=3.789, 95% (CI= 
1.817, 7.902)). Gjithashtu marrëdhënia 
mes gjinisë dhe neuroticizmit rezultoi 
statistikisht e rëndësishme (OR= 2.179, 
95% (CI= 1.285, 3.697). Sa i përket 
marrëdhënies mes variablave të lidhur 
me COVID-19 dhe pranisë ose jo të 
ankthit, analizat e regresionit logjistik 
treguan se diagnostikimi i një të afërmi 
në mjedisin imediat (psh; prindër, motra/
vëllezër, miq të ngushtë) dhe perceptimi i 
rrezikut të shtuar personal për t’u prekur 
nga COVID-19 rezultuan faktorë risku 
për ankthin (respektivisht OR= .811, 
95% (CI=.672, .979) dhe OR=.730, 
95% (CI=.557, .957)). Testimi ndaj 
COVID-19, diagnostikimi i një të njohuri 
të rrethit social me këtë virus, vaksinimi 
ose jo kundër gripit dhe të qënit ose jo në 
karantinë nuk patën efekt në parashikimin 
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e pranisë së ankthit (respektivisht OR= 
2.980, 95% (CI= .316, 28.091) , 
OR= 1.028, 95% (CI= .856, 1.234) , 
OR=1.183, 95% (CI=.911, 1.537 dhe 
OR=1.059, 95%, (CI=.530, .969)). 

Sa i përket parashikimit të depresionit 
nga variablat e lartpërmendur, analiza e 
regresionit logjistik binar tregoi se vetëm 
perceptimi i riskut të shtuar personal 
për t’u prekur nga COVID-19 ishte 
faktor risku për praninë e simptomave të 
depresionit (OR= .711, 95%, (CI= 531, 
.950); tabela 4. 

Ana l i z im i  i  ma r r ëdhën i e s  s ë 
variabileve të lidhur me përjetimin e 
pandemisë së COVID-19 si : vlerësimi 
subjektiv i rrezikut të infektimit, i prekjes 
nga një version i rëndë i virusit, i vdekjes 
nga virusi, ndjenjave mbi karantinën etj , 
për të cilat pjesëmarrësit dhanë përgjigje 
sipas një shkalle Likert (1=aspak dakort 
gjer në 4=shumë dakort) me ankthin 
dhe depresionin u bë përmes regresionit 

linear. Në hapin e parë u përfshinë të 
gjithë variabilet e lidhur me perceptimet 
dhe përjetimet subjektive të situatës së 
pandemisë si parashikues të ankthit dhe 
depresionit dhe në hapin e dytë si variabël 
parashikues u përfshi dhe dimensioni i 
neuroticizmit. Në këtë analizë, ankthi 
dhe depresioni u trajtuan si variabile të 
vazhdueshëm dhe jo dihotomikë. 

Analiza e regresionit linear u përdor 
për shqyrtimin e lidhjes mes perceptimeve 
dhe përjetimeve subjektive të pandemisë 
dhe niveleve të ankthit e depresionit 
duke shqyrtuar njëkohësisht dhe rolin e 
neuroticizmit në këtë marrëdhënie. 

Në modelin e parë të regresionit 
linear u përfshinë 10 variabla që synonin 
të matnin perceptimet dhe përjetimet e 
pjesëmarrësve lidhur me COVID-19 (shih 
shtojcën A) si dhe shkalla e ankthit. Në 
modelin e dytë, u përfshi dhe neuroticizmi. 
E njëjta procedurë u ndoq dhe për 
depresionin. 

Variablat  β  GB  95% CI  p  OR 
Testimi për COVID-19  .910  1.145  (.316, 28.091)  .340  2.980
Të njohur të diagnostikuar me COVID-19  .085  .093  (.856, 1.234)  .771  1.028
Të afërm të riskuar  4.772  .096  (.672, .979)  .029  .811
 për t’u prekur 
I riskuar personalisht për  5.177  .138  (.557, .957)  .023  .730
 t’u prekur 
Vaksinimi ndaj gripit  1.588  .133  (.911, 1.537)  .208  1.183
Të qenit në karantinë  .026  .353  (.530, 2.1170  .871  1.059
Konstant  -2.347  2.273   .302  .096

Tabela 3: Rezultatet e regresionit logjistik binar për parashikimin e ankthit 

Variablat  β  GB  95% CI  p  OR 
Testimi për COVID19  .864  1.234  (.520, 12.308)  .856  2.7201 
Të njohur të diagnostikuar me COVID19 .060  .109  (.786, 1.206)  .806  .974
Të afërm të riskuar për t’u prekur  1.119  .105  (.729, 1.099)  .290  .895 
I riskuar personalisht për t’u prekur 5.259  .148  (.532, .952)  .022  .711 
Vaksinimi ndaj gripit  1.513  .150  (.896, 1.615)  .219  1.203
Të qenit në karantinë  .029  .186  (.717, 1.486)  .864  1.032 
Konstant  -2.439  2.190   .470  .088

Tabela 4: Rezultatet e regresionit logjistik binar për parashikimin e depresionit
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Modeli i parë i regresionit linear 
ku u përfshinë vetëm faktorët e lidhur 
me perceptimet dhe përjetimet mbi 
COVID-19 rezultoi  stat ist ikisht i 
rëndësishëm, ∆R2=.172, F(12,222)=5.039, 
p=.000 duke ndihmuar të shpjegohet 
17.2% e variancës së ankthit nga variablat 
subjektivë të perceptimeve e përjetimeve 
mbi pandeminë. Megjithatë në këtë 
model, nga 10 variablat mbi COVID-19 
vetëm variabli i “vlerësimit të rrezikut për 
t’u infektuar personalisht me COVID-19” 
dhe “vlerësimi i rrezikut për të kaluar 
personalisht një formë të rëndë infeksioni 
me COVID -19” rezultuan të kishin 
marrëdhënie pozitive dhe statistikisht 
domethënëse me ankthin (respektivisht 
β=.203, p=.021 dhe β=.200, p= .013). 

Modeli i regresionit linear në hapin 
e dytë, me përfshirjen e neuroticizmit 
rezultoi statistikisht i rëndësishëm, ∆R2= 
.356, F(13,221)=10.937, p=.000 duke rritur 
forcën parashikuese të modelit, me një 
variancë 35.6% të ankthit të parashikuar 

nga variablat mbi covid dhe neuroticizmit. 
Analiza e regresionit linear për 

parashikimin e depresionit u bë duke 
ndjekur të njëjtat hapa. Modeli i parë i 
regresionit linear rezultoi statistikisht 
domethënës, ∆R2= .100, F(12,222)= 3.170, 
p=.000, ku perceptimet dhe përjetimet 
subjektive individuale mbi COVID-19 
parashikonin 10% të variacionit të 
depresionit mes pjesëmarrësve. Megjithatë 
nga 10 variablat e trajtuar në këtë 
model, vetëm “të ndjerit nervoz lidhur 
me karantinën” rezultoi si parashikues i 
niveleve të depresionit tek pjesëmarrësit 
(β=.242, p=.006); tabela 6.

Model i  i  dytë,  me përfshir jen 
e neuroticizmit, rezultoi gjithashtu 
statistikisht domethënës, ∆R2=.367, 
F(13,221)= 11.456, p=.000, model i cili 
parashikonte 36.7% të variancës në 
nivelet e depresionit mes pjesëmarrësve. 
Dukshëm, neuroticizmi prevalon si faktor 
me nivel më të lartë parashikueshmërie në 
raport me variablat socio-demografikë dhe 

Model R R2 ∆R2 Gabimi standart   Statistikat e ndryshimeve
    i vlerësimit Ndryshimi  Ndryshimi Shkallët Shkallët Ndryshimi
     i R2 i F e lirisë 1 e lirisë 2 i Sinjifikancës F
1 .463a .214 .172 .43882 .214 5.039 12 222 .000
2 .626b .391 .356 .38700 .177 64.437 1 221 .000
a. Parashikuesit: (Konstant) 10 variabilet  mbi COVID-19 (shih shtojcën) për ankthin
b. Parashikuesit: (Konstant), 10 variabilet  mbi COVID-19, neuroticizmi për ankthin

Tabela 5: Analiza e regresionit linear për parashikimin e ankthit nga perceptimet e përjetimet 
subjektive mbi COVID-19 dhe neuroticizmi

Model R R2 ∆R2 Gabimi standart   Statistikat e ndryshimeve
    i vlerësimit Ndryshimi  Ndryshimi Shkallët Shkallët Ndryshimi
     i R2 i F e lirisë 1 e lirisë 2 i Sinjifikancës F
1 .382a .146 .100 .44489 .146 3.170 12 222 .000
2 .634b .403 .367 .37300 .256 94.813 1 221 .000
a. Parashikuesit: (Konstant) 10 variablat  mbi COVID-19 (shih shtojcën) për depresionin
b. Parashikuesit: (Konstant), 10 variablat  mbi COVID-19, neuroticizmi për depresionin

Tabela 6: naliza e regresiont linear për parashikimin e depresionit nga perceptimet e përjetimet 
subjektive mbi COVID-19 dhe neuroticizmi
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ato të lidhura me perceptimet e përjetimet 
subjektive të pandemisë, si për ankthin, 
ashtu dhe për depresionin. 

Diskutime 

Studimet e kryera mbi impaktin 
psikologjik të pandemive të mëparshme si 
sindroma e thellë akute respiratore (SARS), 
që është e ngjashme me pandeminë e 
COVID-19, kanë gjetur se pandemi të tilla 
kanë efekte të rënda psikologjike jo vetëm 
mes punonjësve të shëndetësisë, por dhe 
në popullatën e gjerë si ankth, depresion, 
atake paniku apo simptoma psikotike 
(Maunder et al., 2003; Xiang et al., 2020) 

Ky s tudim tregoi  se  26.8% e 
pjesëmarrësve shfaqnin probleme me 
ankthin dhe 20.9% e tyre shfaqnin 
probleme me depresionin për shkak të 
pandemisë së COVID-19. Nga të gjithë 
pjesëmarrësit, 58.3% rezultuan me tipare 
të neuroticizmit, por jo të gjithë prej tyre 
shfaqnin të njëjtin risk për të përjetuar 
probleme psikologjike. Ky rezultat mund 
të lidhet me faktin se për disa individë 
mund të ketë të tjerë faktorë mbrojtës 
që amortizojnë efektet psikologjike të 
pandemisë si dhe diferencave mes tyre në 
shkallën e neuroticizmit. 

Rezultatet e këtij studimi treguan se 
faktorë risku për përjetimin e problemeve 
me ankthin gjatë pandemisë së COVID-19 
ishin:neuroticizmi si tipar i qëndrueshëm 
personaliteti, të qenit femër, të paturit e një 
të afërmi të diagnostikuar me COVID-19 
dhe perceptimi i rrezikut të shtuar personal 
për t’u infektuar. Për depresionin, si 
faktorë risku u identifikuan githashtu 
neuroticizmi, të qenit femër, perceptimi i 
rrezikut të shtuar personal për t’u prekur 
nga COVID-19 dhe të ndjerit nervoz 
lidhur me karantinimin. Këto rezultate 
janë konsistente me studimin meta-analitik 
të Luo et al., (2020) që raportuan si 
faktorë risku të qenit femër dhe të qenit 
i riskuar për t’u prekur nga COVID-19 

(Luo et al., 2020)
Ndryshe nga studime të ngjashme, 

ky studim nuk provoi që statusi civil, ai 
social-ekonomik, të paturit e sëmundjeve 
ekzistuese shoqëruese, të qenit mbi 60 
vjeç, të qenit ose jo i vaksinuar, karantinimi 
dhe informimi i vazhdueshëm me lajme 
mbi COVID-19 të ishin faktorë risku 
për ankthin dhe depresion. Kjo gjetje 
mund të shpjegohet me moshën mesatare 
të re të kampionit të marrë në studim 
dhe madhësisë relativisht të vogël të 
kampionit, me faktorë të tjerë jo të 
shqyrtuar në këtë studim, që mund të 
kenë patur efekt mbrojtës si adaptimi i një 
stili më të shëndetshëm jetese, relaksimi, 
ushqyerja më e mirë apo kalimi i një kohe 
më të madhe me familjarët duke qenë se 
pandemia çoi në një ngadalësim të ritmeve 
të jetës çka mund të ketë krijuar mundësi 
më të mëdha për individët që të fokusohen 
më shumë tek familjarët e tyre. Po kështu, 
fakti që studimi u krye në kohën kur 
Shqipëri akoma nuk kishte njohur shifra 
të larta të të prekurve nga COVID-19 dhe 
të vdekjeve nga kjo sëmundje mund të ketë 
ndikuar në rezultate. Për rrjedhojë të tjera 
studime në kontekstin e shifrave në rritje 
të rasteve me COVID-19 duhen bërë në 
të ardhmen për të replikuar këto gjetje. 

Studimi tregoi se mes gjithë variablave 
të marrë në studim, neuroticizmi ishte 
dukshëm parashikuesi më i fortë i ankthit 
dhe depresionit tek pjesëmarrësit. Kjo 
gjetje është konsistente me studimin e 
Kroencke et al.(2020), i cili evidentoi rolin 
thelbësisht më të madh të neuroticizmin 
në raport me faktorët socio-demografikë 
në parashikimin e risqeve emocionale 
dhe afekteve negative të individëve gjatë 
pandemisë së COVID-19. Individët 
me tipare të larta të neuroticizmit kanë 
reagueshmëri të lartë afektive, veçanërisht 
përballë stresorëve të panjohur siç është 
pandemia e COVID-19. Në këtë mënyrë 
ata mund të preokupohen më shumë, të 
shfaqin emocione më negative, përfshirë 
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ankthin apo depresionin e njëkohësisht të 
angazhohen në sjellje më të rrezikshme 
për shëndetin. Sipas Cowling et al.(2010) 
nivelet e larta të ankthit shoqërohen me më 
pak praktika të mbrojtjes personale (si psh;. 
larja e duarve, mbajtja e maskave) dhe me 
distancë më strike sociale për shmangien 
e infektimit. Mundet që neurotikët, për 
shkak të ankthit dhe frikës më të madhe 
që përjetojnë, të adaptojnë mekanizmin 
psikologjik të mohimit për reduktimin 
e frikës dhe të ndjerit psikologjikisht të 
sigurtë, gjë që i shpie në sjellje riskuese 
si abuzim me substancat apo mjekimet 
(Aronson, 2008).

Si përfundim mund të themi që 
gjatë pandemive individët me tipare 
të neuroticizmit, femrat, individët që 
perceptojnë risqe sa i përket infektimit 
nga COVID-19 apo kalimit të versioneve 
të rënda të kësaj sëmundjese si dhe që janë 
nervozë lidhur me karantimin , janë më 
vulnerabël ndaj efekteve psikologjike të 
krizave globale të shëndetit, specifikisht 
në shfaqjen e problemeve me ankthin dhe 
depresionin. 

Neuroticizmi rezulon të jetë faktori më 
i qëndrueshëm dhe më shumë parashikues 
i tendencës së individëve për të përjetuar 
probleme të shëndetit psikologjik gjatë 
pandemisë së COVID-19 në raport me 
ato demografikë apo me perceptimet mbi 
risqet e pandemisë në raport me shëndetin. 

Është e nevojshme të ndërmerren 
të tjera studime, veçanërisht në kohën 
kur tashmë Shqipëria po njeh një 
rritje eksponenciale të infektimeve 
me COVID-19 dhe vdekjeve nga kjo 
sëmundje. Këto studime do mund të 
replikonin gjetjet e këtushme si dhe të 
hidhnin dritë më shumë mbi kategoritë 
më të riskuara të individëve sa i përket 
shëndetit mendor gjatë pandemive të 
tilla si dhe mbi mekanizmat e fshehtë 
përmes të cilave tiparet e qëndrueshme 
të personalitetit si neurotizmi veprojnë 
në rritjen e prevalencës së problemeve 

të shëndetit mendor tek individët që 
karakterizohen nga ky tipar. 

Është  e  qar të  se  pandemia  e 
COVID-19 përveç efekteve në shëndetin 
fizik, paraqitet kërcënuese dhe me 
pasoja edhe për shëndetin psikologjik të 
individëve. Për rrjedhojë, përveç studimeve 
të vazhdueshme, politikëbërësit duhet të 
implementojnë në të ardhmen strategji 
të shëndetit publik me fokus ndërhyrjet 
parandaluese. Këto ndëhyrje duhet të 
kenë në qendër skanimin dhe profilizimin 
e popullatës jo vetëm sipas faktorëve 
demografikë, por dhe sipas tipareve të 
personalitetit. Ky profilizim do krijonte 
një database të mirë inicuese nga ku do 
mund të hartohen fushata sensibilueze, 
ndërhyrje parandaluese dhe terapeutike të 
përshtatura sipas nevojave dhe tipologjive 
të individëve.Implementimi i këtyre 
strategjive do siguronte efektivitet më 
të lartë dhe rezultate pozitive më të 
qëndrueshme në kohë.

Shtojcë A

a)

Variablat mbi perceptimet dhe 
përjetimet subjektive të Covid19

Rreziku i infektimit personal me 
Covid19 

Rreziku i infektimit personal me një 
version të rëndë të Covid19

Rreziku i vdekjes nga infeksioni 
Shkalla e shqetësimit rreth Covid19
Ndjenjat e frikës/shqetësimit/alarmit/

stresit mbi karantinën
Perceptimi i karantinës si e nevojshme 

dhe e arsyeshme
Të ndjerit nervoz mbi karantinën 
Të ndjerit i mërzitur nga karantina 
Të ndjerit i zemëruar nga karantina
Shkalla e mbështetjet së akteve 

publike të kufizimit të lirisë personale për 
të penguar përhapjen e Covid19 ( psh;. 
koncerte, evente sportive etj)
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The COVID-19 pandemic impacted Albania on March 2020 and since then the country 
has had a progressive increase of infected cases, especially after reopening the country on 
23th June 2020. The COVID-19 pandemic is having negative effects worldwidely on 
individual’s physical and mental health. The objective of this study was to identify levels 
of anxiety and depression among Albanian subjects and to examine the role of neuroticism 
as a predictor variable of such psychological outcomes. This study was carried out on the 
startinng period of COVID-19 pandemic (April 2020-June 2020) and included 235 subjects. 
The respondents were between the ages 18- 69 year old with a mean age of M= 33.34 (sd= 
10.39).Participants completed an online sociodemographic data form, data about subjective 
perceptions and experiences related to COVID-19 pandemic and also the Neuroticism Scale 
of BIF(Goldberg, 1993) and Hopkins Symptom Checklist-25 (HSCL-25). Results indicated 
that 26.8% of participants reported symptoms of anxiety that needs clinical attention and 
20.9% reported clinical symptoms of depression. Neuroticism resulted the strongest predictor 
of high levels of anxiety and depression among participants, after controlling for possible 
impact of demographic factors and those of subjective perceptions and experiences related to 
COVID-19 pandemic. Reccomandations are given to public health agencies in implementing 
future scanning, prevention and treatment strategies based not only on demographic factors, 
but also personality-tailored ones.
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Përmbledhje

Qëllimi i përgjithshëm i këtij studimi është të kuptojë faktorët që ndikojnë në përfshirjen e të 
miturve në konflikt me ligjin. Metodologjia. Ky studim investigoi 37 të mitur në konflikt me 
ligjin nga mosha 14 gjer në 18 vjeç. Studimi përdori kombinimin e metodave të vëzhgimit 
dhe intervistimit. Secili pjesëmarrës është intervistuar në prezencë të psikologut të burgut. 
Të dhënat u analizuan në mënyrë cilësore dhe sasiore. Resultatet: Nga analizimi i të dhënave 
rezultoi se 41,7% e të miturve kanë kryer veprën penale të vjedhjes dhe 36,1% çka përbën 
përqindjen më të lartë të përfshirjes në kryerjen e sjelljeve në kundërshtim me ligjin i përkasin 
moshës 15-16 vjeç. 55,6% e të miturve që kanë kryer vepra penale jetojnë me të ardhura 
minimale. Pjesa më e madhe e të miturve që kanë kryer vepra penale vijnë nga familje të mëdha 
dhe kryesisht nga qytete të tilla ku migracioni i popullësisë ka qënë më i lartë. Përfundime: 
Gjetjet nga ky studim na ndihmojnë të kuptojmë se cilët faktorë ndikojnë dhe i stimulojnë 
të miturit që të përfshihen në sjellje delikuente.
Fjalë kyçe: delinkuencë, i mitur, faktor risku, zonë delinkuence

Të dhënat statistikore për kriminalitetin 
e të miturit, krahasuar me vitet 2012, 
2013,2014, 2015, 2016, 2017 dhe 

2018 pasqyrojnë një luhatje të theksuar të 
fenomenit me ulje dhe ngritje të numrit të 
të miturve të dënuar për vepra penale në 
Shqipëri. Veçori është se për vitin 2018, 
66% e të dënuarve të mitur janë për krime. 

E parë nga ana tabelare mund të thuhet se 
në vitin 2018 në krahasim me vitin 2017, 
numri i të dënuarve të mitur ka pësuar rritje 
me 13 të dënuar, të reflektuar tek krimet. 
Gjithashtu nga statistikat e raportuara nga 
gjykatat, arrihet në përfundimin se numri i 
të dënuarve për krime ka mbajtur të njëjtin 
ritëm për vitin 2017 dhe 2016 me 62% 
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(Ministria e Drejtësisë, 2019). Qëllimi i 
këtij studimi është shqyrtimi dhe analizimi 
i faktorëvë që ndikojnë në përfshirjen e të 
miturve në sjellje delinkuente.

Shqyrtimi i literaturës

Literatura bashkëkohore ofron disa 
teori dhe koncepte të qarta në lidhje me 
konceptin e delinkuencës, se si përfshihen 
të miturit në sjellje delinkuente , faktorët 
që ndikojnë tek të miturit të bëhen pjesë e 
bandave kriminale, pasojat që ju shkakton të 
miturve , por edhe familjes dhe komunitetit 
në tërësi. Këto teori bazohen në tre nivele 
të konceptimit të delinkuencës (niveli 
strukturor, individual, psikosocial).

Sipas teorisë së mosorganizimit 
shoqëror (Shoemaker, 2010) “Delikuenca 
është rezultat i shkatërrimit (dobësimit) 
institucional dhe kontrollit të komunitetit.” 
Mosorganizimi i institucioneve të bazuara 
në komunitet shpesh shkaktohet nga 
industrializimi i shpejtë, urbanizimi si 
dhe migracioni dhe proceset e migrimit, 
të cilat shpesh ndodhin kryesisht në zonat 
urbane. Zona shoqërore të paorganizuara 
që çojnë në zhvillimin e vlerave dhe 
traditave kriminale, të cilat zëvendësojnë 
ato konvencionale. Të gjithë elementët e 
mësipërm u bënë të pranishëm në shoqërinë 
shqiptare pas viteve 1990. Sipas studiuesve 
Sampson et.,al (2002):

Kushtet e lagjes (përfshirë varfërinë në 
një zonë), por edhe faktorët individual 
si dhe ato të familjes janë të rëndësishëm 
për të kuptuar krimin dhe delikuencën 
në lagjet e paorganizuara. Këto zbulime 
janë vërejtur edhe në hulumtimet pasuese, 
të cilat shqyrtojnë këto marrëdhënie nga 
këndvështrimi familjar dhe sugjerojnë se 
karakteristikat e lagjes mund të ndikojnë tek 
familja e si rrjedhojë, në delikuencë.

Merton (1938), pohon se një numër 
i madh individësh e gjejnë veten në një 

disavantazh relativ ndaj veprimtarive të 
ligjshme ekonomike, të cilat shihen si të 
motivuara për t’u marrë me aktivitete të 
paligjshme. Këta individë mund të jenë 
të gatshëm të punojnë , por për shkak të 
paaftësisë së tyre për të gjetur një punë 
ose një mundësie për të zhvilluar aftësitë 
e tyre të punës, mbase nga zhgënjimi për 
situatën e tyre apo ndoshta për shkak të një 
nevoje ekonomike, janë të ekspozuar ndaj 
kriminalitetit.

Një tjetër studiues Agnew (2001) 
argumenton se pamundësia e të rinjve për t’iu 
shpëtuar përvojave të pakëndshme në shtëpi 
ose shkollë çon në zemërim dhe zhgënjim, 
gjë që çon në delikuencë. Studiuesit Simon, 
Chyi-In Wu, Conger dhe Lorenz (1994), 
pohojnë se sjellja jo efektive e prindërve 
(përfshirë mosmarrëveshjet prindërore) 
nuk ndikojnë drejtpërdrejt , por këto 
vështirësi në marrëdhëniet familjare mund 
të çojnë në mënyrë indirekte në delikuencë 
duke ndikuar negativisht në performancën 
e fëmijës në shkollë duke rritur gjasat e 
zhvillimit të marrëdhënieve me moshatarë 
devijues. Studiues të tjerë Ryan, Williams, 
Mark (2013) , argumentojnë lidhjen mes 
abuzimit dhe sjelljes së rrezikshme përfshirë 
këtu përdorimin e drogës dhe delikuencës, 
si dhe një larmi problemesh sociale midis të 
rinjve , të tilla si shtatzanitë dhe simptomat 
depresive.

Methodologjia

Për realizimin e këtij studimi u përdorën 
pyetësorë si dhe u studiuan dosjet psiko-
sociale të të miturve. Metoda e vëzhgimit u 
përdor për takimet dhe bisedat me të miturit, 
stafin e edukatorëve, gardianët, punonjësit 
social dhe psikologen e burgut, si dhe për 
vizitat brenda në sektorë. Kjo metodë 
mundësoi njohjen në detaje sesi organizohej 
dita e të miturve në institucion, si reagonin 
të miturit ndaj aktiviteteve sociale, kulturore 
dhe sportive, takimeve me familjarët apo 
edhe marrëdhëniet mes të miturve njëri 
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me tjetrin brenda sektorit ku ato ishin të 
vendosur.

Pjesëmarrësit në këtë studim janë të 
mitur që kanë kryer vepra penale dhe i 
përkasin moshës nga 14 gjer në 18 vjeç. 
Një pjesë e tyre ishte në pritje të vendimit 
gjyqësor ndërsa të tjerët ishin të miturit e 
dënuar, ata që kanë marrë masën e dënimit 
dhe janë duke e vuajtur atë.

Procesi i vendosjes së marrëdhënies 
me pjesëmarrësit në studim u krye në 
dy forma. Një nga momentet kryesore 
përpara se të fillonte puna në terren ishte 
procesi i vendosjes së kontakteve dhe 
krijimit të marrëdhënieve me pjesëmarrësit 
në studim. Së pari , sigurimi i lejes për t’i 
përfshirë të miturit në studim dhe së dyti, 
pjesëmarrësit u kontaktuan nën asistencën 
e psikologes. Pjesëmarrësit u siguruan se do 
të ruhej konfidencialiteti dhe anonimati si 
parime bazë të etikës në kërkimin shkencor. 
Pjesëmarrësit u siguruan se të dhënat e tyre 

Frekuenca Përqindja
Përqindja e 
vlefshmërisë

Përqindja 
kumulative

Vlefshmëria Plagosje 11 30,6 30,6 30,6
Vrasje 3 8,3 8,3 38,9
Shpërndarje e 
lëndëve narkotike 7 19,4 19,4 58,3

Vjedhje 15 41,7 41,7 100,0
Total 36 100,0 100,0

Tabela 1: Vepra penale e kryer

Frekuenca Përqindja 
Përqindja e 
vlefshmërisë

Përqindja 
kumulative

Vlefshmëria 14 - 15 vjeç 6 16,7 16,7 16,7
15 – 16 vjeç 13 36,1 36,1 52,8
16 – 17 vjeç 8 22,2 22,2 75,0
17 – 18 vjeç 9 25,0 25,0 100,0
Total 36 100,0 100,0

Tabela 2: Mosha e të anketuarve

do përdoren vetëm për qëllime shkencore 
dhe kjo gjë u arrit duke marrë lejen e tyre.

Rezultate dhe diskutime

Sjellja kriminale
Nga 36 të mitur të përfshirë në studim 

është raportuar ndër të tjera dhe për llojin 
e veprës penale. Pjesa më e madhe e tyre 
41,7% kanë kryer veprën penale të vjedhjes, 
të cilët mund të jenë shtyrë për ta kryer për 
arsye ekonomike; 30,6% plagosje; 19,4% 
shpërndarje të lëndëve narkotike dhe 8,3% 
prej tyre vrasje, vepër penale më e rëndë .

Mosha
Nga raportimi i të dhënave vihet 

re se të miturit e moshës 16- vjeç janë 
rreth 36,1% çka përbën përqindjen më të 
lartë të përfshirjes në kryerjen e sjelljeve 
në kundërshtim me ligjin. Studimet e 
arrestimeve të të miturve dhe referimet e 
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Frekuenca Përqindja
Përqindja e 
vlefshmërisë

 Përqindja 
kumulative

Vlefshmëria Fillor 12 33,3 33,3 33,3

9-vjeçar 17 47,2 47,2 80,6
i mesëm 7 19,4 19,4 100,0
Total 36 100,0 100,0

gjykatave për të rinjtë tregojnë se, piku i 
moshës së delikuencës është mosha 16 vjeç 
(Volfgang et al, 1972; Smith et al, 1980). 
Sa më i ri është i mituri në kohën e kryerjes 
se vepërës penale të parë, aq më të larta janë 
risqet e rikryerjes së një vepre penale tjetër 
(Zgoba, etj.,2012). 

Faktorët e familjes
Situata socio-ekonomike e familjes 

është një nga faktorët më të studiuar, e cila 
supozohet të parashikojë delinkuencën tek 
të miturit në konflikt me ligjin. Sipas Elliot 
(1994) niveli i ulët socio-ekonomik është 
i lidhur me delinkuencën. Kjo për faktin 
se të miturit që jetojnë në varfëri kanë 
mundësi të kufizuara për të marrë role dhe 
përgjegjësi si adoleshentë, pasi ata fillojnë të 
bëhen të rritur dhe të pavarur. Sipas tabelës 
(3), 55,6% e të miturve që kanë kryer vepra 
penale jetojnë me të ardhura minimale. 

Madhësia e familjes dhe statusi i familjes 
janë gjithashtu të ndërlidhura ndjeshëm me 

delinkuencën e adoleshentëve. Rreth 75% 
e të miturve që kanë kryer vepra penale 
pohojnë, se vijnë nga familje me më shumë 
se tre fëmijë, pra familje të mëdha. Këta të 
mitur kanë më pak mundësi për vëmendje 
pozitive dhe disiplinë nga të dy prindërit. 
Të jetosh në kontekste të tilla do të thotë 
më shumë vështirësi ekonomike dhe më pak 
ndikim prindëror, si dhe me pak kontroll 
mbi sjelljen problematike dhe qëndrimet 
e fëmijëve dhe shoqërizimin e tyre me 
moshatarë të devijuar (Farrington, 2010).
Të miturit që jetojnë me një prind rreth 
13,9% e tyre vuajnë mungesën e stabilitetit 
që vjen nga një figurë mashkullore, e lidhur 
kjo, me sjelljet problematike tek meshkujt 
adoleshentë (Jonson , 1987).

Studime të shumta tregojnë për një 
korrelacion midis marrëdhënieve të familjes 
dhe delikuencës, si dhe strukturës së familjes 
dhe delikuencës. Këto marrëdhënie maten 
në aspektin e bashkëveprimit, dashurisë, 
mbikëqyrjes dhe disiplinës midis prindërve 

Frekuenca Përqindja
Përqindja e 
vlefshmërisë

Përqindja 
kumulative

Vlefshmëria Varfëri ekstreme 9 25,0 25,0 25,0
Të ardhura 
minimale 20 55,6 55,6 80,6

Të ardhura 
mesatare 7 19,4 19,4 100,0

Total 36 100,0 100,0

Tabela 3: Statusi social

Tabela 4: Shkalla e edukimit
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dhe fëmijëve. Sipas Shoemaker, D.J(2010), 
efektet raciale dhe kushtet socio-ekonomike 
të faktorëve të familjes në sjelljen delikuente 
janë të ndryshme. Disa kushte kanë ndikim 
“për të prodhuar” një fëmijë delikuent “në 
rrezik” nëse kushtet bëhen kumulative. 
Këto kushte përfshijnë një fëmijë me sjellje 
përçarëse (impulsive, tepër aktiv), aftësi të 
dobëta prindërore, prishjen e harmonisë 
martesore, mungesën e mbështetjes nga 
të afërmit apo komunitetit (Shoemaker, 
2010).

Përvojat e shkollës dhe delikuenca
Arritja, pjesëmarrja dhe përfshirja në 

aktivitete që kanë të bëjnë me shkollën 
janë të lidhura me delikuencën. Një 
nga vlerësimet më të qarta krahasuese 
të ndikimit të faktorëve të shkollës në 
delikuencë është dhënë nga Hirsch (1969). 
Studiues të tjerë pohojnë se lidhja më 
e fortë mes problemeve të shkollës dhe 
delikuencës qëndron me sjelljen agresive, 
e cila parashikon dy probleme shkollore 
më pak të rënda të kriminalitetit, të 
tilla si dhuna dhe vjedhja apo thyerja e 
automobilave (White dhe Loeber, 2008).

Siç raportohet dhe nga tabela No 
4, 33,3% e të miturve kanë përfunduar 
arsimin fillor dhe pjesa më e madhe 47,2% 
atë 9-vjeçar. Të dhëna, të cilat na bëjnë 
me dije se pjesa më e madhe e të miturve 
që kanë kryer vepra penale kanë braktisur 
shkollën dhe vetëm një pjesë e tyre ndjekin 
arsimin e mesëm.

Punësimi
Studime të shumta mbi delinkuencës 

fokusohen në marrëdhënien e papunësisë dhe 
delikuencës Një nga argumentet më të fortë 
është fakti se, papunësia është pa diskutim 
shkak i vështirësive financiare, dhe përfshirja 
në aktivitete kriminale shihet si një mundësi 
për të lehtësuar këto vështirësi. Argument ky 
që shpjegon tipologjinë e sjelljes kriminale të 
të miturve, kryesisht të përbërë nga krime 
kundër pasurisë, vjedhje, plaçkitje. Argument 
i cili mbështetet mjaft mirë dhe nga të dhënat 
e raportuara nga të miturit, ku 41,7 % ka 
kanë kryer veprën e vjedhjes dhe 50,0% e 
të miturve që kanë kryer vepra penale në 
kundërshtim me ligjin vijnë nga familje ku 
të dy prindërit janë të papunë.

Faktorët komunitarë dhe vetjakë
Të miturit që jetojnë në lagje të 

varfra dhe të izoluara, me infrastrukturë 
të papërshtatshme dhe shkallë të lartë 
papunësie dhe informaliteti kanë një rrezik të 
lartë për ta konsideruar krimin si një mënyrë 
për të dalë nga situata në të cilën ndodhen 
(Tannenbaum, 1938, Wareham, Cochram, 
Dembo & Sellers, 2005; Bursik &Gramick, 
1992). Studime të shumta pohojnë se shkalla 
e delikuencës është më e lartë në komunitete 
apo zona të çorganizuara, në lagje e zona të 
cilat kanë përjetuar lëvizje të popullsisë apo 
dhe në zona të varfra. 58% e të miturve që 
kanë kryer vepra penale vijnë pikërisht nga 
qytete të tilla ku migracioni i popullsisë ka 
qenë më i lartë, dhe këto të mitur ndonëse 

Frekuenca Përqindja 
Përqindja e 
vlefshmërisë 

Përqindja e 
kumulative

Vlefshmëria Të dy të papunë 18 50,0 50,0 50,0
Njëri i papunë 13 36,1 36,1 86,1
Të dy të punësuar 2 5,6 5,6 91,7
Pensionistë 3 8,3 8,3 100,0
Total 36 100,0 100,0

Tabela 5: Punësimi i prindërve
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janë vendosur në qytete apo qyteza,16% 
vijnë nga fshatra dhe25% zona të varfra. Në 
zona të tilla, institucionet nuk veprojnë me 
efikasitet në përkrahjen dhe shoqërizimin 
e të miturve dhe në këtë mënyrë, ata 
humbasin mundësinë për të kontrolluar 
sjelljen e anëtarëve të tyre duke bërë të 
mundur zhvillimin e vlerave kriminale 
(Bursik & Gramick, 1992). Studiues të 
shumtë pohojnë se ekziston një korrelacion 
midis delikuencës , kushteve demografike 
dhe ekonomike të komunitetit, moshës, 
nivelit të arsimit , shkallës së varfërisë 
(Kingston, Huizinga & Elliot, 2009; 
Boardman & Saint Onge, 2005).

Faktorët individualë si dhe ato që lidhen 
me bashkëmoshatarët dhe familjen janë të 
rëndësishëm për të kuptuar dhe shpjeguar 
sjelljen kriminale tek adoleshentët (Wareham, 
Cochran , Dembo & Sellers, 2005; Samson, 
Morenoff & Gannon-Rowlew, 2002). 
Sipas studiuesve Simons, Chyi-In, Conger 
dhe Lorenz(1994), sjellja prindërore jo 
efektive (duke përfshirë edhe grindjet e 
prindërve), nuk mund të çojë direkt në 
rebelim dhe në menaxhimin e problemeve 
të adoleshentëve, përkundrazi këto vështirësi 
në marrëdhëniet familjare mund të çojnë 
tërthorazi në delikuencë duke ndikuar 
negativisht performancën e fëmijës në shkollë 
ose duke rritur gjasat për zhvillimin e lidhjeve 
me moshatarë devijantë. Notat e dobëta dhe 
qëndrimet negative nga ana tjetër çojnë në 
lidhje të fëmijës me të tjerë fëmijë, të cilët 
janë gjithashtu të dështuar dhe të pakënaqur 
me shkollën, bëjnë mungesa pa arsye dhe 
kanë probleme të shumta në lidhje me 
shkollën si dhe delikuencën (Murray, 1976; 
Cott, 1978; Holzman, 1979; Fishbein dhe 
Thatcher, 1986; Meltzer et al, 1986; Fleener, 
1987; Gallico et al, 1988; Fink, 1990).

Përfundime e rekomandime

Gjetjet e këtij studimi nuk janë definitive 
dhe nuk mund të jenë përgjithësuese për 
popullata të tjera. Megjithatë, ato ofrojnë 

një panoramë të faktorëve që mbështesin 
de l ikuencën.  Është  e  rëndës ishme 
të kuptohen arsyet se përse të miturit 
përfshihen në sjellje kriminale. Të miturit 
e përfshirë në krime nuk janë kriminelë, në 
të vërtetë ata janë viktima të shoqërisë në 
shumë raste. Delinkuenca e të miturve mund 
të ndalet që në fazat e hershme të zhvillimit 
të tyre , kjo arrihet duke treguar kujdes si 
në familje, ashtu dhe në shkollë. Etiketimi 
i tyre si kriminelë nuk bën gjë tjetër veçse i 
shtyn akoma më shumë në rrugën e krimit.

Braktisja e shkollës është një faktor risku 
që e shpie të miturin në sjelle delikuente 
problem, i cili duhet të trajtohet me kujdes, 
në mënyrë që të miturit të mos përfshihen 
akoma më tepër në sjellje antisociale. Prandaj, 
arsimimi duhet të jetë një pjesë integrale e 
zhvillimit pozitiv të këtyre të miturve në 
konflikt me ligjin edhe në mjediset e burgut. 
Përpjekjet për të mbajtur të rinjtë në shkollë 
dhe për të inkurajuar performancën e mirë 
akademike, mund të çojnë në norma të 
ulëta të delikuencës, pavarësisht abuzimit 
të fëmijëve dhe neglizhimit. Hulumtimet 
e shumta empirike në fushën e delikuencës 
së të miturve sugjerojnë se, në qoftë se 
mbikëqyrja e duhur, arsimimi dhe edukimi 
në shkollë ashtu edhe në shtëpi do të 
sigurohej për adoleshentët, do ti ndihmonte 
ata për të eliminuar përmbushjen e dëshirave 
të këtyre të miturve në botën e kriminalitetit.

Një tjetër sugjerim që lidhet me faktorët 
që stimulojnë përfshirjen e të miturve në 
sjellje delikuente është se këta faktorë duhen 
studiuar sigurisht në një lidhje korrelacionale 
të drejtpërdrejtë me statusin psikologjik, 
faktorët e brendshëm dhe të jashtëm që e 
kanë shtyrë individin të kryejë aktin delikuent 
në mënyrë të detajuar. Këto elementë kanë 
ndikim jo vetëm në mirëqenien psikologjie 
të të miturve në kohën kur janë në burg, por 
edhe pas lirimit të tyre në marrëdhënien e 
tyre me komunitetin në tërësi. Studime të 
tilla do të bënin të mundur për të kuptuar 
sadopak arsyet se pse disa prej të miturve 
kthehen në recidivistë.
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The main objective related to the purpose of the study is to identify the categories of 
juveniles in conflict with the law through the analysis of socio-demographic features, individual 
factors, and factors related to the family, peers and community in the penitentiary system. 
Method: This study investigated 36 minors in conflict with law (from 14–18 years of age). The 
study used a combination observation and interviewing methods. Each participant was interviewed 
in the presence of prison psychologists. Data were analyzed qualitatively and quantitatively. 
Results: The analysis of the data shows that 41.7% of juveniles have committed the criminal 
offense of theft. The highest percentages of juveniles who committed criminal offenses 
36,1%belonged to the age group of 15-16 years. 55.6% of juveniles who have committed 
criminal offenses live on minimal incomes. The majority of juveniles who have committed 
criminal offenses come from large families and mainly from such cities where population 
migration has been higher. Conclusions; The findings from this study help us understand 
which factors influence and stimulate juveniles to engage in delinquent behavior.

Key words: delinquency, minor, risk factor, delinquency zone.
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Hyrje

Duke u bazuar në shqyrtimin e 
literaturës termi “çrregullime të zhvillimit” 
(American Psychiatric Association, 2013; 
World Health Organization, 1992; World 
Health Organization 2007), i referohet 
një numri të madh të problematikave 
të cilat diagnostikohen për herë të parë 
gjatë fëmijërisë së hershme dhe përfshijnë 
një sër çrregullimesh si aftësia e kufizuar 
intelektuale/prapambetja mendore, 
çrregullimet pervasive të zhvillimit etj. 
Këto forma të çrregullimit kanë tendencën 
të manifesohen herët në jetën e një fëmije 
(Murray, Vos, Lozano, Naghavi & Flaxman 
et al., 2012). Çrregullimi zakonisht 
shoqërohet me mungesë të zhvillimit të 
sistemit nervor qendror dhe supozohet se 
ky dëmtim në funksionim do të ketë një 
lloj qëndrueshmërie përgjatë gjithë jetës 

së individit (Schalock, Borthwick-Duffy, 
Bradley & Buntinx et al., 2010).

Aftës ia  e  kuf izuar inte lektuale 
k a r a k t e r i z o h e t  n g a  k u f i z i m e  t ë 
konsiderueshme si në funksionimin 
intelektual ashtu edhe në sjelljen adaptive 
duke përfshirë aftësitë konceptuale, sociale 
dhe praktike të adaptimit. Kjo aftësi e 
kufizuar intelektuale evidentohet për herë 
të parë përpara moshës 18 vjeç. Manualët 
e klasifikimit të Shoqatës Amerikane 
të Aftësisë së Kufizuar Intelektuale dhe 
Zhvillimore (AAIDD) 2002 dhe 2010 
sugjeruan katër nivele të mbështetjes 
(me ndërprerje, të kufizuar, të gjerë, të 
përhapur) si një alternativë ndaj katër 
niveleve të inteligjencës, megjithatë, këto 
nivele nuk kishin për qëllim të formonin 
një sistem klasifikimi në të njëjtën mënyrë 
si katër nivelet e prapambetjes mendore 
(të butë, të moderuar, të rëndë, të thellë) 

Përmbledhje

Dekada e fundit ka qenë një periudhë tepër sfiduese për të gjithë profesionistët që janë 
bashkuar në kauzën e integrimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara intelektuale në një sistem 
arsimor që i lejon ata të përparojnë dhe të rrisin kapacitetin e tyre për fuqizimin personal. 
Metodat: Studimi bazohet në një rishikim të literaturës ekzistuese mbi strategjitë që janë 
provuar efektive në proçesin e integrimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara intelektuale në 
klasat normale. Për të kryer një proçes të plotë dhe gjithëpërfshirës në lidhje me aspektet 
që lidhen me integrimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara intelektuale, është marrë në 
konsideratë zgjedhja e artikujve që plotësojnë kushtet e mëposhtme: të jenë botuar brenda 
viteve të fundit, është preferuar një literaturë e viteve 2010-2020, artikujt të ishtin botuar në 
revista prestigjioze ndërkombëtare kryesisht në platforma të njohura si Scimago Institution 
Rankings, Elsevier, Springer, etj dhe zgjedhja e artikujve që lidhen drejtpërdrejt me temën 
me interes. Rezultatet: Këto strategji kombinojnë në planin e tyre vijues një qasje që synon të 
përqëndrohet kryesisht në zhvillimin e aseteve në planin shoqëror, në akomodimin akademik 
të përshtatur për nevojat specifike të këtyre fëmijëve për të vazhduar me monitorimin e tyre 
me një fokus të veçantë në ndikimi që kanë arsimi dhe këto kualifikime në punësimin e tyre të 
ardhshëm. Përkundër këtyre strategjive mbështetëse integruese përgjatë gjithë jetës, ambicia 
e vendit tonë na ka lejuar të jemi në gjendje të flasim për përpjekjet për të integruar fëmijët 
me nevoja të veçanta në arsimin e detyrueshëm ose profesional, por fatkeqësisht pa ndonjë 
strategji adekuate afatgjatë. Përfundime: Ndërveprimi institucional na jep mundësinë për të 
rritur asetet që kemi në dispozicion për të siguruar integrimin dhe kujdesin për mirëqenien 
psikologjike të çdo fëmije me nevoja të veçanta.
Fjalë kyçe: Aftësia e kufizuar intelektuale, fëmijët, integrimi, arsimi gjithëpërfshirës,   fuqizimi personal
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dhe për këtë arsye sistemi tradicional i 
klasifikimit është akoma në përdorim. 
Përkufizimi i prapambetjes mendore në 
DSM-5 (American Psychiatric Association, 
2013), pranon se deficiti intelektual i 
individëve me prapambetje mendore 
manifestohet kryesisht në mungesë të 
të kuptuarit, arsyetimit, zgjidhjes së 
problemeve, planifikim, mendim abstrakt.

Diagnostikimi i prapambetjes mendore 
ose paaftësisë intelektuale në mënyrë 
tradicionale për dekada me radhë është bazuar 
tek rezultatet e koeficientit të inteligjencës 
të arritura nga fëmijët që plotësonin kriteret 
e vlerësimit të inteligjencës me dy ose më 
shumë devijime standarde (pra IQ 70 ± 75) 
nën mesataren (Miot, Akbaraly, Michelon, 
Couderc & Crepiat et al., 2019). Duke iu 
referuar përvojës amerikane dhe lobimit 
për të drejtat e fëmijëve me prapambetje 
mendore në vitin 2010, ligji federal dhe 
specifikisht ligjit Rosa-s [Rosa’s Law, 2010], 
termi “aftësi e kufizuar intelektuale” u 
konfirmua si një alternativë e ngjashme me 
termin “vonesës mendore”. 

Nëse bazohemi tek përkufizimi 
tradicional i Shoqatës Amerikane të 
Prapambetjes Mendore (Luckasson, 
Borthwick - Duffy & Buntinx et al., 2002) 
ai tashmë ka ndryshuar duke u zëvendësuar 
nga një përkufizim i ri i përcaktuar nga 
Shoqata Amerikane e Aftësisë së Kufizuar 
Intelektuale dhe Zhvillimore (Schalock, 
Borthwick-Duffy, Bradley & Buntinx et 
al., 2010) dhe nga Ligji i Edukimit për 
Individët me Aftësi të Kufizuara (United 
States Department of Education, 2010). 

Bazuar në të dhënat në rang global 
mendohet se aftësia e kufizuar intelektuale 
dhe çrregullimet pervasive të zhvillimit si 
pjesë e çrregullimeve neuro-zhvillimore, 
kanë një shpërndarje më të madhe në vendet 
me të ardhura të ulta ose të mesme në 
krahasim me vendet e zhvilluara. Shpesh, 
fëmijët e prekur nga aftësia e kufizuar 
intelektuale ose probleme të tjera neuro-
zhvillimore bashkë me familjet e tyre 

nuk përfitojnë shërbime apo trajtime të 
përshtatshme për nevojat e tyre dhe duke 
ndikuar drejtpërdrejtë në cilësinë e jetës së 
fëmijës dhe të familjarëve të tyre. 

Bazuar në të dhënat e Organizatës 
Botërore të shëndetësisë Atlas (World 
Health Organization, 2007;  Bickenbach, 
2011) burimet që shumë vende kanë në 
mbështetje të politikave për kategorinë e 
personave me aftësi të kufizuar intelektuale 
janë të pamjaftueshme.

Fëmijët me aftësi të kufizuar intelektuale 
përballem me vështirësi të shumta edhe në 
drejtim të burimeve njerëzore të specializuara 
për të ofruar ndërhyrje. Vështirësi të 
tjera lidhen me numrin e kufizuar të 
trajtimeve që kanë rezultuar efektive për 
trajtimin e aftësisë së kufizuar intelektuale 
dhe mungesa e një baze empirike mbi 
validitetin e këtyre trajtimeve (Heller, 
Scott, Janicki & Pre-Summit Workgroup on 
Caregiving and Intellectual/Developmental 
Disabilities, 2018). Edhe proçesi i vlerësimit 
konsiderohet po kaq sfidues sa edhe trajtimi i 
tyre (O’Dëyer, Peklar, McCallion, McCarron, 
& Henman, 2016).

Metoda

Rishikimi i literaturës bazohet në 
shqyrtimin e atyre artikujve, të cilët plotësojnë 
kriteret për tu marrë në konsideratë për 
përfshirje në studim. Së pari studimi duhet 
të bazohet tek fëmijët e diagnostikuar 
me aftësi të kufizuar intelektuale, së dyti 
studimet duhet të jenë empirike me qëllim 
që të kemi të dhëna të vlerfshme, së treti 
studimet duhet të përfshijnë gjithpërfshirjen 
dhe ndërhyrjen psikologjike. Për këtë arsyje 
u vlersuan si të përshtatshme ato ndërhyrje 
psikologjike që mund të aplikohen në 
formën e ndërhyrjes psikosociale, terapisë, 
shkollimit apo mbështetjes në drejtim të 
përmirësimit të aftësive të përgjithshme për 
jetën e fëmijës. Përfshirja e studimeve që 
kishin në fokus ndërhyrjen nga një specialist 
i fushës si psikiatër, psikolog, therapist 
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zhvillimi, logoped, therapist okupacional. 
Së fundit për të realizuar në proçes të plotë 
dhe ezaurues të analizës së literaturës janë 
marrë në konsideratë përzgjedhja e artikujve 
që plotësonin kushtet e mëposhtme:

Të jenë të viteve të fundit, mundësisht 
është përzgjedhur literaturë e një viti botimi 
nga 2010-2020.

Preferohen të jenë publikime të botuara 
në revista presitgjioze ndërkombëtare, 
kryesisht të platformave të njohura si 
Scimago Institution Rankings, Elsevier, 
Spring etj.

Të gjithë titujt e përgjedhur janë 
skanuar nga njëri prej autorëve  dhe më pas 
nga dy autorë të tjerë në mënyrë të pavarur 
është bërë shqyrtimi i plotë i artikujve të 
përzgjedhur me qëllim që të plotësonin 
kriteret e përfshirjes. 

 
Rezultatet

Rezultatet kërkimore kanë lokalizuar 
rreth 120 të dhëna mbi ndërhyrjet tek 
fëmijët me aftësi të kufizuar intelektuale. 
Nga të cilat pas një skanimi të titujve 
mbetën rreth 56 tituj dhe pas shqyrtimit 
të përmbajtjes së artikullit në databasin e 
të dhënave përfundimtare që përmbushnin 
kriteret mbetën vetëm 21 artikuj. Bazuar 
në studimet (Adeniyi & Omigbodun, 
2016; Chabeda-Barthe, Wambua, Chege, 
Hwaga & Gakuo et al., 2019) mbi aspektet 
e ndërhyrjes që lehtësojnë procesin e të 
nxënit dhe të avancimit të fëmijëve me 
aftësi të kufizuar intelektuale në drejtim 
të përmirësimit cilësor të jetës së tyre, 
shkolla dhe klasat gjithpërfshirëse duket se 
nuk mjaftojnë. Një sër aspektesh të tjera 
(O’Dwyer, Peklar, McCallion, McCarron & 
Henman, 2016) të rëndësishme ndikojnë 
në efektivitetin e gjithpërfshirjes dhe 
integrimin në komunitet të fëmijëve me 
aftësi të kufizuar intelektuale. Ky studim 
i bazuar në shqyrtimin e literaturës do të 
prezantojë disa nga gjetjet kryesore mbi 
ndërhyrjet që lehtësojnë integrimin dhe 

fuqizimin personal të personave me aftësi 
të kufizuar intelektuale.

Bazuar në përshkrimin e ndërhyrjes, 
intensitetin, dhe kohën që duhet të 
shpenzojnë fëmijët në terapi studimet 
tregonjë (Kaale Smith & Sponheim, 2012) 
se trajnimet e vazhdueshme bazuar në 
kombinimin e ndërhyrjes zhvillimore 
dhe sjellore të ndërmarra nga mësuesit 
mbështetës në shkollë, janë një aspekt i 
rëndësishëm që lehtëson përshtatjen e 
fëmijës në konteksin akademik. Sekuenca 
plotësohet nga zhvillimi i një trajtimi 
sjellor, realizuar nga një terapist në mjediset 
shtëpiake të fëmijës (Smith, Groen & 
Wynn, 2000) me përfshirjen e prindërve. 
Këto dy forma duhen kombinuar nga 
një analizë e aplikuar e sjelljes me fokus 
në trajtimin e sjelljeve dhe që realizohen 
në konteksin shkollorë me përfshirjen e 
prindërve (Eikeseth, Klintwall, Jahr & 
Karlsson 2012). Gjithashtu konsiderohet e 
nevojshme edhe një ndërhyrje nga qëndra të 
specializuar në fushën e aftësisë së kufizuar 
intelektuale (Ge, Zhang, Lu, Chen, Sun 
& Li, 2019) në konteksin shkollore duke 
përfshirë edhe trajnimin e prindërve.

Ndërhyrjet rehabilituese në aspektin 
kognitiv (Bernard Paulais, Mazetto, 
Thiébaut & Nassif et al., 2019; Lifshitz, 
Verkuilen, Shnitzer-Meirovich & Altman, 
2018) sërisht insistojnë  në ndërhyrjet që 
vënë theksin tek një kurrikull shkollore 
që fokusohet tek ndërtimi i aftësive në 
moshë të hershme në konteksin shkollorë 
(Silibello, Vizziello, Gallucci, Selicorni 
& Milani et al., 2016) duke përdorur 
stategji sjellore (Coll-Tané, Krebbers, 
Castells-Nobau & Zëeier et al., 2019) që 
përfshijnë përdorimin e teknikës  së nxitjes 
së përgjigjeve. Kjo ndërhyrje sugjerohet 
të ketë një intensitet rreth 5 herë në jave 
me kohëzgjatje rreth 20 minuta sesioni, e 
shtrirë në 30 javë mësimore. Në mënyrë 
që ndërhyrja të jetë efektive sugjerohet që 
grupet e fëmijëve të jenë 2 deri në 4 fëmijë. 
Programet e leximit bazuar në fonetikën 
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shumë komponentëshe me udhëzime 
gjuhësore të ofruara përmes një udhëzuesi 
të aplikohen në pesë seanca 40 minutëshe 
në javë për 40 javë. Këto veprimtari 
sugjerohën të realizohen duke integruar 
fëmijën me aftësi të kufizuar intelektuale 
në një grup të vogël bashkëmoshatarësh 
pa aftësi të kufizuara në shkollë (Orsolini, 
Melogno, Latini, Penge & Conforti, 2015). 

Ndërhyrja tek rritja e ndërgjegjësimit 
fonologjik bazuar në udhësues praktik 
dhe ndërhyrja në lexim shoqëruar me 
veprimtari në të folurin e gjuhës, realizohen  
në pesë seanca 40 minutëshe në javë për 
8 javë. Programi mësimor, bazuar në 
inteligjencën e shumëfishtë të Gardnerit 
dhe taksonomia e Bloomit u siguron 
nxënësve me aftësi të kufizuar intelektuale 
udhëzime të individualizuara në shkollë 
(Emonson, McGillivray, Kothe, Rinehart, & 
Papadopoulos, 2019). Trajtimi (kurrikulat) 
që aplikohen rreth 4 orë në javë për një vit 
shkollor (rreth 40 javë).

Programi i edukimit konjitiv (njohës) 
që përfshin mësime individuale me grupe të 
vogla (da Cruz Netto, Rodrigues, de Castro, 
da Silva & da Silva et al., 2020) dhe me tërë 
klasën, është pjesë e kurrikullës që realizohet 
në shkollë. Këto programe ndërmjetësohen 
nga mësuesit që kërkojnë t’i lidhin këto 
funksione edukative njohëse me mjediset 
dhe rutinat e përditshme të fëmijës me aftësi 
të kufizuar intelektuale (Blank, Barnett, 
Cairney, Green & Kirby et L., 2019). Ky 
program implementohet përgjatë një vit 
shkollor (rreth 40 javë), një herë në javë.

Trajnimi individual i prindërve sesi të 
punojnë në shtëpi bazuar në kurrikulën, që 
trajnon prindërit të punojnë me fëmijën me 
aftësi të kufizuar intelektuale në mungesë 
të burimeve profesionale (Srivastava, 
Love-Nichols, Dies, Ledbetter & Martin 
et al., 2019) në një seancë 1-orëshe në javë 
për rreth 52 javë.

Trajnim individual i bazuar në etapat 
zhvillimore (Briegel & Hoyer, 2020) për 
prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuar 

intelektuale i fokusuar në sekuencat 
zhvillimore. Kjo veprimtari sugjerohet të 
realizohet një herë në muaj për 52 javë. 
Psikoedukimi i fokusuar në ndarjen e 
informacionit me prindërit për aftësinë 
e kufizuar intelektuale, rritja e një fëmije 
me aftësi të kufizuar, momentet kyçe 
të zhvillimit dhe metodat e trajtimit të 
sjelljes (González-García, Lázaro-Visa, 
Santos, Del Valle & Bravo, 2017) si dhe 
të bëjnë modifikimin e sjelljes në mjediset 
e shtëpisë. Trajnimi individual i prindërve 
duhet të realizohet me seanca një orëshe, 
në 10 javë (Coren, Ramsbotham  & 
Gschëandtner, 2018).

Një kurrikull e ndërtuar duke iu dhënë 
prioritet nevojave të fëmijëve me aftësi të 
kufizuar intelektuale që përfshin strukturat 
shkollore si një faktor kyç ndërveprues me 
struktura të tjera ndihmëse dhe mbështetëse 
duket se ka rezultate të dukshme në një 
sër aspektesh (Coren, Ramsbotham & 
Gschwandtner, 2018; Briegel & Hoyer, 
2020). Demostrohen rezultate më të mira të 
shkrimit e leximit (performanca shkollore) 
ndërsa në aspektin e gjuhës së folur efektet 
ishin minimaliste. Gjithashtu u vërejtën 
ndryshime në drejtim të përzierjes së fjalëve, 
ndarjen e fjalëve dhe ndërtimin e fjalëve 
(Mosito, Warnick & Esambe, 2017), por 
nuk kishte ndyshime të rëndësishme në 
drejtim të zhvillimit. Rezultate të dukshme 
më të larta kishte edhe në njohuritë për 
shkronjat dhe njohjen e hershme të fjalëve, 
por jo për leximin e fjalëve (performanca 
shkollore). Gjithashtu kishte rezultate 
dukshëm më të larta në matematikë, art 
e gjuhë (performanca shkollore), por 
dallimet minimale u gjetën për koefiçentin 
e intelligjencës (IQ).

Diskutime

Integrimi dhe gjithspërfshirja synojnë 
të rrisin kapacitetet e individëve me aftësi të 
kufizuar intelektuale të aftësohen në drejtim 
të funksionimit global dhe përshtatjes më të 
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mirë me mjedisin social (Smith, Fleming, 
Kinnear, Henderson & Pell et al., 2020). 
Ky shqyrtim i literaturës tregoi se integrimi 
kërkon asete, mjete dhe burime njerëzore 
të kualifikuara në mënyrë që të realizohet 
implementimi i stategjive që realisht 
mbështesin dhe ndihmojnë të integrohen 
personat me aftësi të kufizuar intelektuale. 
Ka një sër ndërhyrjesh psiko-sociale për 
personat me aftësi të kufizuar intelektuale 
të cilat mund të integrohen si shërbime që 
ofrohen nga strukturat shkollore për fëmijët 
dhe prindërit (Beighton & Wills, 2019; 
Dunn, Kinnear, Jahoda  & McConnachie, 
2019). Për realizimin e një plani ndërhyrës 
që ka një kurrikull specifike për nevojat e 
fëmijëve me aftësi të kufizuar intelektuale 
kërkohen burime njërëzore dhe specialist 
të fushës, që i ofrojnë këto shërbime në 
konteksin shkollorë (Vlot-van Anrooij, 
Hilgenkamp, Leusink, van der Cruijsen & 
Jansen et al., 2020). 

Përmbledhja e rezultateve të studimeve 
të marra në shqyrtim, tregon se roli 
mbështetës i ofruesve profesionist dhe 
joprofesionist, të cilët angazhohen në 
ofrimin e një trajtimi të personalizuar 
(Vereenooghe, Flynn, Hastings, Adams & 
Chauhan et al., 2018) për fëmijët me aftësi 
të kufizuar intelektuale janë tepër efektiv 
dhe me impakt pozitiv në performancën 
shkollore dhe funksionimin e përgjithshëm 
të tyre. Ndërhyrjet analitike të sjelljes, japin 
rezultate më të mira në drejtim të zhvillimit 
të aftësive të lidhura me veprimtaritë e jetës 
së përditshme, veçanërisht për fëmijët me 
nivele më të rënda të dëmtimit njohëse 
(Nicholson, Doherty, Somanadhan, Guerin 
& Schreiber et al., 2020). Rehabilitimi, 
trainimi dhe mbështetja njohëse u gjetën më 
efektive për përmirësimin e rezultateve të 
zhvillimit në fëmijëve me aftësi të kufizuara 
intelektuale midis moshës shkollore, me 
efekte të përziera të treguara për aftësitë e 
përditshme dhe performancën shkollore. 
Në fund, kemi gjetur që ndërhyrjet e 
trajnimit të prindërve janë më efektive për 

përmirësimin e rezultateve të zhvillimit, 
sjelljes dhe rritjes së cilësisë së jetës së 
familjes kur trajnimi kryhet në mjediset 
klinike. Ndërhyrjet shkollore që integrojnë 
si pjesë e shërbimeve për personat me aftësi 
të kufizuar intelektuale jo vetëm kurrikullën 
e përshtatur për nevojat e nxënësve me 
nevoja të veçanta (Spangenberg, Corten, van 
Rensburg, Kilian & McKenzie et al., 2016) 
por edhe një sër shërbimesh që ofrohen për 
të trajnuar joprofesionistët që të punojnë 
me fëmijën me aftësi të kufizuar intelektuale 
konsiderohen si veçanërisht të efektshme 
në ato kontekse ku mungojnë burimet e 
specializuar për fëmijën apo kur familja 
e ka të pamundur ndjekjen e një trajtimi 
profesional në një qendër të specializuar 
(Nevala, Pehkonen, Teittinen, Vesala & 
Pörtfors et al.,2019). 

Këto gjetje konsiderohen të rëndësishme 
për promovimin e rolit dhe detyrave të 
burimeve të jashtme mbështetëse si në 
konteksin shkollorë dhe familjarë, në drejtim 
të zhvillimit të qasjes gjithpërfshirëse e cila 
synon integrimin e fëmijëve në klasa normale 
(Adeniyi & Omigbodun, 2016). 

Megjithatë nevojiten kërkime të 
mëtejshme për të rritur njohuritë mbi 
efektet e ndërhyrjeve për fëmijët me aftësi 
të kufizuara intelektuale, strategjitë për 
zhvillimin e shërbimit dhe burimeve 
njerëzore, të ofruara nga shkolla dhe 
struktura të tjera të specializuara të fushës.

Përfundime

Gjetjet e këtij rishikimi literature 
mbështesin idenë se ndërhyrjet psikosociale 
nga ofruesit e shërbimeve në shkolla 
tek fëmijët që kanë aftësi të kufizuara 
intelektuale janë efikase nëse përfshijnë 
edhe trajnimin e prindërve dhe personave të 
tjerë të cilët janë në kontakt me fëmijën. Për 
ndërhyrjet analitike të sjelljes, rezultatet më 
të mira u treguan për zhvillimin dhe aftësitë 
e përditshme; rehabilitimi njohës, trajnimi 
dhe mbështetja u gjetën të jenë më efektive 
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për përmirësimin e rezultateve të zhvillimit, 
dhe ndërhyrjet e trajnimit të prindërve 
të jenë më efektive për përmirësimin e 
zhvillimit, sjelljes dhe rezultateve në drejtim 
të mirqënies së jetës familjare. Duke pasur 

parasysh mungesën e specialistëve në shumë 
vende me burime të reduktuara këto gjetje 
do të ndihmojë politikat arsimore për 
gjithëpërfshirjen të jenë më efektive dhe të 
implementohen sipas nevojave të fëmijëve.
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The last decade has been an incredibly challenging period for all professionals who have 
joined in the case of integration of children with intellectual disabilities into an educational 
system that allows them to advance and increase their capacity for personal empowerment. 
Methods: The study is based on a review of the existing literature on strategies that have been 
proved effective in the process of integrating children with intellectual disabilities into normal 
classes. In order to perform a complete and comprehensive process regarding the aspects  
related to the integration of children with intellectual disabilities, the selection of articles 
that met the following conditions has been considered: to be published within recent years, 
a decade of literature has been preferred and selected as 2010-2020, it was preferred that the 
article would have benn published in prestigious international journals  mainly on well-known 
platforms such as Scimago Institution Rankings, Elsevier, Springer, etc. and the selection of 
articles that are directly related to the topic of interest. Results: These strategies combine in 
their follow-up plan an approach that aims to focus mainly on the development of assets in 
the social plan, in academic accommodation tailored to the specific needs of these children 
to continue with their monitoring with a particular focus on the impact that education and 
these qualifications have on their prospective employment. Contrary to these integrative and 
lifelong supportive strategies, in our country ambition has allowed us to be able to talk about 
the efforts to integrate children with special needs into compulsory or vocational education but 
unfortunately without any adequate long-term strategy. Conclusions: Institutional interaction 
gives us the opportunity to increase the assets we have at our disposal to ensure the integration 
and care for the psychological well-being of every child with special needs. 

Key words: Intellectual disability, children, integration, inclusive education, personal 
empowerment
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Përmbledhje

Nëse analizohet struktura sociale në projektin politik platonian, shfaqet qartazi parapëlqimi 
dhe përqëndrimi i Platonit tek “të paktit”, klasa elitare drejtuese, apo e “filozofëve-mbret”, 
si garantues të qeverisjes. Platoni argumenton se këta nuk janë “dashurues të pushtetit”, por 
e kryejnë detyrën vetëm si sakrificë, në përkushtim të së mirës së përbashkët e në interes të 
gjithë qytetit, pasi zotërojnë instrumentet intelektuale të njohjes, që i bëjnë të jenë në gjëndje 
të kuptojnë se cilat janë interesat e përgjithëshme. Nuk kanë privilegje sociale; aq më pak 
ekonomike e pasurore, duke qënë të çinteresuar ndaj tyre e rigorozisht të privuar nga prona, 
të mirat ekonomike e çdo privilegj tjetër. I vetmi privilegj që i ndan nga shumica, është ai i 
edukimit.  Filozofët lider shfaqen tek Platoni si një realizim i shkëlqyer i modelit njerëzor, 
dhe, në tërësi, modeli i shoqërisë platoniane të “aristokracisë së dijes”, mbetet një model 
meritokratik, ku elita drejtuese nuk i ngjan e nuk përfaqëson aristokracinë e kohës.
Fjalë kyçe: lidership, filozofi-mbret, demokraci, aristokraci, klase, privilegj, virtyt, dije.
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Universiteti i Tiranës dhe mban gradën “Doktor i shkencave”. Fushat e saj të mësimdhënies e kërkimit 
shkencor janë: Histori e mendimit shqiptar, Histori e Filozofisë antike dhe mesjetare, Filozofi morale. 
Ka kryer specializime në Universitetin e Barit e të Athinës si dhe ka marrë pjesë në një sërë konferencash 
shkencore brenda e jashtë vendit. Ka botuar artikuj në fushën e mendimit shoqëror shqiptar dhe të 
filozofisë antike dhe është autore e monografisë “Rrugëtime Filozofike” (Enja 2015)

“Historia e filozofisë shfaq një paradoks të çuditshëm; mund të thuhet 
se nuk ka doktrinë filozofike që nuk është kritikuar, hedhur poshtë, apo 

shkatërruar nga kritika filozofike. Por, kush do pranonte se fshirja qoftë edhe 
e një filozofi të vetëm nuk do ishte një varfërim i pandreqshëm për të gjithë 

njerëzimin? Në të vërtetë, vlera e një filozofie nuk matet me sa të vërteta 
objektive ajo përmban, por me aftësinë e saj për të shërbyer si pikë referimi 
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Hyrje

Motivi i filozofit në qeverisje, tek vepra 
“Republika” e Platonit, është një nga më 
intriguesit e modelit politik të Kallipolis-it, 
ku ideali politik shfaqet si një deontologji 
politike (siç politika duhet të funksionojë 
sipas autorit). Ndonëse Platoni flet për një 
shoqëri “vëllezërish”, “të njerëzve të lirë e 
miq”, legjitimohet, si klasë drejtuese, një 
elite intelektuale e morale e “më të mirëve”, 
e qeverisur nga arsyeja, cilësisht superiore 
për nga inteligjenca dhe virtyti në krahasim 
me shumicën, ndaj dhe i besohet kujdesi 
për të mirën publike. 

Sigurisht që bëhet fjalë për një 
këndvështrim aristokratik, ku në krye janë oi 
aristoi (më të mirët). Qasja është hierarkike: 
shumica e qytetarëve janë përjashtuar nga 
qeverisja (dhe detyra ushtarake). Por a është 
kjo klasë drejtuese ajo që realisht ekzistonte 
në Athinën e kohës, klasa aristokratike në 
pushtet, “me të drejtat e më të fortit”, me 
privilegjet e pushtetit të bazuara tek origjina, 
fisnikëria e gjakut dhe e pasurisë?

Autorë si K. Marks1 apo K. Popper2 e 
kanë identifikuar idealin politik te Platonit 
me regjimin e kastave, në kuptimin e 
grupeve sociale krejt të mbyllura, ku 

është rigorozisht i ndaluar kalimi nga një 
kastë tek tjetra. Këto kasta nënkuptojnë 
një rol të përcaktuar të karakterit social, 
profesional apo politik, si dhe kryerjen 
e funksioneve që lidhen me përkatësinë 
klasore, pavarësisht nga predispozicioni e 
cilësitë personale të individit.

Në shkrim do të  bal lafaqohen 
argumenta nga vepra “Republika” për të 
vlerësuar nëse koncepti i Platonit mbi të 
“të paktit”, klasën drejtuese të shtetit të tij 
ideal apo filozofët-mbret, u referohet (ose 
jo) aristokratëve të kohës së tij, shtresave 
aristokratiko-oligarkike të realitetit politik 
të botës greke.

Në mater ia l  do të  g jykohet  e 
argumentohet se Platoni, duke shfaqur 
një qasje tjetër, atë të kriterit natyror, të 
shoqëruar me veprimtarinë edukative të 
polis-it, si kusht për kryerjen në shtet të 
një funksioni të caktuar social apo politik, 
seleksionon si drejtues shteti, “të paktit”, 
me kriter përsosmërinë për nga virtyti e 
dija. Përkushtimi i tyre ndaj të mirës së 
përbashkët garantohet nga heqja dorë nga 
privatësia trashëgimore e afektive; në shtetin 
e tij ideal ata janërigorozisht të privuar nga 
prona, të mirat ekonomike e cdo privilegj 
tjetër, me qëllim garantimin e paanshmërisë 

(qoftë edhe vetëm polemike) për çdo përpjekje për të kuptuar veten dhe 
botën… Një filozofi nuk ka vlerë përsa nxit pajtimin e një numri personash 
mbi çështje të caktuara, por vetëm kur shkakton dhe frymëzon tek të tjerët 

atë kërkim që i udhëheq ata për të gjetur secili qasjen e vet”. 
(Nicola Abbagnano, 1966: 18)

1 Sipas Marksit (1986: 67) “Republika e Platonit, lidhur me cështjen e ndarjes së punës, si parim themelues 
i shtetit, është vetëm një idealizim athinas i sistemit egjiptian te kastave” (Kapitali, Shtëpia Botuese “8 Nëntori”, 
Tiranë, 1986, I, 4, f. 67).

2 Mendimi platonian, vecanërisht për ndikimin e tij politik, ka provokuar e ushqyer debate e interpretime 
të ndryshme midis studjuesve e filozofëve (vecanërisht në vitet 30-40 të shekullit të kaluar, ky debat mori 
hov me emrat e W. Jaeger, R.H.S. Crossman, B. Russell, A. Koyré, E. Cassirer. etj). Botimi i veprës së Karl 
Popper “Shoqëria e hapur dhe armiqtë e saj” më 1945, ku Platoni do konsiderohet si filozof pararendës i 
totalitarizmit, u dha shkas interpretimeve të mëtejshme mbi karakterin e ndikimin e ideve të tij politike. Vetë 
Popper do e cilësojë Platonin si armik të “shoqërisë së hapur”, sepse propozon njëprojekt autoritar e totalitar, 
që ka gjetur realizim në regjimet naziste e sovjetike. Totalitarizmi, sipas tij, e ka bazën, në thelb, në ndarjen e 
ashpër të klasave, në nënshtrimin e hapur të të tjerave ndaj asaj qeverisëse, që ka monopolin e indoktrinimit. 
(Shih Karl Popper, “Shoqëria e hapur dhe armiqtë e saj”, V. I, Shtëpia Botuese Fan S. Noli, Tiranë, 2009).
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së plotë e braktisjen e egoizmit lidhur me 
pushtetin. Edhe “komunizmi” i tyre shfaqet 
më tepër si një komunizëm moral3. Duke 
mos lakmuar “pasuritë, pushtetin e nderet”, 
aq më pak u ngjajnëata shtresave zotëruese të 
kohës, të konsideruara tradicionalisht edhe 
si zotëruese të të mirave materiale.

Vokacioni politik i Platonit, si një 
alternativë ekzistenciale

Është e vërtetë se Platoni, për idetë 
e tij, mbetet në historinë e filozofisë një 
mendimtar shumë i diskutueshëm, por është 
po aq e vërtetë se për ta kuptuar, ai duhet 
vënë në kohën e vet. 

Studjuesi P. Hadot, në veprën “Cfarë 
është filozofia antike”, analizon fenomenin 
e filozofisë në antikitet, nga një qasje që lidh 
ngushtë komponentin intelektual që filozofia 
përfaqëson meatë jetësor të saj. Sipas tij, ka 
një ndryshim të dukshëm midis kuptimit 
që i jepej filozofisë në antikitet e atij të 
ditëve tona; nëse për ne filozofia përfaqëson 
tashmë një fenomen krejtësisht intelektual, 
të botës akademike dhe universitare, në 
antikitet, filozofia nënkuptonte, në radhë 
të pare, një mënyrë të jetuari, një zgjedhje 
jete, një alternativë ekzistenciale. Platoni 
ngriti çështje që lidheshin me progresin e 
jetës së komunitetit, gjithnjë në një konteks 
historik dhe jetësor, duke e parë filozofinë 
si një aktivitet konkret e praktik, si një mjet 
për ta transformuar mënyrën e të jetuarit 
dhe perceptimin e botës. Në të vërtetë, sipas 
Hadot, filozofia platoniane është në radhë 
të parë një filozofi politike dhe qëllimi i 

Platonit është ta ndryshojë jetën politike.4

Platoni jetoi në fillimet e shek IV, 
në fazën e krizes së polisit e vecanërisht 
atij athinas, ku konfliktet sociale ishin në 
kulm të tyre. Letra VII e Platonit, një 
dokument autobiografikshumëi rëndësishëm 
dheinteresant, mund të konsiderohetnjë 
lexim politik bashkëkohor5. Duke reflektuar 
për përvojën personale, Platoni pohon 
se mosha e rinisë i kishte dhënë forcën e 
shpresën për t’iu dedikuar politikës, sapo të 
bëhej zotërues i vetvetes: “Kur isha i ri, ndaja 
një pasion të përbashkët me shumë të tjerë; 
mendoja, sapo të arrija pavarësinë time, të 
hyja në jetën politike të qytetit”.6

Për Platonin, që vinte nga një prej 
familjeve mëtë njohura aristokratike të 
Athinës, kjo prirje nuk ishte diçka e e 
jashtëzakonshme, pasi për të rinjtë aristokratë 
të Athinës së shek. V e IV p.e.s, përfshirja në 
politikë konceptohej edhe si detyrë, edhe si një 
“e drejtë natyrore” (për pushtet). Por ngjarjet 
politike, përkundrazi, nuk e inkurajuan aspak 
të realizonte përkushtimin ndaj politikës. 
Pas grushtit të shtetit të Tridhjetë Tiranëve, 
(404) një grupi aristokratësh të pasur, i 
hapej mundësia për të marrë pjesë në punët 
publike, duke shpresuar se qeverisja do e 
çonte qytetin drejt një rendi më të mirë, por 
shpejt e bren zhgënjimi; regjimi tiranik e 
zhveshi velin e vet e zbuloi fytyrën gjakatare të 
dhunës e shtypjes. Qindra qytetarë të krahut 
demokratik u ndaluan apo u dënuan me 
vdekje; u përdor pa dallim forca, gënjeshtra e 
tradhtia për të imponuar një pushtet ilegjitim, 
aq sakjo çoi, siç komenton Platoni, “të dukej 
i artë regjimi i mëparshëm”.7

3 Për çështjen në fjalë, vlerësime mbi klasën drejtuese të Republikës kanë dhënë një sërë filozofësh italianë, 
si M. Vegetti, G. Reale, M.I. Parente, C. Quanta etj. E përbashkët është qasja e tyre për të, jo si klasa tipike e 
aristokracisë së kohës, por si klasa e “më të mirëve” për nga forca e roli i arsyes, dijes dhe virtytit. 

4 Shih Mario Vegetti, “Il paradigma in cielo e la critica alla democrazia”, Collana Quaderni n.3, Universita 
degli Studi di Trento, TEMI, Trento 2013, f. 13-20

5 Shih Pierre Hadot, “Che cos’è la filosofia antica?”, Einaudi, Torino 1998, fq. 4-5. 
6 Filozofi anglez A. N. Whitehead (1861-1947) ka vënë në dukje se” tradita filozofike europiane nuk është 

vecse një seri shënimesh footnote e veprës së Platonit”
(https://www.npensieri.it/index.php/filosofia/filosofi/platone)
7 Platone, “Tutti gli scritti”, a cura di Giovanni Reale, RUSCONI, Milano, 1991, fq. 1806
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Rënia e tiranisë dhe vendosja e 
regjimit demokratik riktheu tunduese tek 
ai dëshirën e politikës, por ende padrejtësi 
të rënda, midis të cilave edhe dënimi i 
Sokratit, e zhgënjyen thellësisht, ndaj 
vendosi të rrinte mënjanë, duke vëzhguar 
njerëzit që ishin pjesë e politikës, ligjet 
e zakonet. Arrin në konkluzionin se 
është shumë e vështirë të qeverisësh me 
drejtësi, në një qytet që po degradon duke 
u larguar gjithnjë e më shumë nga tradita, 
pa alternativë, pa risi, pa mundësi për një 
rinovim: “Përballë këtyre ngjarjeve, të 
këtyre njerëzve që merreshin me politikë, të 
këtyre ligjeve e zakoneve, ndërsa reflektoja 
me kalimin e kohës, edhe më tepër më dukej 
evështirët’i përkushtohesha politikës, duke 
qëndruar i ndershëm”.8 Sidoqoftë, ndonëse 
tejet i zhgënjyer, Platoni ka këmbënguljen 
për të vazhduar të ndjekë situatën, për të 
parë nëse verifikohet ndonjë përmirësim, 
nëse mund të kishte një ndryshim, mbi të 
gjitha, nëse mund të përmirësohej qeverisja 
e shtetit, ndërsa për të vepruar ai do priste 
momentin e duhur.

I shtyrë nga vullneti i aksionit politik, 
mendon se përmirësimi, ndoshta aspak 
i lehtë për t’u realizuar, qëndron në një 
rinovim tërësor të ligjeve e të njerëzve të 
aftë për të sjellë në jetë një projekt të tillë: 

Në një moment të caktuar u binda se të 
gjitha qytetet keqqeverisen   [….] e ligjet e 
tyre janë në gjëndje të dëshpëruar [….] dhe, 
në nderim të filozofisë së vertetë, u detyrova 
të pohoj se vetëm prej dritës së saj mund të 
shquhet drejtësia, si në nivelin publik, ashtu 
edhe privat. Të këqijat pra, kurrë nuk do ta 
lënë njerëzimin,derisa një brez filozofësh 
të vërtetë dhe të sinqertë nuk do marrin 
përsipër funksionet më të larta të Shtetit, 
apo derisa klasat zotëruese në Shtete nuk do 
i dedikohen filozofisë”9

Ndodh pikërisht që mendimi politik 
platonian ta ketë pikënisjen në këtë situatë 
konkrete; nuk bëhet fjalë për një reflektim 
e mendim abstrakt, përsa detyra e tij si 
filozof konceptohej si veprim, si reagim 
praktik, çka frymëzonte edhe spekulimin e 
tij filozofik. Lind një program imundshëm 
politik, ku teoria ndërthuret me urgjencën 
e praktikës e ideja bëhet realitet politik. 
Nëse, sic thotë Hadot, diskutimi filozofik e 
ka origjinën në “një zgjedhje të mënyrës së 
jetesës e një alternativë ekzistenciale […], 
debate filozofik duhet të jetë i përfshirë 
brenda qasjes për një model jete për të cilin 
ai është njëkohësisht mjet e shprehje, ndaj 
për rrjedhojë, filozofia është mbi të gjitha 
një mënyrë të jetuari, por e lidhur ngushtë 
me diskursin filozofik”10.

Që aspirata e Platonit ishte qartësisht 
politike, të ndryshonte jetën politike bazuar 
tek edukimi e formimi filozofik i qeveritarëve, 
këtë e dëshmoi vajtja e tij Sirakuzë e më tej, 
ngritja e Akademisë, nxënësit e të cilës do 
zhvillonin konkretisht një rol politik në 
qytete të ndryshme, si këshilltarë sovranësh, 
legjislatorë apo opozitarë të tiranisë. Platoni 
ndoqi atë synim që dikur kishte qënë 
edhe i sofistëve, t’ipërgatisnin të rinjtë për 
politikën, porky formim kishte objektiva të 
nivelit më të lartë që, sipas kuptimit sokratik, 
do ishte i pandashëm nga dashuria për të 
mirën e transformimi i brendshëm, moral 
eshpirtëror i njeriut. Nuk ishte qëllimi të 
formoheshin vetëm njerëz të aftë, shtetarë, 
por njerëz mbi të gjitha, një komunitet 
intelektual e shpirtëror që do kishte rolin të 
brumoste njerëz të rinj.

Sigurisht që ndikimi i Sokratit ka qënë 
vendimtar në jetën e mendimin platonian; 
nga Sokrati, Platoni kishte maturuar bindjen 
e thellë për t’ia përkushtuar jetën e vet 
filozofisë, duke braktisur gjithcka tjetër, por 
po nga Sokrati ai do merrte edhe qasjen 

8 Po aty, fq.1807
9 Platone, “Tutti gli scritti”, vep. cit., fq. 1808 
10 Po aty, fq. 1808
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politike të filozofisë. Edhe tek Sokrati, 
eksperienca e klasës politike athinase kishte 
qënë zhgënjyese. Korrupsioni, padrejtësia, 
paaftësia në qeverisje e kishin larguar 
“njeriun më të drejtë të gjitha kohërave” 
nga politika. “A mendoni (do u drejtohej ai 
athinasve), se unë do mbetesha gjallë gjatë 
gjithë këtyre viteve sikur të merresha me 
punë shtetërore dhe sikur, me këtë rast, si i 
ka hije njeriut të ndershëm, të angazhohesha 
për drejtësi dhe aty të gjeja detyrën time më 
të madhe?”11 Dhe Sokrati do e ushtronte 
rolin e tij politik, ndonëse atipik e në formë 
jo zyrtare, pikërisht jashtë politikës, në 
komunikimin e tij me qytetarët, duke u folur 
për drejtësinë e virtytin, duke e konceptuar 
reformimin e shoqërisë si njëreformim të 
njeriut e, në radhë të parë, të shpirtit të tij.

Në eksperiencën e Platonit, dënimi i 
Sokratit nga politika do kishte një domethënie 
të forte. Ai nuk shënonte vetëm falimentimin 
e regjimit demokratik (që megjithë petkun 
e kundërt, “shumengjyrësh”do shfaqej i 
njëjtë me atë tiranik), por kjo ngjarje tragjike 
dukej se hapte një konflikt të pashërueshëm 
midis ushtrimit kritik të mendimit filozofik 
e dimensionit politik të qytetit, ndarjen e 
qartë midis pushtetit e dijes, midis atyre që 
zotëronin pushtetin, por jo dijen dhe atyre 
që ishtë elita e dijes, por pa pushtet. Që 
atëhere e në vijim, Platoni nuk do reshtte 
së reflektuari mbi raportin midis filozofisë 
dhe qytetit (politikës), mbi atë se cfarë 
misioni praktik do kishte filozofia për t’i 
garantuar qytetit një qeverisje të drejtë, 
për domosdoshmërinë e projektimit të një 
shteti, ku dija e pushteti të jenë midis tyre 
të unifikuara. Filozofët duhet të jenë në 
pushtet, pushteti politik duhet të qeveriset 
nga të diturit, njëlloj si tek njeriu, ku 
racionaliteti duhet të udhëheqë pasionet e 
t’i drejtojë në qëllimet e duhura, të së mires. 
Platoni ka për zemër formimin e klasës 
drejtuese, të cilës do i besohet detyra më e 

lartë e vendosjes së një uniteti të brendshëm 
të shtetit, nëpërmjet dominimit absolut të 
arsyes, duke ia nënshtruar interesat personale 
atyre të përgjithëshme. Arsyeja është njohja 
e të përjetëshmes, e asaj që është e mirë në 
vetvete, e modelit të përsosur të drejtësisë, 
të bukurisë, të mirësisë mbi të cilat jeta 
njerëzore, individuale dhe shoqërore, duhet 
të modelohet për të ndërtuar rregullin e 
institucionet shoqërore.

A janë filozofët aristokratët e kohës?

Që në faqet e para të “Republikës”, 
paraqitet një debat me shumë rëndësi, ku 
protagonist është Trasimaku, një sofist i 
njohur, që mbron tezën se drejtësia nuk 
është gjë tjetër vecse e dobishmja për më 
të fortin, për atë që ka pushtetin, pasi ai 
që zotëron pushtetin ka edhe fuqinë për të 
imponuar ligjet e këto të fundit janë ato që 
sanksionojnë cështë e drejtë ose jo. Në këtë 
mënyrë, meqë ai që ka pushtetin proklamon 
edhe ligjet, është e qartë se drejtësia është një 
funksion i pushtetit e jo e kundërta.12 Prej 
këtej, e gjitha çka trajtohet tek Republika 
nga Platoni, është pikërisht përgjigja ndaj 
kësaj teze të Trasimakut, përpjekja për të 
zevendësuar idenë e një pushteti shtypës e 
shfrytëzues me atë të një pushteti shërbyes, 
që ushtrohet në interes të nështetasve e jo 
të shfrytëzimit të tyre. Por ky pushtet i 
ri nuk mund të dalë nga pasuria (kundër 
oligarkisë) sepse bashkimi i pasurisë me 
pushtetin do të thotë që ky i fundit t’i 
shërbejë asaj. Nga ana tjetër, ky pushtet 
nuk mund t’i takojë as shumicës (kundër 
demokracisë), që mbytet nga dëshirat 
eçastit, spontane, me aspirata eqëllimetë 
kushtëzuara nga kërkesa immediate, pa 
pasur një ndërgjegjësim e njohje të qartë për 
që është me të vërtetë e dobishme për qytetin 
në tërësinë e vet. Pra pushteti nuk mund t’i 
besohet as të pasurve e as të shumtëve; nga 

11 Cit., Pierre Hadot, “Che cos’è la filosofia antica?”, vep. cit., fq.71  
12 Shih Platoni, “Republika”, CEU & Shtëpia e LIBRIT, Tiranë, 1999, fq 9-29
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kjo pikëpamje atë mund ta ushtrojë vetëm 
ai që zotëron dijen e nevojëshme për të 
kuptuar interesin e përgjithshëm, për t’i 
ofruar shërbim komunitetit si një i tërë e 
jo pjesëve të veçuara të tij. Platoni pohon 
se në Shtetin ideal, “[…] qellimi yne nuk 
ka qënë që të bënim të lumtur një klasë të 
vetme të qytetarëve, por që të siguronim 
lumturinë më të madhe të mundëshme për 
të gjithë Shtetin…”13

Pra ideja e Platonit është se interesi 
i përgjithshëm, jo domosdoshmërisht 
përfaqësohet nga shumica vetëm sepse ajo 
është shumicë, por ai mund të kuptohet e 
administrohet vetëm kur pushteti i delegohet 
një pjese të vogël që, mbi të gjitha, zotëron 
ato instrumente intelektuale të njohjes që e 
bëjnë të jetë në gjëndje të kuptojë se cilat janë 
interesat e përgjithëshme. Në këtë kontekst, 
Platoni do njihet si prekursor i teorise se 
lidershipit; në veprën e tij “Republika” ai do 
pohojë si parim të lidershipit pikërisht atë 
të komandimit, udhëheqjes e drejtimit të të 
tjerëve me kriter të dobishmen komunitare, 
kolektive, për të cilën ai është përgjegjës 
drejtpërsëdrejti. Në vepër, ai flet kështu 
për klasën e filozofeve-mbret në krye të një 
shoqërie të virtytshme e të lumtur.

Pozicioni i Platonit në favor të të 
“paktëve”, por më të mirëve (oi aristoi), ngre 
për shqyrtim çështjen nëse Platoni, kur flet 
për këta të fundit, pra për klasën drejtuese 
në Republikën e tij ideale, ka parasysh (ose 
jo) aristokratët e kohës së tij, bazuar tek 
fisnikëria e gjakut dhe e pasurisë. Përgjigja 
e kësaj çështjeje dhe e tjetrës që konvergon 
me të, pra se a është Platoni, për rrjedhojë. 
Një ideolog i tyre, çojnë tek koncepti dhe 
kontributi platonian lidhur me lidershipin.

Duke gjykuar mbi konceptin e kastës 
apoklasës (siçështë përkthyer në shqip tek 
Republika), sipas përkufizimit, kuptimi 
i pare është ai i grupit social rigorozisht 
të mbyllur, ku është rreptësisht i ndaluar 

kalimi nganjë kastë tek tjetra. Ky përkufizim 
implikon edhe tiparin e trashëgimisë, që 
e bën përkatësinë në këtë grup social të 
përjetshme. Anëtarët e kastës kanë një rol 
të përcaktuar, që e kryejnë pikërisht mbi 
bazë të kësaj përkatësie; nuk bëhet fjalë 
për prirje, predispozicion, cilësi apo aftësi 
profesionale individuale.

Nëse do i riktheheshim Republikës, 
për të bërë ballafaqimin e këtij koncepti 
me atë që Platoni ka parasysh me klasë, 
duket se kuptimi i tij lidhet me aftësinë 
për të zhvilluar një funksion të caktuar, 
social apo politik. Veçse ky funksion 
(po të kujtojmë mitin e prejardhjes apo të 
përbërjes së ndryshme natyrore që përcakton 
edhe ndarjen në klasa), nuk është privilegj 
i racës, familjes apo prejardhjes, por një 
parim i natyrës, një e dhënë natyrore. 
Si edhe në raste të tjera, Platoni përdor 
mitin, duke e instrumentalizuar për një 
qëllim politik të dobishëm, në emër të 
kohezionit social, drejtësisë e funksionimit 
të Shtetit: çdo qytetar kryen detyrën e vet 
pikërisht mbi bazen edhuntive apo prirjeve 
natyrore, personale, por që kultivohen me 
njësistem rigoroz edukimi e trainimi në 
polis. Duke qënë një ndarje e seleksionim 
mbi baza natyrore, ai nuk merr tiparet e 
një diskriminimi social. Madje, me këtë 
qasje, del në pah prirjapër të strukturuar 
një shoqëri që mund të individualizojë, 
të mbështesë etëzhvillojë, atë potencial 
gjenetik, që natyra unike individuale e 
ofron, duke i kontribuar edhe shoqërisë 
me më të mirën e vetes, pa pretenduar, në 
këmbim, privilegje të caktuara.

Nuk ka privilegje sociale tek klasa 
e filozofëve-mbret; përkundrazi, për ta 
është një sakrificëqeverisja, përderisa lënë 
kënaqësinë shpirtëroreqë u fal meditimi 
e reflektimi filozofik, për të mbajtur mbi 
supe barrën e rëndë shtetërore e problemet 
komunitare. Aq më pak kanë ata privilegje 

13 Platoni, “Republika”, vep. cit., fq. 278
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ekonomike e pasurore, madje shtresat më e 
varfëra dhe më të çinteresuar ndaj pasurisë 
tek Republika shfaqen ato të mbrojtësve e 
filozofëve- mbret.

Nëse tradicionalisht klasat sunduese 
të kohës, aristokratët, identifikoheshin të 
tillë edhe si zotërues të të mirave materiale, 
në shtetin ideal drejtuesit janë rigorozisht 
të privuar nga prona, të mirat ekonomike 
eçdo privilegj tjetër; ata “nuk lakmojnë 
pasuritë, pushtetin e nderet”.14 Nga ky 
këndvështrim, ata janë antipodi i klasës 
aktuale në pushtet, ku “çapaçulët dhe 
njerëzit e babëzitur për pasuri vetiake vinë 
në krye të punëve publike, të bindur se aty 
mund të zhvatin sa të duan; ata luftojnë 
me njëri tjetrin kush e kush të marrë frenat 
në dorë dhe kjo luftë e brendëshme bën që të 
humbasin ata vetë dhe gjithë shteti”

Nëse do i referoheshim konceptit 
marksist të klasave dhe tiparit thelbësor 
të antagonizmit të tyre të papajtueshëm, 
në shtetin ideal klasat, në të kundërt, janë 
në raporte harmonie. Ndarja sociale nuk i 
ndan njerëzit; madje polisi lind sepse askush 
nuk është i vetëmjaftueshëm e të gjithë kanë 
nevojën e bashkëpunimit, të njëri tjetrit, 
për të plotësuar thelbin specifik e unik 
tënjeriutsi qënie sociale për nga natyra. 
Secili individ e secila klasë bën, në mënyrën 
më të mire të mundëshme, detyrën e vet, 
atë qëi takon për nga natyra e ligji, duke 
i kontribuarkështu harmonisë të së tërës 
(polis-it, komunitetit, shtetit).

Privilegji i vetëm që i ndanmbrojtësit 
e qeveritarët nga pjesa tjetër, nga shumica, 
është ai i edukimit; pikërisht këtu Platoni 
pranon ndarjen e thellë midis punës fizike 
e asaj mendore, duke i bërë filozofët- mbret 
të vetmit bartës e zotërues të së vërtetës e 
shkencës, në raport me masën e dënuar 
në padije. Është një privilegj kulturor, 
por që transformohet në një privilegj 
politik. Sidoqoftë, Platoni vendos një lloj 

garancie, atë të edukimit të virtytit, sepse 
vetëm kështu, me këta njerëz “të pasur 
jo me flori, por me virtyte dhe urtësi, 
pasuritë e nevojshme për lumturinë, do 
të mundësohet një shtet i qeverisur mirë”.

Për Platonin, bashkimi i shkencës 
(dijes) me virtytin, përbën kushtin e 
domosdoshëm për të kapërcyer kuptimin 
e politikës si instrument shtypjeje apo 
logjikë e pushtetit. Filozofi, si lider ku 
faktori intelektual dhe ai etik, profesional 
e personal ndërthuren duke formuar një 
unitet harmonik, mund të synojë ta çlirojë 
polis-in nga mundësia e të keqes. Si edukator 
i vërtetë politik, filozofi do ndikojë në 
edukimin e formimin e qytetarëve.

Filozofët lider shfaqen tek Platoni si 
një realizim i shkëlqyer i modelit njerëzor, 
i asaj që njerëzorja duhet të jetë. Ata janë 
në realitet, çka të tjerët janë në mundësi. 
Racionaliteti, vetëpërmbajtja, sensi i masës, 
i përgjegjësisë, kompetenca e aftësitë, 
dija dhe mira e përbashkët si qëllim, 
ndershmëria si parakusht për politikanin, 
mbeten edhe sot në qendër të debateve 
mbi figurën e lidershipit (bëhet fjalë për 
sofokraci, qeverisje e kompetencës, aftësisë). 
Një qeveritar i mirë duhet të jetë mbi të 
gjitha një qytetar i mirë e ky i fundit një 
person me vlerë. Trinomi përmbledhës 
platonian: person, qytetar, politikan, kalimi 
nga mikrokozmosi tek makrokozmosi, nga 
individi tek komuniteti, nga drejtësia e 
shpirtit tek ajo e Shtetit është ndoshta një 
model filozofik i thjeshtë për t’u kuptuar, 
por që jeta reale, për vetë kompleksitetin e 
saj, nuk mund ta pranojë përveçse si utopi.

Disa përfundime

Ndonëse “të paktit” e Republikës nuk 
kanë asgjë të përbashkët me “të paktit” e kohës 
së tij, me shtresën oligarkiko-aristokratike të 
Athinës apo qyteteve të tjera greke, ndonëse 

14 Po aty, fq. 279
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modeli i tij aristokratik nuk themelohet 
në mbrojtje të privilegjeve ekonomike 
apo sociale dhe pushteti synon të mirën 
e përbashkët, Platoni, sidoqoftë, kurrë 
nuk ushqeu ndjenja demokratike. Edhe se 
nuk ishte një ideolog i klasës tradicionale 
aristokratike, ai i bëri demokracisë një 
kritikë të thellë si një formë e degjeneruar 
shtetërore; është i njohur qëndrimi i tij 
disaprovues, madje përbuzësndaj pushtetit 
“të të shumtëve”, apo regjimit demokratik 
të Athinës së kohës. Sidoqoftë, çështjet që 
Platoni ka ngritur, lidhur me demokracinë e 
në tërësi me modelin qeverisës, të intrigojnë 
në qasjen e gjykimin edhe ndaj demokracisë 
së sotme. 

Duke reflektuar mbi problematikat 
e thella të jetës sociale e politike të 
realitetit aktual, do të vlerësonim se ato 
rrahin pikërisht në faktin që pushteti 
politik, ndonëse si delegim i të shumtëve, 
po ushtrohet nga “të paktit”, në një 
hendek të thellë nga njerëzit që i kanë 
zgjedhur, me diferenca të mëdha pasurore 
e privilegje. Janënjerëzit e ricikluar të 
politikës, madje të njëjtët që nuk e kanë 
lëshuar skenën e saj edhe pas dështimeve e 
ngjarjeve skandaloze, rasteve të paaftësisë, 
korrupsionit, komprometimit në aferat si 
ato të drogës, çndershmërisë politike etj, 
që kanë dëmtuar dukshëm pritshmëritë, 
aspiratat e perspektivat demokratike të 
komunitetit. Skandalet e individëve që 
vinë nga “të paktit” e zgjedhur, elitën 
e privilegjuar e arrogante në pushtet, e 
shndrruar në oligarki, i kanë shkaktuar 
kësaj shoqërie rrjedhoja të pandreqëshme 
në planin politik (ngadalsimi i procesit të 
integrimit), ekonomik, etik, kulturor.

Modeli i shoqërisë platoniane të 
“aristokracisë së dijes”, arsyes (sofokracisë) 
mbetet një model meritokratik: e merr 
postin ai që e meriton. Tek “Republika”, 

duke bërë analogjinë me shtetin, ai ngre 
pyetjen se kur lundron, duhet t’i besosh 
timonierit ekspert, të vërtetë, që studion 
e njeh motin, stinët, qiellin, yjet, erërat 
e gjithçka që ka të bëjë me mjeshtërinë e 
tij, apo marinarëve diletantë, që nuk kanë 
marrë kurrë timonin? Ndonëse me këta të 
fundit aludohet për demokracinë, sidoqoftë 
pyetja edhe sot tingëllon retorike: cështjet 
shtetërore nuk duhet t’u besohen njerëzve 
rastësisht, pa përgatitje, jo kompetentë. 
Sot është fakt se funksionet institucionale 
e qeverisëse nuk janë shpesh në duart e 
personaliteteve më të mira, që veprojnë të 
kufizuar në interesat e tyre private. Ndaj 
theksimi nga Platoni i realitetit dhe vlerës 
së ekselencës (aristos) është një qasje mëse 
e domosdoshme për një demokraci të 
kohës, seriozisht e komprometuar edhe me 
probleme etike.

Mesazhi platonian mbetet aktual 
edhe për demokracinë sot, në kujdesin 
ndajpërgatitjes profesionale dhe morale 
të liderve të ardhshëm esfidës së tyre 
në përkushtimin ndaj komunitetit, në 
vëmendjen për forcimin e solidaritetit e 
dialogut si bazë për forcimin e unitetit, 
nëmosngatë r r imin  e  sh te ta r i t  me 
demagogun, në vigjilencën që ai të mos 
punojë për të mirën e vetes por për interesin 
e përbashkët,në kujdesin qëpërkushtimi 
ndaj detyrës të mos zevendësohet me një 
“kakokraci” të ambicjes personale. Kjo 
shtron me forcë detyrën që, pavarësisht 
bindjes se qeverisja demokratike është 
më e përparuara, duhet bërë kujdes e 
dalluar mënyra si menaxhohet pushteti, që 
ndarja e pushteteve, njohja e rregullave e 
institucioneve, transparenca e informacionit 
dhe vendimeve, dialogu pozitë-opozitë, që 
përbëjnë shtyllat e mënyrës demokratike të 
qeverisjes, të kontrollohen e të jenë nëfokus 
të vlerësimit kritik të zgjedhësve.
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Analyzing the social structure in the Platonic political project, obviously, Plato’s preference 
is focused on the “philosopher kings”, as the ruling elite, that can guarantee the government. 
Plato argues that these are not “lovers of power”, but perform their task only as a sacrifice, 
devoted to the common good and in the interest of the whole city, because they possess in fact, 
the intellectual instruments of knowledge, which make them able to understand the common 
interests. They have no social and economic privileges, being disinterested in wealthy and 
rigorously deprived of property, economic goods and any other privilege. The only privilege 
that separates them from the majority is that of education. Philosopher leaders appear in Plato 
as an excellent realization of the human model. As a whole, the Platonic model of the society, 
leaded by the “aristocracy of knowledge”, remains a meritocratic one, where the ruling class 
does not resemble and represent the aristocracy of that time.

Keywords: leadership, philosopher king, democracy, aristocracry, class, virtue, knowledge
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Përmbledhje

Në një kohë kur krejt jeta politike shqiptare dominohet nga përpjekjet, sukseset dhe dështimet 
në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian, riaktualizimi i Neoshqiptarizmës do të 
ishte një sfidë e dyfishtë, qoftë për elitat politike, intelektuale, qoftë për vetë popullin tonë. 
Ndërkohë që po punohet për t’u adaptuar me një organizëm në të cilin vendimet merren 
nga  një autoritet mbikombëtar, me njëorganizëm dhe identitet europian, ideja e riforcimit 
të identitetit kombëtar, mbart mbi vete shumë vështirësi, pavarësisht se edhe vetë qëllimi dhe 
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Pak histori

Në një kohë kur rruga jonë për të 
arritur në familjen europiane po duket 
gjithnjë e më e vështirë dhe me vonesa pa 
fund, në mënyrë të natyrshme vëmëndja 
dhe shpresa na drejtohet tek politika. Në 
rast se politika nuk prodhon rezultatet e 
pritshme a ka një mënyrë tjetër të orientimit 
tonë që mund të sigurojë drejt suksesit? 
Vitet 30-të të shekullit të kaluar mund të 
vlerësohen si vite kur dilema e orientimit 
për shqiptarët u shpreh qartë, “Öriental 
apo oksidental ?”. Debati mbi të ishte 
thelbi i jetës intelektuale në ato vite. Aty 
pështillej jeta mendonjëse e pretenduar nga 
intelektualët e kohës për bashkëatdhetarët 
e tyre. Si dje, edhe sot, mendjet e ndritura 
të kombit, intelektualët shqipatrë duhet 
të fillojnë të riaktivizohen, të gjallërohen 
për të gjetur mënyra për të bërë hapa 
konkretë në të ardhmen e shumëpritur 
dhe të propaganduar. Në periudha krizash 
lindin idetë e mëdha e kjo duhet të jetë një 
periudhë që duhet të stimulojë sidomos 
intelektualët, njerëzit e shkolluar e që 
kanë ideale, që kanë dashuri për atdheun e 
tyre që të prodhojnë ide që përmirësojnë 
jetën e shoqërisë tonë. Me pak fjalë, në 
kontekste të caktuara historike lind nevoja 
për të krijuar një jetë intelektuale, krahas 
asaj politike, Ajo çka duhet të zgjohet në 
strukturën e brendshme të shoqërisë tonë e 
që do të ishte objektiv dhe mision kryesisht 
i elitës intelektuale, është struktura e 

brendshme shpirtërore, ndjenja e dashurisë 
për vendin e tyre, ideali kombëtar, ajo cka 
në vitet 30-të u përkufizua me emrin: 
Neo-shqiptarizëm. Vetëm duke qenë e 
vetëdijshme për përkatësinë kombëtare, 
mund të  mobi l izohet  dhe rea l i sht 
angazhohet shoqëria në konsolidimin e 
vlerave demokratike si dhe të ecet drejt 
një të ardhme të përbashkët me kombet e 
tjera europiane.

Historia tregon që vendi ynë ka kaluar 
përmes disa qytetërimeve, si orientale, ashtu 
edhe bizantime. Nuk është e vështirë ta 
kuptosh këtëedhe sot, në kohët moderne 
dhe me shoqërinë shqiptare aktuale një të 
shkuar të tillë, pasi pushtuesit kanë lënë 
gjurmëdhe influencat e tyre janë përcjellë 
në të gjitha skutat e individëve, pa folur 
pastaj për organizimin politik dhe shoqëror 
të jetës. Trashëgimia historike e vendit 
tonë reflektohet në cdo dimension të jetës 
së individit dhe shoqërisë në përgjithësi, 
edhe pse jetojmë në kohë moderne. Gjatë 
Luftës së Parë Botërore qeveria dhe uniteti 
i brishtë i Shqipërisë u shkatërruan nga 
anarkia e brendshme dhe pushtimi i huaj. 
Në një vështrim historik të situatës, para 
arritjes së Paqes në Paris, duke trajtuar 
problemin shqiptar, Robert Woodall (2017 : 
9) shkruan se:

… në të gjithë Shqipërinë, ndërgjegja 
kombëtare ishte e dobët përpara luftës. 
Për shkak se osmanët mbështeteshin te 
shqiptarët për të mbrojtur perandorinë 

ideali për të cilin u ngjiz “Neoshqiptarizma e viteve ’30, ka mbetur edhe sot i njëjtë: Të bëhemi 
pjesë e familjes së madhe Europiane. Studimi analizon idenëfillestare të “Neoshqiptarizmës”, 
për t’i dhënë shoqërisë një filozofi dhe ideologji të re, me përmbajtje të theksuar kombëtare. 
Qëllimi final i studimit është të kuptojmë që ringjallja dhe rikthimi tek idealet kombëtare, në 
një kontekst të ri historik dhe gjeopolitik, nuk i bie ndesh, përkundrazi, i forcon përpjekjet 
tona për t’u bërë pjesë e familjes së madhe europiane dhe identitetit europian si edhe forcon 
dimensionet europiane të shoqërisë shqiptare. Ky do te jete nje kontribut në përpjekjet për 
të edukuar shoqërinë shqiptare me frymën e përshtatjes dhe kontribuimin në një komunitet 
mbikombëtar.
Fjalë kyçe: Neoshqiptarizma, integrimi europian, identiteti kombëtar.
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e tyre në Europë, nacionalizmi shqiptar 
shkurajohej nëpërmjet ndalimit të shtypjes 
së librave në gjuhën shqipe dhe ndalimit të 
përdorimit të shqipes në shkolla. 

Edhe ndarjen e Shqipërisë në katër 
vilajete, ky autor e sjell si një faktor që 
krijonte vështirësi dhe pengesë në ngjizjen 
e nacionalizmit kombëtar shqiptar, pasi pa 
një fe të përbashkët, pa tradita dhe sistem 
arsimor që do të ndihmonte në krijimin 
dhe edukimin e identitetit kombëtar, 
me lokalizma dhe ndarje mes veriut dhe 
jugut, ishte e vështirë të gjeje bazën për 
nacionalizmin shqiptar. Edhe ngritja krye e 
shqiptarëve në 1878 kundër vendimeve të 
Kongresit të Berlinit, nuk kishin si qëllim 

krijimin e një kombi të ri, por parandalimin 
e vendosjes nën pushtetin grek ose serb. 
Edhe kur shqiptarët ngritën krye në 1912, 
kryengritja ishte drejtuar kundër politikës 
së xhonturqve për « turqizimin » dhe zonat 
e ndryshme të Shqipërisë nuk arritën dot 
të krijonin një unitet ose të njihnin një 
autoritet qëndror. Sipas Woodall, edhe 
vetë shteti shqiptar ishte krijim i Fuqive 
të Mëdha. Pa dashur të krijojmë polemika 
për një këndvështrim të tillë, nga 1912 e 
më tëj, uniteti kombëtar do të ushqehej 
edhe nga urrejtja kundër pushtuesve dhe 
kjo do ta nxiste dhe forconte një ndërgjegje 
kombëtare shqiptare. 

Periudha ndërmjet 1920 deri në 
1930, ishte një periudhë e ripërtëritjes 

Figura: Pjesë nga qyteti i vjetër i Tiranës, e cila prishet për të ndërtuar rrugë të re, viti 1939.
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së Rilindjes Kombëtare. E rëndësishme 
është të rizgjohej ndërgjegja kombëtare, 
të formëzohej në kushtet e tjera historike, 
të ngjizej përsëri ajo ndjenjë dashurie 
për atdheun dhe kombin. Kjo do të 
ishte dhe motivi për të mbajtur gjallë 
ndjenjën e përbashkët të patriotizmit. 
Këtë periudhë kalimi nga periudha e 
Rilindjes në atë të shtetit shqiptar, si edhe 
përpjekjet për ndërtimin e shtetit dhe të 
formimit kombëtar, i analizon Berndt 
Fisher, i cili i konsideron këto dy procese 
si një proces dinamik ku përpjekjet për të 
farkëtuar një identitet kombëtar shkojnë 
krah për krah me përpjekjet për të krijuar 
ndjenjën e komunitetit. Përvec varfërisë 
dhe mosbesimit ndaj pushtetit dhe jetës 
së përbashkët, ky autor nenvizon faktin 
qe vendi ynë në atë periudhë vazhdonte të 
mbetej tejet i përcarë dhe ‘të paktë ishin ata 
që e konsideronin veten në radhë të parë 
shqiptarë’ (Schwandner-Sievers, Fischer, 
2019 : 65). Prandaj me të drejtë, shtrohej 
me urgjencë që të zhvillohej sa më shpejt 
një kod i unifikimit të vlerave dhe simboleve 
kombëtare dhe të krijohej sa më shpejt tek 
shqiptari ndjenja e komunitetit dhe shtetit.

Duke trajtuar këndvështrimin e 
Shqipërisë mbi botën, duke e studjuar 
Shqipërinë në një diapazon mes lindjes 
dhe perëndimit, një tjetër autor sjell 
nacionalizmin, si një faktor që përcakton 
politikën e jashtme të vendit tonë në 
historinë e tij, (Biberaj, Elez. 2014 : 128) 
shkruan se:

Historikisht fati i Shqipërisë ka qenë ai i 
dominimit dhe kërcënimit nga fqinjët e saj-
Greqia, Italia dhe Jugosllavia. Copëtimi i 
Shqipërisë më 1913 dhe humbja e territoreve 
kompakte të banuara nga shqiptarët, të 
tilla si Kosova, e kanë dëmtuar nga ana 
psikologjike kombin shqiptar dhe kanë 
ushqyer ksenofobinë dhe një mendësi 
rrethimi për shumë qytetarë dhe ushëheqës 
të saj… Aspiratat nacionaliste të kombit 
shqiptar mbeten të paplotësuara…

Një shoqëri shqiptare me këta elementë 
përshkrues kërkonte me doemos të 
trajtohej, te emancipohej, të reformohej nga 
intelektualët e kohës, në mënyrë që ndjenjat 
që ia kishte ushqyer historia, të shkonin 
në drejtimin e duhur, të udhëhiqeshin sic 
duhej dhe të mos liheshin në mendësinëe 
vjetëruar dhe të prapambetur që asokohe 
dominonte vë vendin tonë. Ky ishte misioni 
i atyre intelektualëve të përgjegjshëm dhe 
ndërgjegjshëm se nuk ishte aspak terren 
i thjeshtëmbi të cilin duhet të formoje 
mendimin dhe ndërgjegjen e një populli, 
ta zhvilloje dhe ta fusje në rrjedhën e 
zhvillimeve europiane.

Ajo çka historia i kishte « kërkuar », pra, 
ajo çka ata i kishin vënë si qëllim vetes ishtë 
që të rizgjonin ndërgjegjen kombëtare, ta 
formëzonin atë në kushtet e tjera historike, 
të ngjiznin përsëri ndjenjën e dashurisë për 
atdheun dhe kombin, të orjentonin kombin 
tonë drejt perëndimit, duke ndërgjegjësuar 
dhe emancipuar shoqërinë shqiptare, me 
ëllimin final që ishte të krijonin ide të reja për 
zgjidhjen e problemeve të Shqipërisë. Vlen 
të shtojmë këtu edhe faktin që në tendencën 
dhe përpjekjet e saj, kjo rrumë mëndimi 
dhe veprimi, në përgjithësi, u përqëndua 
në punën me kulturen dhe jo me politikën. 
Sikurse do ta shohim edhe në trajtimin që i 
bëjmë më tej argumentit, motoja e njërit prej 
figurave më të rëndësishme të kësaj lëvizje 
ishte « Jo politikë, vetëm kulturë ».

Identiteti kombëtar, nacionalizmi, 
patriotizmi, kuptime dhe përkufizime

Ndërkohë që studime të ndryshme i 
referohen patriotizmit, për të nënkuptuar 
dashurinë për kombin, për të qenë më të 
saktë dhe korrekt në përdorimin e këtyre 
termave, do të duhet t’i referohemi fillimisht 
kuptimit të tyre. Sipas Robert Longley, 
“Krahas dashurisë, patriotizmi është ndjenja 
e krenarisë, përkushtimit dhe lidhjes me një 
atdhe, si dhe ndjenjën e lidhjes ndaj qytetarëve 
të tjerë atdhetarë. Ndjenjat e lidhjes mund të 
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lidhen më tej në faktorë si raca, përkatësia 
etnike, kultura, besimi fetar ose historia.”1

Disa autorë e përkufizojnë nacionalizmin 
me një lidhje ekstreme dhe dashuri të dikujt 
për shtetin dhe kombin. Nacionalizmi është 
identiteti i një kombi. Në përdorimin dhe 
perceptimin e zakonshëm, shpesh ngatërrohet 
me patriotizmin, megjithëse në shkencat 
politike ato ndryshojnë nga njëra-tjetra. 
Patrick O‘Neil shtron një pyetje: - Çfarë 
është ndryshimi midis të qenit atdhetar, pra 
patriot dhe nacionalist? (O’Neil, Patrick. 
2004: 46-80). Kjo pyetje del natyrshëm, kur 
shikojmë historinë e luftërave dhe konflikteve 
që njerëzimi ka përjetuar gjatë shekujve.2 I 
njëjti autor përcakton identitetin kombëtar 
si një grup njerëzish të lidhur së bashku 
nga një varg aspiratash politike, veçanërisht 
vetëqeverisje dhe sovranitet. Në përpjekjen 
për t’iu përgjigjur pyetjes së mësipërme, 
ai mendon gjithashtu për patriotizmin, si 
“krenari e dikujt për vendin e vet” dhe sjell një 
sëre faktorësh që shpjegojnë diferencën mes 
patriotizmit dhe nacionalizmit. Ndërkohë që i 
pari është një fenomen që duhet të kultivohet 
dhe zhvillohet, si dashuri për atdheun, i dyti 
mund t’i çojë njerëzit në veprime ekstreme 
në “mbrojtje” të identitetit.

George Orwell (1945, 1953) i bën një 
ndarje nacionalizmit nga patriotizmi dhe i 
studjon “pastër” dy rastet. Ky studim dhe 
klasifikim i “pastruar” i nacionalizmit në 
Angli, mund të «transferohet» lehtësisht në 
një kontekst tjetër, siç është Ballkani. Mund të 
përdoret për të kuptuar që betejat, masakrat, 
uria apo revolucionet kanë ndodhur vetëm 
për shkak të këtij ―nacionalizmi negativ.3 
Historia duket se përsëritet. Përplasjet midis 
vendeve dhe identiteti i tyre janë të gjalla, 
megjithëse koha kalon dhe mosmarrëveshjet 
e caktuara mbeten të fjetura për periudha të 
caktuara kohe. Marrëdhëniet midis Serbisë 

dhe Bosnjës, ose marrëdhëniet midis Serbisë 
dhe Sllovenisë janë shembuj që tregojnë se 
rivalitetet e tyre, të fshehura nga kufizimet 
e Luftës së Ftohtë, dolën nga sipërfaqja me 
forcë më të madhe, me dhunë sapo Bashkimi 
Sovjetik pushoi së ekzistuari.

Referuar studimeve të ndryshme, ka disa 
etapa të shfaqjes së nacionalizmit në Ballkan, 
duke filluar me përpjekjet e popujve për t’u 
çliruar nga sundimi osman, duke vazhduar 
me periudhën e revolucioneve dhe lëvizjeve 
nacionale që sollën pavarësinë e disa vendeve, 
e duke vazhduar me fundin e shekullit të 
XIX, e deri në ditët tona, kur nacionalizmi 
mbetet një faktor, por që fillon e zbehet roli 
i tij si ndihmës në zgjidhjen e problemeve të 
Ballkanit.

Nuk është e thjeshtë të trajtosh 
nacionalizmin, e sidomos nacionalizmin 
në Ballkan. Kjo, pasi rajoni ynë ka qenë 
historikisht prodhues më shumë se 
konsumues i ngjarjeve dhe historive të lidhura 
me raportet mes fqinjëve. Sikurse e kam 
përmendur edhe më lart, ka paqartësi mes 
patriotizmit dhe nacionalizmit. Vija ndarëse 
mes këtyre koncepteve, ndjenjave, kërkon 
shumë kujdes, pasi ka implikime historike, 
politike, e mbi të gjitha, njerëzore.

Neoshqiptarizma 
e mendimtarëve të kohës

Te gjitha keto koncepte duhet të kenë 
qenë të qarta tek intelektualët shqiptarë 
të viteve 20-30, periudhë e ripërtëritjes së 
Rilindjes Kombëtare. E rëndësishme ishte të 
rizgjohej ndërgjegja kombëtare, të formëzohej 
në kushtet e tjera historike, të ngjizej përsëri 
ajo ndjenjë dashurie për atdheun dhe kombin. 
Kjo do të ishte dhe motivi për të mbajtur 
gjallë ndjenjën e përbashkët të patriotizmit.

Si lëvizje shumë e rëndësishme e 

1 Longley. R. Definition of patriotism. www.thoughtco.com/patriotism-and-nationalism-4178864
2 Mozali, Z.  Mozali F. “Nationalism in the Balkans: A reality to be challenged by our diplomacies”, 

Anglisticum Journal (IJLLIS), Volume: 5/ Issue: 2, February 2016
3 Po aty
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kohës, neoshqiptarizmi kishte në themel 
ndjejën kombëtare, identitetin kombëtar. 
Mendimtarët e kohës, ashtu sikurse rilindasit, 
duhet të zgjoheshin dhe me përgjegjësi të 
orjentonin kombin tonë drejt perëndimit, 
duke ndërgjegjësuar dhe emancipuar 
shoqërinë shqiptare. Ishte në njëfarë mënyre 
një vazhdim i përpjekjeve të rilindasve për 
të ngjizur dashurinë për kombin dhe për 
ta përkthyer këtë dashuri në punën për 
mëkëmbjen e shtetit shqiptar. Nga njëra 
anë, nuk ishte e thjeshtë të koordinoje këto 
përpjekjepër zgjimin e ndërgjegjes kombëtare, 
pasi këto përpjekje ishin sporadike dhe nuk 
kishte koordinim mes individëve, klerit, 
intelektualëve të kohës, qofshin brenda, 
apo jashtë Shqipërisë. Nga ana tjetër, kjo 
ishte një domosdoshmëri e kohës, një cast 
historik qe i jepte drejtim vetëdijes kombëtare 
dhe dilemes “Oriental apo oksidental”. Në 
mënyrë figurative, ky identitet kombëtar dhe 
shpirtëror do të quhej themeli, mbi bazën e të 
cilit do të ngrihej ngrehina e shtetit.

Sikurse shprehet akademiku Paolo 
Grossi, “Shqipëria është një udhëkryq 
kulturash dhe besimesh, e vendosur siç 
është ndërmjet lindjes dhe përëndimit. Në 
historinë e saj, ajo ka qenë, për fat të keq, 
objekt i pushtimeve të huaja ndaj etnosit 
dhe etosit(roman, bizantin, bullgar, norman, 
otoman, italian)”.4 Ky fakt flet qartë për 
mungesën e një vetëdije tek shqiptari, e 
diktuar kjo nga vetë historia. Kjo mungesë 
vetëdije do të sillte nevojën e domosdoshme 
të krijimit të lëvizjes neoshqiptare, e cila 
si fillim do të punonte për të orjentuar 
shoqërinë shqiptare për të organizuar dhe 
fituar pavarësinë nga perandoria otomane, 
e përbashkët kjo me misionin rilindas. Më 
tej, kjo lëvizje duhet të vazhdonte misionin 
e saj me ngritjen e ndërgjegjes shqiptare, me 
konsolidimin e saj, me emancipimin drejt 
një shoqërie me tipare perëndimore, për aq 
sa mund të realizohej, në një kontekst ku, 

për të vazhduar me komentin e profesorit të 
sipërpërmendur “Kjo e fundit, falë një rrjeti 
të qenësishëm zakonesh të formësuara nga 
populli shqiptar përgjatë historisë së tij të 
gjatë dhe gjithmonë e jetuar në ekzistencën 
e përditshme të komuniteteve, brenda 
kornizës së një ekonomie kryesisht bujqësore, 
blegtorale dhe pyjore.”5

Personalitetet që krijuan lëvizje me 
karakter kombëtar në vitet 20-30 të 
të shekullit të kaluar

Këta intelektualë dhe mendimtarë të 
kohës kishin si qëllim jo thjesht dhe vetëm 
ndjenjën e dashurisë për atdheun. Qëllimi 
final i tyre ishte të krijonin ide të reja për 
zgjidhjen e problemeve të Shqipërisë. Gjergj 
Fishta, Ernest Koliqi, Branko Merxhani.

Vangjel Koca, një personalitet dhe 
mendimtar i kohës, ishte një nga kontribuesit 
më të shquar dhe me peshe në formimin e 
ndërgjegjes kombëtare.Një intelektual par 
excellence, ai punoi dhe edukoi për njëzet 
vite me idetë e tij, me veprat e tij. “Duke 
e kujtuar të kaluarën dhe të vdekurit e 
mëdhenj të cilët e bënë Shqipërinë kur ajo 
nuk ekzistonte, duke kaluar përmes gojës së 
uritur të ujqërve fqinjë, u thoshte shqiptarëve 
me krenari se jemi shqiptarë”, shkruan 
Kulla (Kulla, N.2002: 42) për Vangjel 
Kocën. Ajo çka duket interesante dhe për t’u 
analizuar është përsonaliteti i shqiptarit, sipak 
Koces. I formëzuar sidomos nga influenca 
e pushtimeve dhe pushtuesve, shqiptari 
paraqitet si shumë i përkushtuar mbas asaj 
cka është vetjake, familjare, personale dhe 
nuk ka dhe cmon parime të interesit të 
përbashkët apo të përgjithshëm. “Për një gjë 
qëështë e të gjithëve si kolektivitet, shqiptari 
s’e çan kokën”. Një gjë e tillë tingëllon paksa 
ironike sidomos sot kur cdo shqiptar ka si 
ëndërr të tij të parë integrimin në familjen 
europiane, qe do të kuptonte pikërisht atë 

4 Grossi, Paolo. parathënie në librin e Eugen Pepa. Mendimi juridik i shqiptarëve ndër shekuj. Tiranë. Fq 9
5 Grossi, P. parathënie në librin e Eugen Pepa. Mendimi juridik i shqiptarëve ndër shekuj. Tiranë. Fq 9
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interesin e përbashkët, të përmendur pak 
më sipër. Dhe pikërisht ky mendimtar i asaj 
kohe e orjentonte shqiptarin drejt edukimit, 
pasi edukimi dhe vlerat morale do ta çonin 
në rrugën e qytetërimit dhe të demokracisë 
që kishte pritur gjithmonë.

“Tash qi asht ba Shqypnija, duen 
përba shqyptarët”- shprehej Gjergj Fishta 
(Kulla, N. 2002. 192) ndërsa misiononte 
Shqipërinë e paspavarësisë. Ku duhet të 
drejtohemi? Merxhani përgjigjej se “Mbi 
gërmadhat e Shqipërisë së djeshme, të 
prishur dhe të robëruar, të krijojmë një 
Shqipëri të nesërme, të mbaruar, të ndritur, 
të qytetëruar-një Shqipëri jo historike, po 
qytetëronjëse. (Kulla,N. 2002.335 ). Për të 
ishte e rëndësishme që:

Të vazhdojmë vetëm punën e tyre, apo të 
avancojmë punën e tyre duke krijuar ideale 
të ra simbas nevojave të kohës dhe simbas 
rrethanave, brënda të cilave marrim frymë dhe 
rrojmë ne sot?... është një gjë e ditur se procesi i 
mbrujtjes së një nation-i është, në radhën e parë, 
një process psihik dhe shoqëror; nuk është një 
process ekonomik vetëm. Ka të bëjë dhe duhet 
të ketë një ideologji (Merxhani, B. 1996).

Duke  nda lur  në  prob lemin  e 
shqiptarizmës Branko Merxhani ishte i pari 
që e lidhi atë me shkencën e sociologjisë dhe 
nevojën që Shqipëria kishte kjo shkencë për 
Shqipërinësi “një demokrati e re me kuptimin 
jo statik por dinamik të fjalës”. (Kulla, N. 
2002. 361). Këtu ai lidhte dhe emërtimin 
e Neoshqiptarizmës duke theksuar se nuk 
ka asnjë nënkuptim politik. Për Merxhanin 
shqiptari kish filluar të mendonte për 
problemin social shqiptar. Pikërisht për 
këtë arësye nevojitej shkenca e shoqërisë, 
sociologjia “Në shekullin që rrojmë, për 
të formuar e për të rregulluar një jetë 
shoqroere kombtare, d.m.th. për të formuar 
e për të rregulluar një “Nocion”nuk mjafton 
vetëm inteligjenca, as dhe vetëm karakteri. 
Duhet shkenca”. (Kulla, N. 2002:362) 
Kërkesa për një jetë mendore mbetet aktuale 

edhe sot. Në këndvështrimin e proceseve 
integruese në vend kjo tezë merr fuqinë e të 
domosdoshmes, shqiptarët kanë nevojë të 
kenë një jetë mendore që do të përshpejtonte 
proceset europianizuese për kombin, në të 
dy shtetet tona. Ne duhet të prodhojmë 
rrugëtimin tonë mendor për të finalizuar 
këtë integrim. 

Një nga intelektualët e kohës, një 
personalitet, një erudit, ishte Krist Maloki. 
Pyetjes “Oriental apo Oksidental?”, ky njeri 
i ditur i përgjigjej: “Lufta ma e rrepta që e 
pret djalërin shqiptare asht ante portas. Kjo 
luftë dallohet nga të tjerat nëpër drejtimin e 
saj kundrejt një anmiku të padukshëm, por 
aq ma të rrezikshëm për qindresën e saj e 
për shpëtimin e kombit. Lufta e ardhme asht 
luftë e djalërisë shqiptare kundra anmikut 
në zemër të vet, asht luftë mendësie krijuese 
kundra një mendësie destruktive, asht luftë 
botëkuptimi drite kundra një botkuptimi 
errsine, asht lufta e Oksidentalizmës shqiptare 
kundra Orientalizmës shqiptare”. (Kulla. 
N. 2002.638) Këtë luftë mendësish Maloki 
e cilësoj si shkaku që po “shkyhej zemra 
e kombit”. Pra, ashtu si jeta mendore e 
Merxhanit edhe zgjedhja mes dy alternativave 
në të menduar nga shqiptarët shihej si 
zgjidhja e vetme për një komb dhe Shqipëri 
të fortë qytetëronjës.

Kemi të bëjmë me figura gati-gati mitike, 
me individë që nuk reshtnin së punuari për 
vendin e tyre, vizionarë, të cilët e shikonin 
të ardhmen e vendit të tyre të lidhur me 
botën perëndimore. Gjergj Fishta, një figurë 
e ndritur e asaj periudhe, mishërues i idealit 
“Fe e Atdhe”, shkruante: “Atdheu është ligji, 
Kombi është hyjni dhe Liria është vyrtyt”. 
Themelues i gazetës/periodik patriotike 
“Hylli i dritës”, At Gjergj Fishta polemizon 
me shkollën tjetër të mendimit për cështjen e 
racës që i përkisnin shqiptarët. “Hylli Dritës”, 
duke bashkuar elitën më të shëndoshë të 
kohës, pa asnjë dallim, i kontribuoi mendimit 
politik, arsimor, gjuhësor e kulturor të 
shqiptarëve. Në këtë mënyrë, ai u shndërrua 
në një institucion emancipues, që e kulturoi 
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kombin. Zef Pllumi, ai që e ringjalli “Hyllin e 
Dritës” e quajti “busulla në të cilën shënohet 
vetëm një drejtim: Europë.”

Këta intelektualë shqiptarë, kërkonin me 
cdo kusht të ndryshonin realitetin e kohës, 
të reformonin shoqërinë tonë, të orjentonin 
vendin drejt perëndimit, drejt zhvillimit. Ajo 
që vlerësojmë sot është idealizmi i tyre, i cili 
u kthye në realizëm me gjithë veprimtarinë 
e tyre dhe me cdo gjë bënë e kontribuan 
për kombin e tyre këta korifej të kulturës, të 
letërsisë, të publicistikës shqiptare.

Disa përfundime e rekomandime

Ështe shansi historik për shqiptarët që të 
shkëputen një herë e mirë nga Lindja, sipas 
konceptit që Neoshqiptarizma e analizon, dhe 
të kërkojnë vendin që i takon në qytetërimin 
perëndimor. Kjo retorikë duhet të shoqërohet 
me veprime konkrete, me mobilizim, me 
ushqim të mendjes dhe shpirtit, krahas atij 
material, i cili është i domosdoshëm për të 
jetuar. Thonë se historia përsëritet. Ndofta ka 
ardhur koha të përsëritet apo të ripërtërihet 
një valë e neoshqiptarizmës, e cila duhet 
të konsolidojë ndërgjegjen kombëtare të 
shqiptarit, të mos reshtë së emancipuari 
shoqërinë, me synimin drejt perëndimit, 
me fjalë të tjera postulati “Think global, act 
local” të përkthehet në “Mendo si europian, 
vepro si shqiptar”, gjithmonë në shërbim 
të interesit kombëtar. Kombi është një dhe 
i pandarë, thuhet në kushtetutën e Spanjës. 
Kjo duhet të mbahet si relike në mendjen e 
secilit nga ne, qofshim në atdhe, qofshim 
jashtë. Të bën përshtypje një fakt: në pritjej 
që organizojnë ndërkombëtarët më rastin e 
festave të tyre kombëtare, sipas protokollit, 
këndohen himnet kombëtare. Kur këndohet 
himni jonë, dëgjohen pak apo aspak zëra. Kur 
këndohet himni tjetër, oshëtin salla, të gjithë 
këndojnë, ngrenë zërin, duke shpërfaqur në 
cdo moment krenari kombëtare. Patriotizmi 
duhet ushqyer, sidomos duhe patur parasysh 
copëzimin që i është bërë këtij kombi, plagët 
historike të të cilit akoma gjejnë vend në 

ndërgjegjen e gjithsecilit. Nga ana tjetër, 
duhet shumë kujdes në vijën ndarëse me 
nacionalizmn. Nacionalizmi duhet të ketë 
masën e caktuar dhe të mos elzagjerohet, 
pasi ushtrimi i pafre i ketij fenomeni ka 
sjellë luftëra në krejt historinë e kontinentit 
tonë, duke përfshirë luftërat civile në shekujt 
19të dhe 20t. Mendimi hisorik, politik dhe 
shqoqëror duhet të orjentojë formimin e 
shoqërisë, e përkthyer kjo në mënyrën e të 
vepruarit.

Robert Schuman, në librin e tij “Në 
emër të Europës”, shkruan:

Patriotizmi, kjo ndjenjë fisnike që ka 
farkëtuar kombet, që u ka parashtruar 
atyre detyra të mrekullueshme dhe i ka 
ndihmuar t’i përmbushin, shumë shpesh është 
shpërfytyruar dhe katandisur në një fanatizëm 
të padurueshëm, duke u bërë kështu burim 
pasigurie e kacafytjesh vëllavrasëse. Ne nuk 
jemi e as nuk do të jemi kurrë mohues të 
atdheut, shpërfillës të detyrimeve që kemi 
ndaj tij. Por, përmbi cdo atdhe ne po shohim 
gjithnjë e më qartë ekzistencën e një të mire 
të përbashkët, eprore ndaj interest kombëtar, 
ajo e mirë e përbashkët në të cilën shkrihen e 
përzihen interesat e vecanta të vendeve tona 
(Schuman, R. 2016).

Nuk është e thjeshtë për shqiptarin që 
të kërkojë europianen, ndërkohë që është 
ende në kërkim të shqiptarisë. Nuk do të 
ishte hera e parë që shoqëria jonë do jetonte 
në një dyzim të tillë, mes kombëtares dhe 
europianes. Shqiptarët kanë eksperimentuar 
periudha të tilla dyzimi gjatë historisë së 
tyre, gjatë pushtimeve, përpjekjeve për t’u 
asimiluar nga pushtuesit, gjatë periudhës 
otomane, e cila ka lënë gjurmë e veta në 
ndërgjegjen shoqërore të shqiptarë. Periudha 
komuniste dukej sikur kishte krijuar një 
farë ndjenje kombëtare, por kjo ishte më 
shumë hipokrizi dhe artificialitet se realitet. 
E gjitha kjo kishte krijuar një marramendje 
në qënien e shqiptarit, në ndjenjën e tij 
atdhetare, në solidaritetin e shtirur me 
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bashkëkombasit e vet. Në periudhën e gjatë 
të tranzicionit, pak ose aspak është menduar 
të kultivohet ndërgjegjia kombëtare, pasi 
kushtet ekonomike dhe politike ishin të tilla 
që i predispozuan shqiptarët të largoheshin, 
të tjetërsoheshin, mundësisht të mohonin 
(kjo jo në çdo rast) identitetin e tyre, në 
kërkim të një identiteti europian. Është për 
të ardhur keq kur konstaton së shqiptarët e 
shikojnë identitetin europian jo si ndihmës 
dhe plotësues të identitetit kombëtar, po 
si zëvendësues të tij, duke e shoqëruar me 
një krizë të pastër identiteti. Prandaj, ideja 
e rikthimit të lëvizjeve të tilla të mendimit, 
të studimit dhe trajtimit të tyre me baza dhe 
me strategji të mirëpërpunuara, ndihmon 
fuqishëm në rivendosjene ekuilibrave 
shoqërorë, si edhe në forcimin e asaj çka 
është kombëtare, si njëbazament i fuqishëm 
për të arritur në atë cka është europiane. Ky 
lloj mendimi historik, politik dhe shoqëror 
duhet të orjentojë formimin e shoqërisë, e 
përkthyer kjo në mënyrën e të menduarit 
dhe të vepruarit.

Sa më shumë kalojnë vitet e rrugëtimit 
tonë drejt Perëndimit, tashmë i identifikuar 
më së shumti me anëtarësimin e Shqipërisë 
në Bashkimin Evropian aq më shumë 
ndjehet sa rëndësi ka procesi ynë mendor, një 
mënyrë identitare e të filozofuarit mbi veten, 
për kalimin nga Lindja në perëndim sipas 
Malokit. “Kërkesa për to mbështet në nevojën 
që kishim dhe kemi të gjithë për të menduar 
ndryshe, për të rimenduar të menduarën, 
për të rijetësuar, për të rigjykuar të kaluarën, 
rithemeluar njohuritë për jetën dhe suksesin 
në të, për aftësitë që na duhen, për sistemin 
e vleraveku do të mbështetemi dhe të tjerave 
që do ë naduhej të ridimensiononim duke 
respektuar rregullat e logjikës në argument 
dhe gjykim për pyetje dhe çshtje të mëdha 
dhe të rëndësishmetë jetës së gjithësecili 
apo të zhvillimit të vendit në tërësi. Në këtë 
kontekst, integrimi evropian i shqiptarëve 
kërkon pranimin e një filozofie specifike të 
integrimit po aq sa edhe të filozofuarit mbi 
procesin”. (Keta,M.2018:102)

Ndërkohë që Europa e bashkuar 
vazhdon të përballojë sfidat e panumërta 
që i dalin përpara cdo ditë, në cdo aspekt, 
duke u përpjekur të punojë për krijimin 
dhe konsolidimin e identitetit europian në 
një Europë kozmopolite, në një Europë të 
ndryshme në të gjitha dimensionet, si edhe 
me të gjithë kompleksitetin e saj, si projekt që 
vazhdon të ekzistojë dhe tek i cili ne e shohim 
të ardhmen tonë, ne duhet të vazhdojmë 
përpjekjet tona për te qartësuar identitetin 
tonë, për ta konsoliduar atë, për të punuar 
në krijimin e një identiteti kombëtar i cili 
aspiron të bëhet pjesë e një tjetër identiteti: 
atij europian.

Europa po kalon krizë identiteti, pasi 
përbëhet nga kultura të ndryshme dhe në 
aspektin jetik kjo është ndër sfidat më të 
mëdha me të cilat po përballet Bashkimi 
Europian, e lidhur kjo edhe me valet e 
emigrantëve që kanë “përmbytur” Europën. 
Të menaxhosh këto situata, të vazhdosh të 
ndërtosh një Europë me rregjim balancues 
mes identitetit dhe diversitetit, mes identitetit 
kombëtar dhe atij komunitar, kjo është një 
sfidëqë duhet përballuar me politika afatgjata 
dhe të mirëmenduara. Këto politika dhe 
mekanizma, do të arrijnë të kontrollojnë 
dhe të mos lejojnë “çlirimin” e një vale të re 
nacionalizmi etnik të krijuar në Europën e 
Bashkuar.

Nga tjetër, kjo është sfida e jonë që, 
përvec angazhimit për përmbushjen e 
detyrave të kërkuara nga Bashkimi Europian, 
në aspektin institucional, të punojmë për 
t’u përgatitur për identitetin e ri drejt të 
cilit rrugëtojmë. Kjo, duke u bazuar në 
“europianitetin” historik të shqiptarëve, 
sikurse e quan Ismail Kadare: “Letrat e 
Shqipërisë janë të qarta. Populli shqiptar nuk 
ka identitet gjysmak, të shtirë apo të fshehur 
pas lajlelulesh mashtruese. Identiteti i tij është 
gjithashtu i qartë, pavarësisht se dikush nuk 
dëshiron ta shohë, e dikujt nuk i intereson ta 
shohë. Gjeografia, gjëja më kokëfortë në botë, 
dëshmon e para europianitetin shqiptar” 
(Kadare,I. 2006:46)
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At a time when all Albanian political life is dominated by efforts, successes and failures 
on the path to European Union membership, the re-actualization of “Neo-Albanianism” 
would be a double challenge, both for the political, intellectual elites, and for our own people. 
While working to adapt to a body where decisions are made by a supranational authority, 
a body of European identity, the idea of   reinforcing national identity carries with it many 
difficulties, although the very purpose and ideal of conceived as “Neo-Albanianism” of the 
1930s, has remained the same today: To be part of the great European family. The study 
analyzes the original idea of   “Neo-Albanianism”, to give the society a new philosophy and 
ideology, with strong national content. The ultimate goal of the study is to understand that 
the revival and return to national ideals, in a new historical and geopolitical context, does 
not contradict, on the contrary, it strengthens/complements our efforts to become part of 
the larger European family and European identity, as well as it strengthens the European 
dimensions of Albanian society. This will be a contribution to efforts to educate Albanian 
society in the spirit of adaptation and contribution to a supranational community.
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Përmbledhje

Konceptit të lumturisë dhe mirëqenies sot, mund  t’i qaset çdo lloj diskursi apo disipline, 
por në kuptimin filozofik këto koncepte përshkruajnë  atë që është jo-instrumentale ose 
përfundimisht e mirë për një person. Çështja se në çfarë konsiston mirëqenia dhe lumturia, 
ka një rëndësi të madhe në filozofinë morale, veçanërisht në rastin e utilitarizmit, sipas të 
cilit e vetmja kërkesë morale është që mirëqenia apo lumturia të maksimizohet. Në këtë 
trajtesë do të analizohen disa qasje teorike mbi lumturinë dhe mirëqenien dhe do të ndalet 
kryesisht tek teoria morale teleologjike dhe dy degëzime të rëndësishme të saj, utilitarizmi dhe 
eudaimonizmi, të cilat si pjesë e etikës teleologjike, përcaktojnë që një veprim është i mirë, 
nëse rezulton me mirëqenien e qenieve njerëzore. Kriteri i vetëm moral për eudaimonistët 
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Koncepti i mirëqenies 
dhe lumturisë sipas disa qasjeve teorike

Kërkimet mbi mirëqenien dhe 
lumturinë, në ditët e sotme i përkasin disa 
fushave, si psikologjia, sociologjia, ekonomia, 
mjekësia etj. Studimet empirike mbi 
lumturinë mbështeten në teoritë filozofike 
mbi lumturinë. Disa psikologë përdorin 
teoritë filozofike për të matur lumturinë dhe 
mirëqenien (Ryan & Deci, 2001).

Megjithatë filozofia si disiplinë qëndron 
në themel dhe në gjenezë të këtyre koncepteve 
dhe roli i saj mbetet shumë i rëndësishëm 
edhe sot. Aristoteli përcaktoi nocionin grek 
“eudaimonia” (e cila nga disa studiues është 
përkthyer si ‘lumturi’, e nga disa të tjerë si 
mirëqenie) si ‘aktivitet i shpirtit në përputhje 
me “arete” (“virtyt” ose “përsosmëri”).

Termat mirëqenie dhe lumturi gjatë 
traditës filozofike përdoren në mënyrë të 
ndërsjellë nga disa studiues. Në filozofi, 
termi lumturi përdoret në dy kuptime: një 
përshkrues dhe një normativ (Haybron, 
2008, Kapitulli 2). Teoritë e mirëqenies 
zakonisht i referohen mirëqenies në 
kuptimin normativ dhe teoritë e lumturisë 
zakonisht i referohen lumturisë në kuptimin 
përshkrues. (Haybron, 2008) Por ka 
shumë polemika në filozofi, mbi natyrën 
e lumturisë dhe mirëqenies njerëzore dhe 
pyetjes se cila është jeta që duhet jetuar? 
Teoritë kryesore të mirëqënies na tregojnë 
se çfarë e bën një jetë të mirë për një individ 
dhe se cilat janë ato gjëra të cilat mund ta 
përmirësojnë cilësinë e jetës sonë.

Ky diskurs filozofik është ndikuar nga 
Aristoteli, diskurs që vazhdon në kohët 
moderne në autorë të ndryshëm si Phillipa 

Foot dhe Richard Kraut, të cilët përcaktojnë 
mirëqenien në terma të ushtrimit të aftësive, 
zhvillimit ose përsosjes së kapaciteteve 
njerëzore. Diskutim të cilin e gjejmë dhe tek 
Martha Nusbaun, (Nussbaun 1992:203) një 
mendimtare humaniste e cila pranon se nuk 
ka ndryshime rrënjësore midis njerëzve dhe 
kulturave të ndryshme. Në vend të pyetjes 
çfarë është një jetë e mirë, ajo ngre pyetjen 
çfarë lloj jete u përshtatet njerëzve? Sipas 
saj ekziston një tipar i përbashkët njerëzor 
që zhvillohet ose mund të zhvillohet tek të 
gjithë, pavarësisht nga përkatësia kulturore. 
Gjithsesi ajo argumenton se mirëqenia 
apo lulëzimi njerëzor ndodhin vetëm nëse 
aftësitë dhe dhuntitë njerëzore gjejnë terren 
dhe kushte për t’u zhvilluar. 

Të gjithë njerëzit marrin pjesë në planifikimin 
dhe organizimin e jetës së tyre. Ata pyesin 
dhe përgjigjen si duhet të jetojë njeriu. Për 
më tepër ata duan që t’i venë mendimet e 
tyre në jetë, të jenë në gjendje që të zgjedhin 
dhe të veprojnë në varësi të zgjedhjes dhe 
vlerësimit. Kjo aftësi e përgjithshme mund 
të marrë forma të shumta, të veçanta dhe 
lidhet në mënyrë të ndërlikuar me cilësi të 
tjera emocionale, artistike dhe intelektuale. 
Një formë jetesë ku mungon plotësisht kjo 
dhunti, nuk mund të shihet si plotësisht 
njerëzore në çfarëdo shoqërie (Nussbaun, 
1992: 213).

Parfit (Parfit, 1984) diskuton mbi 
tre qëndrime: hedonizmi i cili thotë se 
mirëqenia është kënaqësi dhe mungesa e 
dhimbjes; teoria e preferencave e cila thotë 
se, mirëqenia është ajo që individi dëshiron; 
dhe teoria e listës objektive e cila ofron një 

është mirëqenia njerëzore, që njerëzit të jenë sa më të lumtur dhe sa më mirë që të jetë e 
mundur. Mendimi utilitarist thekson se mirëqenia e individit ka të bëjë më së shumti me 
arritjen e një lumturie sa më të madhe sepse sipas tyre lumturia është ajo e cila mund ta bëjë 
botën më të mirë dhe më cilësore. Në këtë mënyrë utilitaristët i kushtojnë rëndësi problemeve 
morale sot dhe në të ardhmen.
Fjalë kyçe: mirëqenie, lumturi, utilitarizëm, eudaimonizëm.
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listë të gjërave që janë të mira në vetvete, si 
p.sh. njohuri, arritje, miqësi, etj.

N jë  t j e t ë r  au tor  Braybrooke , 
(Braybrooke, 1973) analizon Rawls i cili 
bën dallimin midis lumturisë së përcaktuar 
në mënyrë objektive dhe lumturisë së 
përcaktuar në mënyrë subjektive. Rawls sipas 
tik argumenton për një model apo pamje 
përfundimtare të lumturisë, e cila është një 
përfshirje sesa një fund mbizotërues dhe 
konsiston në kryerjen e suksesshme të një 
plani racional të jetës. Përkufizimi themelor 
i lumturisë është ekzekutimi i suksesshëm i 
një plani jetësor, i kombinuar me besimin 
se suksesi do të vazhdojë. Mirëqenia është 
praktikisht e rëndësishme për vendimet që 
marrim për mënyrën e jetesës sonë, dhe 
gjithashtu për të tjerët lidhur me vendimet 
se si të ndihmojmë njerëzit e tjerë.

Utilitarizmi mbi lumturinë 
dhe mirëqenien

Utilitarizmi është një traditë historike 
në mendimin politik dhe moral, një doktrinë 
që në standartet e saj na drejton drejt 
një “lumturie më të madhe”. Fillimet e 
mendimit utilitarist në Europë i gjejmë që 
tek Thomas Hobbes në veprën “Leviatani”, 
ku ai pohon se çdo njeri, është i moralshëm 
kur punon për mirëqenien e tij. Sa kohë që 
njeriu ndodhet në gjendjen natyrore, në atë 
gjendje ku njeriu është në luftë me njeriun, 
matësi i të mirës dhe të keqes janë dëshirat 
personale të njeriut. Për Hobbes filozofia 
e vërtetë morale është pikërisht shkenca e 
ligjeve natyrore, duke qënë se ajo përcakton 
se çfarë është e mirë apo e keqe në sjelljet 
e shoqërisë njerëzore. Prandaj ai thotë: 
“Shkenca e virtytit dhe e vesit është filozofia 
morale, prandaj doktrina e vërtetë e ligjeve 
natyrore është filozofia e vërtetë morale” 
(Hobbes, 2000: 100).

Megjithëse tek Hobbesi gjejmë një 
mendim utilitarist, utilitarizmi lidhet 
ngushtë me emrat e Jeremy Bentham 
(1748–1832), John Stuart Mill (1806–73) 
dhe Henry Sidgwick (1838–1900). Teori 
kjo që do të konkretizohej me këto dy pyetje: 
A synon çdo njeri për tek lumturia e tij? 
A është lumturia e përgjithshme qëllimi i 
veprimit njerëzor?

Etika utilitariste është një formë etike 
teleologjike1. Thelbi i utilitarizmit mund 
të shprehet në kërkesën: Vepro në mënyrë 
të tillë, që sjellja jote të japë dobinë më të 
madhe për vete dhe për të tjerët. Ky parim 
quhet parimi i lumturisë maksimale. Në 
formën më të thjeshtë mund të shprehemi 
që utilitarizmi lidhet me një qëllim të cilin 
të gjitha qeniet racionale e dëshirojnë, që 
është lumturia. Kjo do të thotë që vlerësimi 
moral për një sjellje apo veprim lidhet me 
dobinë që sjell.

Për Benthamin çdo sjellje rrit ose 
pakëson lumturinë dhe dobia është të 
synohet mirëqenia dhe kënaqësia. Benthami 
hedh idenë e aritmetikës morale, se lumturia 
e përgjithshme mund të matet, duke 
përdorur fjalët e mirë si sinonim i lumturisë 
apo dhimbjes si dhe duke përcaktuar kriteret 
e matjes së kënaqësisë. Kritere të cilat ishin 
sulm për kritikët bashkëkohorë, të cilët 
nxorrën në pah kufizimet e konceptit të 
moralitetit vetëm tek kënaqësia dhe duke 
argumentuar se përveç kenaqësisë ka dhe 
arritje të tjera më të vlefshme siç janë dijet, 
arritjet, nderi, etj.

Gjithsesi me të gjitha zhvillimet dhe 
kritikat, utilitarizmi mbetet versioni më i 
rëndësishëm i konseguencializmit, pikëpamja 
që pohon se veprimet duhet të gjykohen si të 
drejta apo të gabuara mbi bazën e pasojave 
të tyre. Kjo teori klasike është modifikuar 
dhe përveç kënaqësisë dhe lumturisë 
tejkalohet tek përmbushja dhe mirëqenia 

1 Teleologjik vjen nga “telos” grek, që do të thotë “fund” ose “qëllim”. Standardi i veprimit të drejtë 
apo të gabuar, për teleologët janë pasojat krahasuese të veprimeve të mundshme. Ky akt është i drejtë sepse 
tregon pasojat më të mira.
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apo parimi i eudaimonizmit. Mirëqenia 
apo vetëpërmbushja janë dy elementë të 
rëndësishëm të etikës eudaimoniste të 
cilat burojnë nga Aristoteli, sipas të cilit, 
lumturia është qëllimi final. “Lumturia është 
njëkohësisht gjëja më e mirë, më fisnike 
dhe më e kënaqshmja” Aristoteli (2011: 
23) thotë ai tek vepra Etika e Nikomakut. Jo 
vetëm njeriu vetë duhet ta këtë këtë qëllim 
në jetë por madje edhe qëllimi i shtetit 
ishte krijimi i një jete të mirë në mënyrë 
që qytetarët e tij të ishin të lumtur. “Shteti 
ose komuniteti politik, i cili qëndron mbi 
gjithë të tjerët dhe që i përfshin të gjithë, 
synon të mirën në një shkallë më të lartë se 
çdokush tjetër, si dhe të mirën më të madhe” 
(Aristoteli, 2003: 9).

Utilitaristët dhe eudaimonistët, kërkojnë 
të promovojnë mirëqenien njerëzore. 
Utilitarizmi është teza se mirëqenia e çdo 
individi ka vlerë të brendshme etike, saqë sa 
më e mirë të jetë mirëqenia, aq më e mirë 
është vlera e saj, dhe asgjë tjetër nuk ka 
vlerë etike të brendëshme. Thellë thellë kjo 
është e vërtetë për vlerën e çdo lloji: vlera 
e diçkaje rrjedh gjithmonë nga ndonjë tipar 
ose karakteristikë e saj. Për utilitaristët, e 
vetmja gjë që ka vlerë etike të brendshme 
është një karakteristikë e individëve, një 
karakteristikë që mund ta kenë në shkallë më 
të madhe ose më të vogël, atë të të qenurit 
ose të dukurit mirë. Etika utilitariste e Millit 
është njëkohësisht etika e paanshmërisë. 
Asnjë mirëqenieje të një individi nuk i është 
dhënë më shumë peshë sesa ajo e ndonjë 
tjetri. Askush nuk e ka mirëqenien e tij ose 
të saj shumëzuar me dy ose i ndarë në tre.

Këto  ide  j anë  t ë  bazuara  në 
perspektivën eudaimonike të mirëqnies 
aristoteliane, sipas të cilës të jetuarit e 
një jete me virtyte është e një vlere më 
të madhe se të rendësh pas kënaqësisë. 
Një qasje alternative është pikëpamja 
hedoniste bazuar në filozofinë e Aristipit 
që maksimizimi i kënaqësisë është qëllimi 
themelor në jetë dhe mënyra për të arritur 
lumturinë. (Ryan and Deci, 2001). Bazuar 

në këtë ide nocioni i miëqënies përcaktohet 
si përmbajtje e kënaqësisë dhe shmangie e 
emocioneve negative ose dhimbjes.

Nga kjo teori filozofike e hershme 
janë zhvilluar shumë qasje dhe pikëpamje 
siç janë ato subjektive të mirëqenies. 
Diskursi filozofik tek shumë autorë ngrihet 
mbi përcaktimin e lumturisë dhe sasisë 
së saj tek utilitaristët. Në një analizë mbi 
utilitarizmin Roger Scruton (Scruton, 
2017: 404) analizon konceptin e lumturisë 
sipas qasjes utilitariste duke nxjerrë në pah 
katër probleme. Problemi i parë: lumturia 
e kujt? Utilitaristët kanë menduar që 
lumturia e çdo personi llogaritet në mënyrë 
totale, pra ne duhet të prodhojmë lumturi 
pavarësisht se e kujt është ajo. Po pse duhet 
ta bëjmë këtë, është kjo diçka që ne e duam, 
është diçka që duhet ta duam, apo diçka që 
është e arsyeshme për ta dashur? Problemi 
i dytë: si mundemi ne të vlerësojmë sasinë 
e lumturisë që një veprim do të prodhojë? 
A ka një pikë ndërprerjeje në të arsyetuarit 
tonë? Problemi i tretë: a kemi ne të drejtë 
të sakrifikojmë lumturinë e një personi për 
hir të një sasie më të madhe lumturish? 
Problemi i katërt: a është e matshme 
lumturia? Dhe nëse jo, a mundemi ne 
realisht të reduktojmë të gjithë arsyetimin 
praktik, për arsyetimin rreth mjeteve?

I gjithë ky diskutim për të drejtën 
dhe të gabuarën e një veprimi qëndron në 
konformitetin e saj me një rregull moral. 
Por ajo për të cilën nuk mund të pyesim 
apo është absurde të pyesësh është pse ne 
e dëshirojmë lumturinë apo përmbushjen. 
Lumturia merr kuptimësinë, si një masë e 
mirëqenies subjektive ose si fokus i jetës së 
mirë përfundimtare.

Nga ana tjetër mirëqënia është një 
rezultat pozitiv që ka kuptim për njerëzit 
dhe për shumë sektorë të shoqërisë, sepse 
na tregon se njerëzit përceptojnë se jeta 
e tyre po shkon mirë. Tema udhëzuese 
është ajo e “jetës së mirë”, të jetuarit 
mirë duke ndjekur një mënyrë jetese të 
favorshme për lulëzimin e njeriut dhe 
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përmbushjen personale. Ndikuar nga qasjet 
utilitariste shumë studime në disiplina të 
ndryshme masin treguesit e mirëqenies 
dhe nivelin e tyre. Kushtet e mira të jetesës 
si strehimi, punësimi etj., janë thelbësore 
për mirëqënien. Sot diskutohet gjithnjë më 
shumë për standarte të mirëqenies dhe matje 
të nivelit të saj. Sidoqoftë, shumë tregues që 
matin kushtet e jetesës nuk arrijnë të matin 
atë që njerëzit mendojnë dhe ndjejnë për 
jetën e tyre siç janë cilësia e marrëdhënieve 
të tyre, emocionet e tyre pozitive, realizimi 
i potencialit të tyre ose kënaqësia e tyre e 
përgjithshme nga jeta. Mirëqenia shoqërohet 
me përfitime të shumta shëndetësore, të 
punës, të familjes dhe të ekonomisë. Matja, 
ndjekja dhe promovimi i mirëqenies mund të 
jetë e dobishme për shumë palë të interesuara 
të përfshira në parandalimin e sëmundjeve 
dhe promovimin e shëndetit.

Për shembull, nivelet më të larta të 
mirëqenies shoqërohen me ulje të rrezikut të 
sëmundjes; funksionim më i mirë imunitar; 
rimëkëmbja më e shpejtë; dhe jetëgjatësia e 
rritur. Individët me nivele të larta të mirëqenies 
janë më produktivë në punë dhe kanë më 

shumë gjasa të kontribuojnë në bashkësitë 
e tyre (Ostir, Markides, Peek 2001, 63: 
210–215.) Lidhur me rëndësinë që merr 
koncepti i mirëqenies për qeniet humane, 
studiuesi Tim Mulgan (20200, diskuton 
pse utilitarizmi duhet të dominojë në të 
ardhmen duke argumentuar se mirëqenia 
njerëzore është po aq e vlefshme, pavarësisht 
se e kujt është ose kur ata jetojnë.

Për utilitaristët, interesat e njerëzve në 
të ardhmen llogariten po aq të rëndësishme 
sa ata të njerëzve të pranishëm. Në këtë 
mënyrë utilitaristët i kushtojnë rëndësi 
problemeve morale në të ardhmen. Këtë 
diskutim mbi lumturinë dhe mirëqenien do 
ta mbyllja me fjalët e Stephen M. Campbell 
(2016),

Ndoshta është koha që ne të rimendojmë 
qasjen tonë në temën e mirëqenies. Shumica 
e filozofëve që punojnë në këtë fushë na japin 
arsye për të dyshuar se ka më shumë se një 
temë në literaturën filozofike mbi mirëqenien. 
Filozofët e mirëqenies duhet të jenë më të 
qartë, se çfarë ata konsiderojnë me mirëqenien 
dhe në cilën bazë duhet ta studiojmë atë.
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Today’s concept of happiness and well-being can be approached by any kind of discourse 
or discipline, but in a philosophical sense these concepts describe what is non-instrumental 
or ultimately good for a person. The question of what well-being and happiness consist of 
is of great importance in moral philosophy, especially in the case of utilitarianism, according 
to which the only moral requirement is for well-being or happiness to be maximized. On 
this paper some theoretical approaches to happiness and well-being will be analyzed and will 
focus mainly on teleological moral theory and its two important branches, utilitarianism 
and eudaimonism, which as part of teleological ethics, determine that an action is good, if 
it results in the well-being of human beings. The only moral criterion for eudaemonists is 
human well-being, for people to be as happy and as well as possible. In utilitarian thought 
emphasizes that the well-being of the individual is mostly about achieving the greatest possible 
happiness because according to them happiness is what can make the world better. In this 
way utilitarian pay attention to moral problems today and in the future.

Keywords: well-being, happiness, utilitarianism, eudaimonism
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Përmbledhje

Në lëmin e mendimit politik dhe shoqëror shqiptar të viteve 1920-1930, Zef Valentinina 
shfaqet si një nga mendimtarët më aktiv dhe më interesant. Dashurinë për Shqipërinë dhe 
shqiptarët ia ka legjitimuar Papa Pali VI, ndërsa kontributin real në Shqipërinë e kohës, vetë 
vepra e tij.Në këtë punim do të trajtojmë një nga konceptet themelore që e hasim në gjithë 
linjën e mendimit të Zef Valentinit: ndërgjegjen, trajtuar si një element shtetformues. Analiza 
e tij ka në qendër individin, ndërgjegjen e tij individuale dhe edukimin e saj, për të arritur tek 
kuptimi dhe rëndësia e ndërgjegjes profesionale dhe akoma më tej, tek nevoja e kultivimit të 
ndërgjegjes qytetare, edukimi i të cilës, në kushtet e lirisë e të detyrës së shtetformimit, bëhet 
element identifikues i ndërgjegjeskombëtare. Vlerësimi i rëndësisë së secilës prej këtyre formave 
të ndërgjegjes mbështetet në argumentime që ushqehen nga një erudicion mbresëlënës, me 
referencatë shumta tek filozofë dhe teoricienë politikë në zë e progresistë. Nëpërpjekjen e 
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1 Zef Valentini vdiq më 16 nëntor 1979 në Itali. Në vitin 2012 u dekorua me urdhrin “Gjergj Kastrioti 
Skenderbeu” pas vdekjes, nga Presidenti i kohës Z.Bamir Topi. Konferenca e Filozofisë ““Elitat me mendim 
dhe platforma idesh, jeta mendonjëse dhe debati për projektimin e shqiptarit dhe Shqipërisë në prosperitet. 
Mendimtarët shqiptarë të viteve 20-të, 30-të të shekullit të XX”.u mbajt me 16 nëntor 2019.

2 Revista LEKA, organ i Shoqatës LEKA, vitet 1929-1944. L.E.K.A është akronim i fjalëve Lëvizje, 
Edukatë, Kulturë, Argëtim

Viti 2020 shënon 40 vjetorin e vdekjes 
së Zef Valentinit1, albanologut, historianit, 
etnologut të shquar të shekullit të XX., me 
kontribute të jashtëzakonshme, si studjues 
e intelektual, në lartësimin e kulturës 
shqiptare.Valentini erdhi në Shqipëri nga 
Italia, në moshën njëzetë vjeçare, si një 
misionar jezuit. Ai u apasionua menjëherë 
pas gjuhës shqipe dhe në një periudhë të 
shkurtër kohore e zotëroi atë si rrallëkush; 
paçka se ai shkroi në gegnishten e kohës, 
nuk rezulton aspak e vështirë të lexosh 
rrjedhshëm dhe të përfshihesh në rrjedhën 
logjike të shkrimeve të tij.

Përtej dritëhijeve që e kanë shoqëruar 
emrin e Valentinit përgjatë dhe pas jetës 
së tij, kumtesa fokusohet në kontributet e 
Valentinit në fushën e afirmimit kombëtar 
të shqiptarëve e në vecanti tek koncepti 
i ndërgjegjes, i mirëtrajtuar dhe mjaft 
i shpeshtë në fondin e shkrimeve të tij, 
veçanërisht në revistën LEKA2.

Në artikullin e tij ,  të titulluar: 
“Ndërgjegja (Conscientia)”, shfaqet kuptimi 
aspak libresk i termit; “Trupi petkash - 
shpirti veprash’- thotë ai, qysh në krye 
të herës (cit. Kulla, 2000: 523) dhe këtu 
merr jetë analiza e tij mbi ndërgjegjen 

individuale të shqiptarit të kohës. Bëhet 
fjalë për Shqipërinë e viteve 30 të shekullit 
XX, e karakterizuar nga destabiliteti e kaosi, 
një periudhë tejet e brishtë shtetformimi, 
po ku protagonist të zhvillimit Valentini 
sheh individin shqiptar me ndërgjegjen e 
tij. Qasja e mendimtarit jezuit ndaj raportit 
trup-shpirt, e sintetizuar në përcaktimin 
e mësipërm, sidoqoftë nuk e ve aspak në 
shenjestër kujdesin për trupin, përsa atij 
i pëlqen t’u referohet e të kujtojë “stolitë 
trupore”- veshjen karakteristike, kombëtare 
e të “admirueshme” të shqiptarëve, 
historikisht si një element identiteti, por 
që me keqardhje, ka humbur si pasuri 
kombëtare, në emër të “modernizmit”.

Sidoqoftë, koncepti që ai do thellojë 
është ai i shpirtit dhe për të gjykuar mbi të 
nuk mund të nisemi tjetër përveçse nga veprat 
e tij. Për vlerat shpirtërore të shqiptarëve, të 
manifestuara përgjatë realitetit historik dhe atij 
jetësor të përditshëm, ai merr si referencë vlera 
morale tradicionalisht të njohura, madje që i 
kanë dhënë, historikisht, identitet shqiptarit: 

“Me vrojt historisht dhe psihologisht 
shqiptarin, na del shpirtmir e bujar; I prirun 
me baniresye shoqin e mos kursye gja për 

sinqertë e patriotikete Valentinit përt’i ndërgjegjësuar shqiptarët për rolin e tyre ne procesin e 
brishtë të shtetformimit, një koncept i rëndësishëm do jetë ai i detyrës, i përpunuar nga autori 
në planin filozofiko-moral. Për Valentinin, ndërgjegjësimi për detyrën, kuptuar vecanërisht 
drejt nga të rinjtë, i shërben efektivisht procesit shtetformues e manifeston shkallën e ngritjes 
së ndërgjegjes kombëtare. Edhe analiza filozofiko-morale e koncepteve pesimizem e optimizëm 
është në funksion të vizionit të shtetformimit. Në punim argumentohet aktualiteti i ideve të 
Valentinit për nevojën e vazhdueshme të edukimit, vecanërisht tek të rinjtë,mbi detyrat qytetare 
si detyra atdhetare,kuptimi e realizimi i të cilave mbetet edhe sot, në kushtet e demokracisë, 
imperative për forcimin e funksionimin e shtetit të ri demokratik.
Konceptet kyçe: Ndërgjegje kombëtare, ndërgjegje profesionale, ndërgjegje qytetare, detyra, zell, 
riedukim, optimizëm, pesimizëm.
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mik: kjo prirje e shtyni gjith-herë m’u djegë 
e m’u pjekë për hatër të shoqit e për nderë 
të fjalës së dhanun…”(Kulla, 2000: f.524).

Për Valentinin, integratoret moralë të 
shpirtit të shqiptarit, vlerat shpirtërore si 
bujaria, solidariteti e miqësisa, përkushtimi 
ndaj mikut e bashkëkombasit si predispozita 
themelore për jetë kombëtare, duhen, 
sidoqoftë, edukuar e pasuruar më tej, 
për të realizuar, në radhë të parë, detyrat 
kombëtare. Kultivimi i tyre, në kushtet 
favorizuese të lirisë, do ishte sfidë e mburojë 
ndaj problemeve sociale të kohës por edhe 
tregues për përmbushjen, me ndërgjegje, të 
detyrave atdhetare: “Po të lavrohej shpirti i 
shqiptarit e fisnikja e ndiesive të tija si e lype 
nevoja e nji kombi të lirë-si jemi sot-s’kishte 
me pase vend korrupcjoni e te gjith kishin me 
i permbushë detyrat e veta me ndërgjegjë”. 

Mbrrin Valentini tashmë në një koncept 
të njohur filozofik, sic është ai i ndërgjegjes. 
Por cfarë do të thotë ndërgjegje? Në fakt 
Valentini i referohet kuptimit mesjetar 
mbi ndërgjegjen si conscientia- aftësi e 
brendëshme e njeriut për të gjykuar e 
vendosur, e manifestuar si një akt, veprim, 
por mbi njohjen e prirjen e brendëshme të 
parimeve të së mirës e së keqes. 

E aktualizuar “Ndërgjegja është ndiesija 
e detyrës”- thotë Valentini (cit, Kulla, 2000) 
dhe zërit të saj, gjyqit të saj të brendshëm, që 
vepron pa ndërhyrje e vonesë, nuk i shpëton 
askush (një lloj analogjie me “demonin 
sokratik”3). “Ajo “asht drejtuesja e veprimeve 
t’ona e cilla tui kenë mbrenda nesh….. na 
ndricon si kandili n’errsinë…”. Me fuqi 
morale, kjo ndërgjegje “… na shtërngon me 
përmbushë ma së miri detyrët tona” (Kulla, 
2000: 524).

Sidoqoftë, ndërgjegja lipset të edukohet. 
Këtë Valentini e sheh si detyrim në radhe të 
parë ndaj rinisë shqiptare:

“…Sot asht detyra e seicillit nesh me u 
përpjekë per të rrajosun në shpirt të djalërisë 
s’onë ndërgjegjen kombtare qi të rindërtojmë 
moralisht e fizikisht shka prishi robnija ma se 
katerqindvjecare. Sot, qi jemi në fillim, lypet 
doemos veprimi i të gjithve per t’i vue themele 
të shndosha ndërtesës së kombit…” (cit. Kulla 
2014 : f.197).

Erudicioni e kultura e gjërë e Valentinit 
është mbresëlënëse. U referohet poetëve të 
mëdhenj të lashtësisë, si Pindarit, Ovidit e 
Virgjilit, filozofëve Sokrat, Diogjen ciniku, 
Aristotel, mendimtarëve të mëdhenj të 
iluminizmit e demokracisë si Ruso e Tokëvil, 
personaliteteve të fushës së pedagogjisë 
e psikologjisë moderne të edukimit, etj, 
duke i përzgjedhur idetë e tyre në funksion 
të mesazheve të tij morale, edukative, 
atdhedashëse, kombëtare, laike, për nxitjen 
e ndërgjegjes kombëtare e asaj shoqërore.

Ajo që bie në sy në artikujt e Valentinit 
është zbërthimi e trajtesa me gjuhë të thjeshtë e 
kuptimit të detyrave atdhetare dhe shoqërore. 
Si të tilla ai numëron para shqiptarëve: 
përvetësimin e dijeve, qasjen e dashurinë 
ndaj atdheut si “nji lulishte e trashëguar prej 
të parësh e pasuni e përbashkët”, ruajtjen e 
pasurisë publike, ndihmesën e bamirësinëpër 
të varfrit, solidaritetin e vëllazërimin “me 
i njeh të gjithë shqiptarët si vllazën të njij 
familje, solidaritetin e vëllazërimin, realizimin 
e detyrave qytetare, etj, etj. Valentini është 
konkret, i troctë: ndërgjegja duhet të edukohet 
për të patur nënpunës të paanshëm e të 
pakorruptueshëm, që i shërbejnë publikut 
denjësisht, që nuk e njohin shpërdorimin e 
pronës publike e të detyrës, që nuk njohin 
korrupsionin, por i shërbejnë një drejtësie të 
paanëshme e të pakomprometuar si barrierë 
ndaj dhunës e padrejtësisë.

Duke mos qënë aspak qëllim në vetvete, 
referimi e analiza e conscientia-s nga 

3 Krahas koncepteve të njohura tëshpirtit, virtytit dhe së mirës, në filozofinë e Sokratit dallon edhe figura 
e demonit (daimonion), - një zë i brendshëm, një lloj “koshience morale”, që kujdeset dhe e udhëheq arsyen, 
e nxit atë të bëjë detyrat e zgjedhjet e duhura morale.
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4 Në veprën e tij “Mbi Demokracinë në Amerikë”(1835), Tokëvili (1805-1859), teksa analizon fenomenin 
e shoqërisë civile, bën dallimin mes kompetencave të shtetit dhe atyre të organizimeve të lira shoqërore. Si 
rrjedhojë, sa më të harmonizuara të jenë këto kompetenca, aq më shumë i afrohemi kuptimit të ndërgjegjes 
kombëtare si atdhedashuri. 

5 Cessare Cantu 1804-1895 historian, shkrimtar, edukator,  njohur për idealet liberale dhe përparimtare 
e propagandimin e angazhimit qytetar intelektual/

6 Qasja e Aristotelit, në qëndër të veprës së tij “Politika”, është se komuniteti “vjen I pari për nga natyra” 
në raport me individin e vecantë, qëështë, nga thelbi i tij, kafshë shoqërore, politike e komunitare: “…është e 
qartë që komuniteti ekziston për nga natyra dhe është përpara cdo individi” (Politika, L.I, Faqe 20)

Zef Valentini, do i shërbejë një objektivi 
patriotik: atë të kuptimit e nxitjes së 
ndërgjegjes kombëtare, e kuptuar, në kushtet 
e lirisë e të detyrës së shtetformimit, edhe si 
ndërgjegje qytetare.

Duke glorifikuar të kaluarën historike, 
ai i inkurajon shqiptarët me disa nga arritjet 
e fitoret më të rëndësishme të Lëvizjes 
Rilindase, pas një pushtimi shumëshekullor 
regresiv; të tilla janë liria e vendit e pavarësisia 
e tij shtetërore, e drejta e ushtrimit të gjuhës 
amtare, si premisa për forcimin e mëtejshëm 
të ndërgjegjes kombëtare dhe të ringjalljes së 
fortë morale e fizike të kombit. Ndërgjegja 
kombëtare, si atdhedashuri, është, sic citohet 
Tokëvili4, dashuria e painteres ndaj atdheut, 
e lidhur me traditën, identitetin që bashkon, 
si në vëllazëri, me bashkëatdhetarët.

Z e f  Va l e n t i n i  e  k o n s i d e r o n 
atdhedashurinë, me të cilën duhet të 
mbruhet ndërgjegja kombëtare, një nevojë 
jetësore për forcimin e unitetit kombëtar, në 
rrethanat e reja të kohës e që duhen cmuar, 
pasi situata e re e lirisë duhet shfrytëzuar, në 
kuptimin që djersa e mundi i gjithesëcilit t’i 
shkojë tashmë vatrës së vet e jo pushtuesit.

Edhe citimi nga historian Italian, 
Cesare Kantu5, është shumë domethënës, 
pasi është bindja e tij dhe kjo qasje ndaj 
detyrës e përgjegjësisë qytetare që Valentini 
aprovon, mbetet shumë aktuale:

“…M’e dashtë atdheun s’do me thanë me 
dishrue zynë të naltë e me kryesue ndo 
parti, tui lanë pasdore të mirën e vërtetë të 
popullit. Duhet me e dashtë e me i vjeftë 
atdhut jo vetëm për vetvedi, por edhe për të 
tjerë e m’e shikue si banesë të mbarë popullit 

e si pasuni botnore. Me dashtë atdheun do 
me thanë me shut në punë dijen e pasuninë 
me aq mjeshtri sa qi ti sjellin vedit e tjerëve 
dobi jetësore, me i dhanë shkas përparimit 
të vërtetë i cili pshtetet në punë të padame 
e n’ushtrim të të gjitha virtyteve; përkundra 
dekadenca rrjedhë nga oportunizmi, egoizmi, 
përbuzja e shtypja e vegjëlis e veset e këqija… 
(cit. Kulla, 2000: 531).

Kjo analizë, mbi burimin e decadences 
ka një vlerë të fuqishme aktuale.Në traditën 
e mendimit mesjetar, vecanërisht tek Akuini, 
termi “conscentia” është identifikuar më 
tepër me aktin e gjykimit e vendimmarrjes, 
pasi e ka marrë si të dhënë aspektin tjetër të 
koshiencës, atë në nivel ontologjik (sinderesi), 
që është prirja e brendëshme, e bazuar në një 
lloj njohjeje, që udhëheq në një kundërvënie 
ndaj së keqes dhe tërheqje ndaj së mirës e që 
aplikohet në situatat e vecanta. Duket se At 
Valentini pajtohet me këtë përcaktim, kur 
flet për një “ligj të permbrendshëm”, për 
“zanin e ligjit të natyrës”, “fuqi e brendëshme 
morale”, që na lejon të përmbushim detyrën 
tonë. Por i kujdesshëm, ai i jep rëndësi 
vullnetit, si një element vendimtar në 
zbatimin e akteve të koshiencës, i paraprire 
prej njohjes, gjykimit, arsyetimit. Në terrenin 
praktik, ai flet analogjikisht për zellin për 
t’i shërbyer atdheut, bazuar në njohjen 
e problemeve e nevojave të tij. Madje, 
nën influencën aristoteliane, At Valentini 
paralelizon marrëdhenien e individit me 
atdheun me atë të anëtarit të familjes me këtë 
të fundit apo të gjymtyrës së trupit me trupin. 
Në zgjidhjen e raportit pjesë e tërë (kujtojmë 
Aristotelin)6, individit e atdheut, përparësi 
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merr atdheu, të cilit I duhet shërbyer jo për 
qëllime thjesht egoiste, të interesit privat, 
sepse ky do ishte një atdhetarizëm I verbër, 
por duke njohur vlerën e tij si tërësi, në 
kuptimin e bashkësisë, interesat e të cilës 
qëndrojnë mbi individin.

Valentini e thellon idenë, duke sqaruar 
se t’i shërbesh atdheut, ta drejtosh zellin, 
vullnetin, në dobi të tij, paraprakisht 
mendja, koshienca duhet të përmbajë 
njohjen “fizike”: të burimeve natyrore, 
financiare, njerëzore e gjithcka tjetër që ai 
ka. Por njohja duhet të jetë edhe e aspektit 
moral, si njohje e prirjeve, dokeve, zakoneve, 
karakterit të kombit, traditës, madje edhe 
e folklorit, historisë dhe etnografisë, për 
t’iu përshtatur më mirë shpirtit e qenësisë 
kombëtare. Sigurisht, duhet marrë edhe 
mësimi nga historia, duke njohur rreziqet e 
gabimet e bëra në kohësi, për të mos lejuar 
përsëritjen e tyre.

Ndërgjegje kombëtare do të thotë 
atdhedashuri, dhe në aspektin praktik, 
veprues, detyrë e përgjegjësi qytetare. Këto 
kategori morale, që vijnë të lëvruara fort 
nga mendimi antik, ruajnë koherencën 
e aktualitetin e tyre si për kohën e Zef 
Valentinit, por edhe sot.

Edukimi i mentalitetit të shqiptarit 
me nocionin e përgjegjësisë qytetare, sipas 
mendimtarit, do të thotë vlerësim, respektim 
e kontribut për gjithcka që shkon për 
mirëqënien e mbarëvajtjen e atdheut:

“... ndërgjegja kombëtare asht njaj system 
veprimesh të mendes nëpërmjet të cilave 
njifet kombi në të gjitha pikëpamjet morale, 
ekonomike dhe shoqërore; e veprimesh 
të vullnetit qi drejtohen për t’i shërbuer 
atdheut si familjes së vet e për të përmirësuar 
moralisht e financjarisht gjendjen shoqërore. 
Ky system njoftimesh (lexo: njohjeje) e 
prirjesh të vullnetit (lexo: veprimi) ashti 
i lidhë porsi ligjë natyre, që drejton e 
shtërngon mbarë popullin tok e secilin 
shtetas-nënpunës, zyrtar o privat –sipas 
kambe e zotsije që ka –për t’i dhënë jetë e 

shpirt kombit. Pa kët ndërgjegje kombi kish 
për të mbetë si uji amull, prej kah s’del dobi 
vec përhapjes smundjesh, pengim veprimesh 
e dekë të pakohë” (cit. “LEKA” 3, 1933).

Ndaj për Valentinin, misioni kryesor 
që duhet të përmbushë shqiptari i viteve 
’30 të shekullit XX është edukimi i kësaj 
ndërgjegjeje. Fjala “edukim” në trajtesën 
e Valentinit, ndonëse natyrshëm lidhet me 
shkollën si institucion, nuk reduktohet vetëm 
aty. Sidoqoftë, për të theksuar rëndësinë e 
saj ai përdor, për mësuesin, një emërtim 
të bukur e kuptimplotë: “Mirërritës”, që 
thekson më së miri natyrën misionare të 
këtij profesioni fisnik. Ndërkaq, edukimi 
është një proces të cilit individi i nënshtrohet 
vazhdimisht dhe kudo; në rastin e edukimit 
të ndërgjegjes individuale, qytetare, në 
shkollë dhe në familje.

Për këdo që është i dhënë pas filozofisë, 
analiza e Valentinit mbi edukimin e 
ndërgjegjes, do t’i tingëllonte si një maket i 
teorisë morale të Kantit. Themeli i edukimit 
të ndërgjegjes mbështetet në bindjen se 
detyra duhet të përmbushet. Vetëm pasi 
individi ka brendësuar këtë bindje falë 
edukimit, mund të themi se ai është i gatshëm 
të përballet me dhe të përmbushë detyrat e 
veçanta, konkrete, që e bëjnë atë qytetar të 
përgjegjshëm. Në shqyrtimin e kuptimit 
e përgjegjësisë lidhur me ndërgjegjen 
kombëtare e qytetare, Valentini, i diplomuar 
për filozofi, nuk do hezitojë të bëjë edhe një 
analizë të kategorive filozofiko- morale që I 
vijnë në ndihmë të argumentimit të cështjes 
në fjalë. Në shkrimin me titull: “Optimizëm 
e pesimizëm”, nën optikën e një analize të 
thellë filozofike, jo pa qëllim, mendimtari 
ndalet në sqarimin e konceptit të së Mirës, 
duke analizuar filozofikisht dy aspektet e saj, 
si metafizike ashtu edhe morale.

I ndikuar nga ontologjia platoniane mbi 
të Mirën si një “realitet ontologjik suprem”, 
por edhe nga metafizika agostiniane mbi 
kategorinë e së mirës e mbi të keqen si 
mungesë e saj, si dhe referuar triadës 
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agostiniane: “modus, specis, ordo”, 
(atributeve universale që Zoti u ka dhënë 
qënieve e nga niveli i përsosmërisë të të 
cilave është e lidhur e keqja si një prishje, 
mungesë e tyre), koherent në qëndrimin e 
vet ndaj cështjes kombëtare, Zef Valentini, do 
përpiqet të ndërtojë urën e lidhjes së qasjes 
metafizike me atë morale. Ai do pohojë të 
vërtetën e trishtë se në përvojën njerëzore 
ekziston edhe e keqja, si e keqe morale:” 
lëngata, deka, smira, pamiradija, kobi, 
trathtia,-të këqija që shifen e nuk mund të 
mohohen si të këqija!” . 

Por a duhet të jemi optimist apo 
pesimistë me këtë vision realist të jetës? 
Përcillen e interpretohen në një rrafsh 
polemik, filozofiko–etik, qasjet mbi 
optimizmin e pesimizmin e Lajbnic e 
Malebranche, Shopenhauer e Hartman, 
sistemi i të cilëve, sipas Valentinit, duhen 
gjykuar “mbas parimeve qi kan vu e mbas 
rrjedhimeve logjike të tyne, e jo mbas caqeve 
ku u ndalnë ata zotni arbitrarisht…”. (Kulla, 
2000: 540). Sigurisht, si mendimtar jezuit, 
Valentini ushqehet nga një optimizëm 
teologjik, por në artikull ai argumenton e 
mbron në vecanti “optimizmin metafizik” 
të Laibnicit.

Nuk është aspak nje qëllim akademik 
ky thellim i Valentinit në këndvështrimet 
metafizike, ontologjike e morale mbi të 
keqen, mbi pesimizmin; qëllimi i tij është 
atdhetar, praktik, konkret. Ai përpiqet të 
promovojë një kulturë të optimizmit sepse 
vetëm ajo i shërben ndërgjegjes e vullnetit 
shtetformues. Madje ai parimet e pesimizmit 
i quan jo të mbështetura në arsye e arsyetime 
llogjike, por në eksperiencë personale “të 
gjymtë..nën gjyslykë të zez të njij karakteri 
të dobët…” (Kulla, 2000: 540-1).

Ndërkaq Valentini është i kujdesshëm të 
analizojë sfidat e dështimet e një optimizmi 
jo realist, i ushqyer nga idealizmi apo 
egoizmi që rrezikon të përfundojë në të 
kundërtën e vet, në pesimizëm të thellë. 
Djem të rinj, të arsimuar jashtë, plot ëndrra 
për rimëkëmbjen e vendit, për të reformuar 

gjithcka “për nji kohë të shkurtër”, kur 
ndeshin në realitetin e vështirë të vendit 
bien në pesimizëm: “Si? A nuk asht shkaku i 
pesimizmit pushimi i nëpunësavet? Disprimi 
i shkatuem prej korrupsionit të carqevet 
zyrtare, prej favoritizmit (lexo; klientelizmit), 
prej sustemeve ‘ala turka’ e prej pakuptimit 
të ambjentit oriental. Por, përpos këtyre, 
edhe rraja e egoizmit, andrrat e optimizmit 
të gabuem…

“Riedukacioni i ndërgjegjes” është 
shërimi, sipas Valentinit i pesimizmit e 
dëshpërimit që ka pushtuar si intelektualët, 
ashtu edhe njerëzit e thjeshtë, “atdhetarët e 
brezit që jetoj e punoj në periudhën e kalimit 
të Shqipnis prej robnis në liri”, që, sidoqoftë, 
janë më realistë se të parët. Përtej retorikave 
e fjalëve të mëdha, në rrugën e rimëkëmbjes 
e të shtetformimit vlen mentaliteti që secili 
duhet të ushqejë: “..të ket një ideal (lexo 
qëllim) konkret nji jetë private pune, të drejtë 
në të mbushun të plotë të detyrës së vet 
profesjonale, të pastër e pa dangë intrigash 
e rushatesh…”. Bëhet fjalë për një riedukim 
të ndërgjegjes duke kultivuar ndërgjegjen 
profesionale, të punës, të aktivitetit, të 
përkushtimit me vepra, “... pa interesë tjetër 
posë detyrës familjare e shoqnore, pa fjalë të 
mëdhaja, pa rhetorikë katonash e mirabeau-
sh të dështuem..”. Vetëm atëhere “do shofim 
se elementat e kalbtë të vendit do të zhduken 
vetvetiu si mushkajat prej njaj krahine të 
bonifikueme ku blerojnë livadhe e lulëzojnë 
ara të reja…”

Mendimi e thirrja publicistike e 
Valentinit ngrihet në shtratin e një realiteti 
të ri që ai e thekson qëllimisht: atë të lirisë, 
ndaj ky kusht themelor do vlerësuar për t’u 
bërë stimul i veprimit. Në këtë terren të 
favorshëm të lirisë duhet të veprojë lirisht 
ndërgjegja e punës, ndërgjegja individuale 
profesionale që vetëm kështu do konvergojë 
e do manifestohet si ndërgjegje qytetare, 
shoqërore, pra dhe kombëtare. “Ndërgjegja 
lypet me doemos e kurrgja s mundet me ja 
xanë vendin”(“LEKA”, 3, 1933).

Problemet sociale, ekonomike e morale 
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te shoqërisë shqiptare të kohës vihen në fokus 
të vëzhgimit e kritikës të Valentinit: “…në 
tregti, n’industri, nder zanate…sa mashtrime, 
vjedhje, punë të kryeme hallagrep, kohë e 
materjal shkue dam…” Mungon “ndërgjegja 
profesionale” për shkak të lakmisë egoiste 
të fitimit, të dëshirës për të përfituar sa më 
shumë e sa më shpejtvetëm për vete, apo 
edhe të parazitizmit, në kurriz të të tjerëve. 
Por “Kombi asht nji shoqni e madhe ku të 
gjithë punojnë për setëcillin e secilli për të 

gjithë, nji rret i kapërthyem shërbimesh të 
bame e të gëzueme. Ndaj Kombi nuk mund 
të rrnojë pa ndërgjegje individuale”, pa 
ndijesinë e detyrës që është një detyrë morale.

Lartësimi shpirtëror i shqiptarëve 
nëpërmjet rrugës së edukimit të ndërgjegjes 
si ndërgjegje morale e detyrës, si ndërgjegje 
profesionale pra dhe qytetare vlerësohen 
nga Valentini si kushti sine qua non për 
riorganizimin e rimëkëmbjen e shtetit e 
shoqërisë shqiptare.
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In the field of Albanian political and social thought of 1920-1930, Zef Valentin appears 
to us as one of the most active and interesting thinkers. His love for Albania and the Albanians 
has been legitimized by Pope Paul VI , while the real contribution to Albania of the time, by 
his own work.In this paper we will address one of the basic concepts we encounter throughout 
Zef Valentin’s line of thought: consciousness, treated as a state-building element. His analysis 
focuses on the individual, his individual conscience and its education, to reach the meaning and 
importance of professional conscience and even further, the need to cultivate civic consciousness, 
whose education, in conditions of freedom and the process of state formation, becomes an 
identifying element of national consciousness.The assessment of the importance of each of these 
forms of consciousness relies on arguments nurtured by an impressive erudition, with numerous 
references to vocal and progressive political philosophers and theorists. In Valentine’s sincere and 
patriotic effort to make Albanians aware of their role in the fragile process of state formation, an 
important concept will be that of duty, elaborated by the author in the philosophical-moral plan. 
For Valentine, awareness of the work, understood especially correctly by young people, effectively 
serves the state-building process and manifests the degree of raising national consciousness. Even 
the philosophical-moral analysis of the concepts of pessimism and optimism is in function of the 
vision of state formation.The paper argues the actuality of Valentine’s ideas for the continuing 
need for education, especially among young people, on civic duties as patriotic duties, the 
meaning and realization of which remains today, in the conditions of democracy, imperative 
for strengthening the functioning of the new democratic state. 

Keywords: National conscience, professional conscience, civic conscience, duties, diligence, re-
education, optimism, pessimism.
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Përmbledhje

Në jetën e kombeve lindin përfaqësues që shndërrohen në aktor të vetëkuptueshëm dhe 
të natyrshëm të tij. Një rol të tillë mund ta luajnë vetëm individ të veçantë, të cilët me 
filozofinë e tyre politike krijojnë themelet e luftës për liri, paqe dhe mirëqenie. Maks 
Veberi individët e tillë i definon si udhëheqës karizmatikë. Legaliteti dhe legjitimiteti i 
tyre bazohet në tipare personale, që ka si rrjedhim një identifikim të vetëkuptueshëm të 
njerëzve me qëllimet dhe vizionet e tyre, të bazuara në kontributin e jashtëzakonshëm 
për liri, paqe dhe mirëqenie. Numri i personave të tillë që shndërrohen në individ-aktor 
në mesin e shqiptarëve është fare i vogël. Adem Demaçi është i tillë! Ai është simbol, që 
sakrifikoi për lirinë kundër tiranisë, për barazinë kundër pabarazisë, për paqen kundër 
dhunës, për pajtimin kundër hakmarrjes. Adem Demaçi me filozofinë e tij politike të 
vetëmohimit krijoj një frymë politike. Kjo frymë është bartur te ne - gjenerata e re e 
bashkëveprimtarëve të tij nëpër kohë. Ajo është parë si feniks, që ka bërë dritë edhe në 
netët më të errëta të pushtimit. Ajo nuk është shuar dhe nuk shuhet! Ka mbetur e tillë 
pavarësisht individëve. Fryma e lirisë, republikës dhe pavarësisë janë të pashlyeshme 
nga qenia jonë.
Fjalë kyçe: Filozofia politike, etika politike, Adem Demaçi, liria, barazia, vetëmohimi
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1.

Filozofia politike është një disiplinë e 
filozofisë, e cila studion principet dhe normat 
e rendit shoqëror. Si disiplinë normative 
ajo merret edhe me kuptimin, shpjegimin 
dhe kritikën e veprimit politik. Detyrë e saj 
është të përcaktojë shkallën e legjitimitetit 
dhe drejtësisë së një rendi shoqëror. Fokus 
i saj është veprimi politik në një shoqëri, 
komb, shtet ose nga një aktor politik, 
duke u përqendruar në vështrimin kritik 
të rrethanave, mënyrës, dhe normave të 
veprimit. Ne do të përqendrohemi në këtë rast 
në veprimin politik të një aktori karizmatik të 
kombit shqiptar  – Adem Demaçit. 

Fryma politike e krijuar nga Adem 
Demaçi është e orientuar drejt tri ideve 
themelore: idesë së kombit, lirisë dhe 
barazisë. Këto tri ide janë shoqëruar te 
ai vazhdimisht me një mal idesh të tjera 
politike si drejtësia, të drejtat e njeriut, paqja, 
mirëqenia, pajtimi, patriotizmi, idealizmi etj. 
Përsiatjet e tij filozofike politike dëshmojnë 
për një kokë gjeniale plot ide. Absorbimi i 
këtyre ideve ishte detyrë e gjeneratës sonë, 
por mbetet edhe detyrë e gjeneratave që 
vijnë. Kjo frymë fiton në peshë sidomos nëse 
qytetari i Kosovës e rikthen për një moment 
vëmendjen nga e kaluara jo e largët kur:  
  në Kosovë nuk kishte liri dhe qytetarët 

vuanin nën thundrën e një pushtimi të 
egër antinjerëzor – fitimi i lirisë ishte 
synim i të gjithë qytetarëve;

  në Kosovë nuk kishte paqe dhe lufta 
për çlirim ishte bërë i vetmi mjet 
për mbrojtjen e jetës dhe të dinjitetit 
njerëzor, qytetar e kombëtar – vendosja 
e një paqeje të qëndrueshme ishte 
qëllimi i luftës çlirimtare;

  në Kosovë nuk kishte barazi, sepse 
pakica e shtypte mizorisht shumicën 
– vendosja e barazisë së të gjithë 
qytetarëve ishte imperativ i shumicës 
dërmuese të qytetarëve;

  në Kosovë nuk kishte demokraci, sepse 
qytetarëve nuk u lejohej të vendosnin 
vetë e lirshëm për sistemin e tyre politik, 
për përfaqësuesit e tyre, për të ardhmen 
e tyre – vendosja e demokracisë ishte 
bërë qëllim i pashmangshëm për 
evitimin e padrejtësive.
Kombi është një fenomen dinamik 

historik. Rrënjët e kombit janë prejardhja 
dhe gjuha e përbashkët. Por karakteri i 
kombit zhvillohet përmes historisë, kulturës 
dhe letërsisë së përbashkët, pastaj sistemit 
zakonor dhe atij të së drejtës. Shprehitë 
komplementare të komunikimit të një 
kombi rrjedhin nga tiparet e përbashkëta 
të anëtarëve të tij, nga të cilat pastaj rrjedh 
një identitet kolektiv, i cili në të shumtën 
e rasteve forcohet nga besimi për një 
prejardhje të përbashkët. I vetëdijshëm se 
kombi paraqet fuqi universale, politike, 
kulturore, shpirtërore dhe ekonomike Adem 
Demaçi, që në hapat e parë të veprimit të tij 
politik,  do të punojë në arritjen e shkallës 
më të lartë të zhvillimit të identitetit të 
një kombi përmes një përbashkësie të 
qëndrueshme shtetërore. Demaçi e sheh 
si interes strategjik të kombit shqiptar 
integrimin. Forcimi i shtetit të Shqipërisë 
dhe Kosovës dhe  integrimi i tyre në 
Bashkimin Evropian dhe në NATO, sipas tij, 
janë pjesë e një  qëllimi themelor strategjik 
të kombit shqiptar: maksimalizimin e fuqisë 
ekonomike, politike, kulturore dhe rritjen e 
sigurisë, mirëqenies dhe paqes.

Liria e individit dhe liria e përgjithshme 
janë strumbullari i filozofisë politike të 
Adem Demaçit. Ai është mbështetës 
i jashtëzakonshëm i lirisë së individit 
konform koncepteve të filozofit anglez 
John Stuart Mill.1 Menjëherë pas daljes nga 
burgu merr përsipër mbrojtjen e të drejtave 
të njeriut përmes Këshillit për Mbrojtjen 
e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut. Në 
fjalën e tij para Parlamentit Evropian, me 
rastin e pranimit të Çmimit Saharov, ai do 

1 Mill, John Stuart: „Über die Freiheit“, Stuttgart: Reclam 1988, f. 16.



   89Social Studies  Vol. 14  No. 2

të angazhohej fuqishëm për lirinë e fjalës 
si hap i parë dhe i domosdoshëm drejt 
demokracisë: “Pa fjalë të lirë s’ka dialog. 
Pa dialog nuk mund të zbulohet e vërteta. 
Kurse pa të vërtetën nuk ka progres.”2

Por, Adem Demaçin për aq sa mund 
ta cilësojmë si mbështetës të idesë së lirisë 
së Millit, po aq mund ta konsiderojmë si 
mbështetës të tezës së Immanuel Kanti se 
liria është e mundur vetëm përmes arsyes, 
duke i shndërruar në sinonime lirinë dhe 
ndjenjën e obligimit (gjerm.: Pflicht).3 Ai, 
njësoj si Kanti, synon një rend shoqëror 
të bazuar në liri të individit dhe liri të 
përgjithshme. Përmes lirisë së Kosovës 
dhe kombit shqiptar ai sheh realizimin e 
lirisë së individit dhe lirisë së përgjithshme. 
Ai synon drejtpeshimin e të dy këtyre 
segmenteve të lirisë. 

Adem Demaçi është idealist. Ai, përmes 
veprimtarisë së tij politike, synon realizimin e 
një gjendjeje ideale në raportet ndërnjerëzore, 
ndëretnike, ndërshtetërore dhe ndërshoqërore. 
Ai synon një sistem ku balancohen interesat 
dhe bëhet shpërndarja e drejtë e të mirave 
dhe mundësive. Ky është principi bazë i 
koncepteve të tij mbi drejtësinë.

Adem Demaçi karakterizohet po ashtu 
me sensin e tij të barazisë. Ai i konsideron 
njerëzit të barabartë, pavarësisht përkatësisë 
kombëtare, gjinore, racore, klasore ose 
regjionale.  Lufta e tij politike, në fakt, ka për 
synim barazinë. Barazia e popullit shqiptar 
me popujt tjerë të Evropës Juglindore është 
lajtmotivi i tij politik gjatë gjithë jetës së tij 
politike. Kjo barazi, sipas tij, jetësohet me 
bashkimin. Dhe këtë synim do ta mbrojë 
edhe në kohë të vështira, atëherë kur shpallet 
herezi të mendosh për të, edhe në kohë 
bashkëkohore, kur konsiderohet politikisht 
jokorrekte në kohë trendi të integrimit në BE. 

Drejtësia është një vlerë themelore, 
princip dhe qëllim etik. Drejtësia duhet t’i 
pretendojë tri qëllime kryesore: të jetë e 
paanshme, e dobishme dhe e sigurtë.  Në 
luftën për drejtësi Adem Demaçi nuk është 
konformist. Drejtësinë ai e kupton si një 
imperativ normativ, që simbolizohet me 
shprehjen “duhet”. Kush dëshiron të jetë i 
drejtë përballë vetes, ka obligim të jetë i drejtë 
edhe me të tjerët. Drejtësia nënkuptohet nga 
ai normë etike veprimi, për të penguar, 
pamundësuar dhe luftuar të kundërtën e 
saj – padrejtësinë. Në fjalën e tij në Bruksel 
Adem Demaçi i mbron me forcë shqiptarët 
duke deklaruar se “e tërë Kosova është 
shndërruar në një megaburg, ku shqiptarët 
nuk gëzojnë as sigurinë më të vogël, as fizike, 
as juridike”,duke i akuzuar “pushtuesit 
serbomëdhenj hegjemonist e militarist, se 
përmes dhunës më të egër po i presin arteriet 
jetëdhënëse të popullit shqiptar, duke rrënuar 
pa mëshirë e plotësisht sistemin informativ, 
arsimor, shëndetësor, kulturor, sistemin 
bankar-financiar, ekonomik, juridik dhe 
përfundimisht duke rrënuar e shkatërruar  
tërë sistemin politik.”4

2.

Nga shumë vetë Adem Demaçi 
nuk është kuptuar kur ai vendosi që të 
marrë përsipër udhëheqjen e Këshillit për 
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut 
në vitin 1991. Megjithëkëtë, ai vendosi t’i 
kushtohej idealit të të drejtave dhe lirive 
të njeriut. Në fakt, të drejtat e njeriut ai i 
koncepton si të drejta subjektive, të cilat i 
takojnë secilit. Principi egalitar i të drejtave 
të njeriut është lajtmotivi i tij prijës në 
realizimin e të drejtave themelore universale 
dhe të patjetërsueshme.Një nga filozofët 

2 European Parliamaent: “Sakharov Prize 1991: Award ceremony to Adem DEMAÇI, 10/12/1991”, në: 
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=9be1eddf-e256-4fc5-b77f-a25f007a1a32.

3 Kant, Immanuel: „Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für 
die Praxis“, Ausgabe der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1900ff, AA VIII, f. 290.

4 European Parliamaent: “Sakharov Prize 1991: Award ceremony to Adem DEMAÇI, 10/12/1991”, në: 
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=9be1eddf-e256-4fc5-b77f-a25f007a1a32.
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e shquar të shekullit XX Isajah Berlin ka 
shkruar se “liria politike nuk është gjë 
tjetër veçse hapësira brenda së cilës njeriu 
mund të veprojë pa u penguar nga askush 
tjetër.”5 Në Greqinë antike nocioni i lirisë 
kuptohej si një nocion i së drejtës. Qytetari 
konsiderohej atëbotë i lirë në raport me 
skllavin dhe barbarin. Derisa Jean-Jeacques 
Rouuseau mendonte se “njeriu lind i lirë, por 
gjendet gjithkah i rrethuar nga prangat,”6 tek 
Hegeli liria nënkuptohej si “liri e vullnetit e 
lidhur me një sferë të veçantë të sistemit të 
filozofisë, me atë sferë që e kishte parasysh 
njeriun e ‘përgjithshëm’ veprues historik.”7

Të drejtat dhe liritë e njeriut shkeleshin 
në mënyrën më të vrazhdë në Kosovë në 
kohën kur Demaçi vendos të marrë përsipër 
të udhëheqë KMDLNJ. Ai e kupton më 
mirë se kushdo tjetër se individi duhet 
mbrojtur nga shteti i dhunshëm, njësoj 
siç duhet mbrojtur kombi nga shteti 
pushtues. Ai synon që Serbinë ta obligojë 
të respektojë normat ndërkombëtare për 
mbrojtjen e individit.8 I vetëdijshëm se të 
drejtat e njeriut kanë natyrë universale,9 
punon që të drejtat dhe liritë e njeriut t’ju 
përkasin të gjithë njerëzve, pavarësisht 
përkatësisë së tyre etnike, gjinore, religjioze, 
racore ose regjionale.

Raporti në mes të individit dhe 
bashkësisë në filozofinë politike të Demaçit 
kanë një konkordancë natyrore. Ai e afirmon 
individin në raport me individët tjerë, e 
njeh të drejtën e tij njerëzore dhe humane, 
e njeh të drejtën për të qenë ndryshe dhe 
unik. Raportet intersubjektive i shikon si 
pasqyrë të së ndryshmes. Ky lloj perceptimi 

na shpie te konstatimi se ana humane te 
UNË si individ është refleksion i njohjes së të 
njëjtës anë të tjetrit pranë meje. Ana humane 
paraqet një kualitet që ne e zotërojmë dhe 
duhet ta zhvillojmë. Ne e krijojmë botën e 
njëri-tjetrit, e plotësojmë dhe ndryshojmë 
atë. Në gjuhën filozofike do të mund t` 
thonim se unë jam, pasi që edhe ti je – ne 
jemi, pasi që edhe ju jeni. Unë jam, në këtë 
rast, është një demonstrim subjektiviteti, 
një vetëidentifikim dinamik me shkallë të 
caktuar pavarësie, por edhe me elemente të 
qarta varësie nga tjetri, nga bashkësia. Në 
këtë nivel relacionesh, mund të respektohet 
dhe mbrohet dinjiteti i njeriut. 

Adem Demaçi është mbështetës i 
një filozofie të veçantë politike. Ai është 
kundërshtar i padrejtësisë dhe lufton 
për drejtësi për individin, shoqërinë dhe 
kombin. Të drejtën e individit e koncepton 
si të drejtë natyrore, e cila duhet mbrojtur në 
secilin rast dhe në secilin vend. Të drejtën e 
kombit për liri dhe bashkim e koncepton si 
të drejtë natyrore, të pakufizueshme dhe të 
pakornizueshme nga kombet tjera. 

3.

Hannah Arendt, një nga klasiket 
bashkëkohore të shkencës politike, tregon 
një admirim të veçantë në aftësinë e njeriut 
për veprim praktik politik. Pikërisht në 
këtë dimension të veprimit shoqëror ajo 
e sheh dështimin e totalitarizmit. Sipas 
saj praktikë do të thotë, jo se ne duhet të 
jemi të përcaktuar nga raportet e jashtme, 
por nga liria e brendshme. Veprimtaria 

5 Berlin, Isajah: “Idetë filozofike të shekullit XX dhe katër ese për lirinë”, Onufri, 1996, Elbasan, f.205
6 Rousseau, Jean-Jacques: „Der Gesellschaftsvertrag“, S. 5. Digitale Bibliothek Band 2: Philosophie, 

S. 21125 (vgl. Rousseau-Gesell., S. 34)].
7 Mittelstraß, Jürgen (Hrsg): „Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie“ 4 Bände, Verlag 

J.B. Metzler, Stuttgart, 1996, S.679.
8 UNO: “Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948 - Allgemeine 

Erklärung der Menschenrechte“ në: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/-Documents/UDHR_Translations/
ger.pdf.

9 HUMANRIGHTS: “Was heisst «Universalität der Menschenrechte»? në: http://www.humanrights.
ch/de/men-schenrechte-themen/universalitaet/bedeutung/.
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praktike politike e Adem Demaçit e vërteton 
katërcipërisht konstatimin e Arendtit.

Preteksti i arrestimit të parë të Adem 
Demaçit në vitin 1958 ishte kundërreagim 
ndaj potencës së tij intelektuale. I profilizuar 
si një intelektual me perspektivë, kundërshtar 
i shpërnguljeve me dhunë të shqiptarëve në 
Turqi dhe kundërshtar i rreptë i gjakmarrjes, 
autor i romanit të parë shqiptar pas 
Luftës së Dytë Botërore, së pari fokusi 
i Lidhjes së Komunistëve u orientua në 
anëtarësimin e tij në parti në verën e vitit 
1958. Mospranimi për t’u anëtarësuar në 
parti, në një kohë kur partia e bënte ligjin 
dhe policin, dhe fjala e hapur në publik 
kundër padrejtësive janë preteksti fillestar 
i arrestimit  të tij më 19 nëntor 1958. 

Akuza për propagandë armiqësore 
ishte një konstruksion kundër të drejtës së 
shprehjes dhe mendimit, kundër lirisë së 
individit. Shpallja e tij armik i popullit, “në 
emër të popullit”, kishte për qëllim arritjen 
e dy synimeve themelore: diskreditimin e 
tij para opinionit publik dhe frikësimin e 
intelegjencës së re që po krijohej në Kosovë. 
Akuzat e mëpastajme në dy burgosjet 
e mëvonshme për kundërrevolucion, 
kundërshtar i socializmit, i barazisë 
së popujve të Jugosllavisë, rrezikues i 
sovranitetit shtetëror etj.  duhet kuptuar si 
një tentim narracioni të Lidhjes Komuniste 
për të legjitimuar pushtetin e saj totalitar, të 
padrejtë, të pabarabartë dhe mizor.

Dy vite pas vdekjes së tij, studiuesi 
i filozofisë politike e ka të vështirë ta 
rreshtojë Adem Demaçin në një sistem të 
mendimit bashkëkohor. Ideja e bashkimit 
të kombit shqiptar, që e karakterizon 
fazën fillestare të veprimit të tij politik në 
Lëvizjen Revolucionare për Bashkimin e 
Shqiptarëve, kombinohet me angazhimin 
e tij në përfaqësimin e Ushtrisë Çlirimtare 
të Kosovës dhe me një vetëidentifikim  
me vegjëlinë dhe popullin. Ai nuk sillet 
si përfaqësues i elitës, që merr distancë 
klasore nga të tjerët. Sjellja e tij politike 
është punë për të bashkuar njerëzit në 

luftën për liri. Takon secilin dhe e dëgjon 
secilin. Pra, ai i vetëvetishëm shndërrohet 
në përfaqësues të veprimtarit që synon 
lirinë, mbrojtës i qytetarit që i shkelen të 
drejtat dhe liritë, bashkëpunëtor i luftëtarit 
që mbron vijën e frontit dhe qytetarit të lirë 
që synon barazinë. 

Adem Demaçi para së gjithash është një 
personalitet heroik. Ai është njëkohësisht 
revolucionar dhe luftëtar me moral të 
lartë patriotik. Mendimi i tij politik është 
humanizëm dhe heroizëm njëkohësisht. 
Idetë e tij janë aq demokratike, sa edhe 
revolucionare. Ai shndërrohet në një ikonë 
të luftës për liri, paqe, drejtësi dhe mbrojtës 
i të drejtave të njeriut. Ai vendos që 
problemet e popullit shqiptar në Kosovë t’i 
personalizojë në ndjenjat e tij dhe veprimet 
e tij politike. Sistemi i mendimit të tij 
politik karakterizohet nga vlera dhe ideale 
të larta, për të cilat vendos të luftojë dhe, 
në rast nevoje, edhe të vdesë. Gatishmëria 
e tij sublime për vetësakrificë është e 
pazakonshme, e papërsëritshme, heroike.

Adem Demaçiia dedikon gjithë jetën e 
tij idealit të tij politik për të mirën e popullit 
shqiptar. Ai lufton kundër pushtimit serb 
të Kosovës. Ai kornizon idealin politik të 
shqiptarëve në Jugosllavi, për një Kosovë të 
lirë, të pavarur dhe demokratike me të drejtë 
vetëvendosjeje. Shoqëria e Kosovës duhet të 
jetë, sipas tij, një shoqëri e lirë, në të cilën 
të gjithë njerëzit do të jetojnë së bashku në 
harmoni me të drejta të barabarta. 

Çlirimi nacional për Adem Demaçin 
është synimi themelor politik. Por, Adem 
Demaçi nuk është nacionalist tipik. 
Mendimi i tij politik është përtej ngurtësisë 
nacionaliste. Në një intervistë dhënë 
gazetarit të New York Times, më 10 gusht 
1999,Adem Demaçie thërret popullin serb, 
i cili gjendej në konfuzion, pas përfundimit 
të luftës në Kosovë, të lirohet prej miteve 
dhe iluzioneve. Ai fton për pajtim në mes të 
serbëve dhe shqiptarëve.  Duke konstatuar 
se shqiptarët pas 2000 vitesh skllavërie 
nga romakët, turqit dhe serbët “tani po 
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marrin frymë lirisht dhe janë në gjendje të 
vendosin vetë për veten e tyre.”10 Demaçi 
e konsideron këtë frymë lirie për shqiptarët 
edhe si një mundësi për serbët. 

Demaçi besonte në paqe. Për një kohë 
të gjatë ai është angazhuar për të realizuar 
qëllimet e tij politike në rrugë paqësore, pa 
dhunë. Që nga viti 1958, kur u arrestua për 
herë të parë, ai u mundua ta bind regjimin 
jugosllav dhe serb që të rimendojë se 
mbajtja nën pushtim e Kosovës i kushton 
vetë regjimit dhe popullit të tij. Ai do të 
pledojë vazhdimisht te shqiptarët që ti 
konsiderojnë me shumë kujdes pakicat. Ai 
do t’i ftojë pakicat të integrohen në kuadër 
të sistemit të Kosovës dhe të kontribuojnë 
për rindërtimin dhe zhvillimin  e vendit.

Por, Adem Demaçi nuk ishte pacifist. 
Ai ka mbrojtur vazhdimisht konceptin se 
përdorimi i dhunës në luftën politike mund 
të vihet në zbatim vetëm atëherë, kur nuk 
ka rrugë tjetër, kur janë shterur të gjitha 
mundësitë tjera. Ai ishte i bindur se vetëm 
me sakrificë, aksione militante dhe veprim 
të fortë mund të arrihet deri te liria. Ai 
është mbështetës i tezës së Klauseviçit se 
“lufta është vazhdim i politikës me mjete 
tjera.” Kur u bë fare e qartë se regjimi 
i Millosheviçit nuk i kupton format 
joviolente të veprimit politik, ai nuk hezitoi 
të marrë rol drejtues politik në Ushtrinë 
Çlirimtare të Kosovës. 

Mbështetja e luftës së UÇK është 
rrjedhim logjik i filozofisë politike të 
Demaçit. Vetë përfaqësuesit ndërkombëtar 
që fillimisht nuk e kanë kuptuar qëndrimin e 
fortë të Demaçit në mbështetje të rezistencës 
së armatosur, do të detyroheshin të përdornin 
armët kundër regjimit të Millosheviçit. Të 
luftosh kundër një shteti policor, pushtues 

dhe vrasës të popujve është vlerë politike. 
Formulimi i ministrit të jashtëm gjerman 
Joschka Fischer,në vitin 1999, në debatet 
e ashpra me partinë e tij, në mbështetje të 
sulmeve të NATO-s kundër Serbisë,është 
nga më precizët në këtë rast: “Unë i mbroj 
dy principe: kurrë më luftë, por edhe kurrë 
më Ausshvic, kurrë më vrasje të popujve, 
kurrë më fashizëm.”11

4.

Adem Demaçi  i shte i  ndikuar 
nga vlerat tona tradicionale kulturore 
shqiptare. Siç do ta theksojë shumë herë, 
ai fillimisht do të ndikohet nga nëna e tij, 
e cila e fton që në mes të nënës Nazife 
dhe nënës Shqipëri, të zgjedh këtë të 
dytën: “Nëna Nazife vdes një ditë, kurse  
nëna Shqipëri jeton nëpër shekuj!” Në 
këtë logjikë filozofike popullore mund 
të konstatojmë identifikimin spontan me 
vlerën universale të kombit të një gruaje të 
rëndomtë shqiptare. Kjo logjikë identitare 
ka qenë shumë e ndrydhur në kohën kur 
ai e merr këtë mesazh simbolik, pothuajse 
profetik, nga nëna e tij.

Adem Demaçin do ta ndikojë edhe 
mësuesja Vezire. Mësimet e saja për të 
dashur atdheun dhe kombin, praktika 
për të filluar mësimet me vjershën që 
glorifikon “Shqipërinë nënë” nguliten 
thellë në ndërdijen e tij. Një filozofi e tillë 
dashurie për kombin dhe nënë Shqipërinë 
nuk është instrumentale, por një ndjenjë e 
fuqishme për vendin dhe kombin. 

Ambienti shoqëror i pas Luftës së 
Dytë Botërore e influencon Demaçinpër 
ta shndërruar në një filozof popullor e 
veprimtar politik, por edhe në një orator 

10 Erlanger, Steven: “Champion of Free Kosovo Now Urges Moderation”, Published: August 10, 1999, në:
http://www.nytimes.com/1999/08/10/world/champion-of-free-kosovo-now-urges-moderation.html, më 

21. Janar 2016.
11 DER SPIEGEL: “Auszüge aus der Fischer-Rede“, 13.05.1999:  “Aber ich stehe auf zwei Grundsätzen, 

nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus.”, në: http://www.
spiegel.de/politik/deutschland-/wortlaut-auszuege-aus-der-fischer-rede-a-22143.html
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të rrallë. I pajisur me një nivel të lartë 
oratorie, me një kombinim të gjuhës 
dhe filozofisë popullore, ai dëgjohet me 
vëmendje edhe atëherë kur nuk kuptohet 
ose keqkuptohet.

Adem Demaçi ka një pikëpamje të 
qartë në raportet në mes të politikës dhe 
moralit. Ai e kupton moralin si tërësinë 
e parimeve, normave dhe rregullave që 
përcaktojnë sjelljen e njerëzve në shoqëri, 
kurse etikën si disiplinë të filozofisë, e 
cila në mënyrë metodike dhe sistematike 
studion veprimin moral. Pra, konceptet 
etike të Demaçit janë në konkordancë me 
konceptin antropologjik të teorisë politike 
të Aristotelit, i cili e ndërton teorinë e tij 
mbi polisin (shtetin) dhe kushtetuten e tij 
mbi bazën e bashkësisë së qytetarëve, duke 
e definuar njeriun si  zoon politikon (qenie 
politike). Demaçi e preferon si zgjidhje të 
drejtë të raportit në mes të moralit dhe 
politikës një balancë të qëndrueshme mes 
tyre: as zbatim ekskluziv të moralit dhe 
nënçmim i politikës, por as zbatim ekscesiv 
i politikës dhe lënje anash e së moralshmes.

Vlera themelore etike e Adem 
Demaçitështë vetëmohimi. Ai sakrifikon 
veten e vet, duke djegur simbolikisht letrën 
me emrin e tij, dhe duke e vetëshpallur 
vdekjen e tij përgjatë jetës. Ai e sakrifikon 
nënën Nazife për nënën Shqipëri. Ai 
rrezikon karrierën e tij intelektuale për 
drejtësi dhe liri. Ai e sakrifikon mundësinë 
për të marrë pushtet, për të drejtat e 
njeriut. Ai e sakrifikon veten e vet, duke 
mos ikur nga Kosova gjatë luftës, për 
të demonstruar prezencën shqiptare në 
Kosovë në kohë lufte. Me këto ai arrin 
shkallën më të lartë të altruizmit. 

Etika politike e Demaçit është e 
orientuar kundër diskriminimit dhe 
shkeljes së dinjitetit të shqiptarëve nga 

shteti jugosllav  e ai serb. Ai ngrihet 
hapur kundër dominimit të pakicës 
serbe mbi shumicën shqiptare duke ja 
dedikuar qenien e tij luftës për të drejta të 
shqiptarëve. Në të njëjtën kohë ai kujdeset 
në mbrojtje të pakicave. Ai është në gjendje 
të falë duke demonstruar shkallë të lartë 
tolerance ndaj atyre që e kanë mbajtur dhe 
diskriminuar në burg. 

Prof. Qosja duke analizuar jetën 
krijuese, etike dhe politike të Adem Demaçit 
me të drejtë ka konstatuar: “Jetëshkrimi i 
tij ka domethënie të pashtershme morale. 
Për ne kjo është jetë – porosi prej së cilës 
inteligjencia shqiptare ka mundur dhe do 
të mund të nxjerrë mësime për mospajtim 
me të këqijat shoqërore, politike dhe 
morale kudo dhe kurdo.”12

Do të kishte qenë normale që një 
njeri me një përjetim të tillë padrejtësie 
të lartë prej 28 vitesh të sillej si viktimë. 
Adem Demaçi nuk e bënë këtë gjë. I 
kundërshton hapur lajkat dhe lajkatarët 
në raport me të. I lirë nga çdo kompleks, 
i hapur për vlerësime politike, vetkritik 
dhe kritik i rreptë ai nuk dëshiron ta luajë 
rolin e heroit. Ai dëshiron të mos sillet 
dhe të mos kuptohet nga të tjerët as si 
hero. Pikërisht kjo sjellje ia shton edhe më 
shumë madhështinë prej heroi, deshi apo 
nuk deshi ai, e pranoi apo nuk e pranoi 
ai. Ai është hero i lirisë, i ndërgjegjes, i 
drejtësisë, i pavarësisë, i kombit. 

Prandaj, ka pasur plotësisht të drejtë 
Ukshin Hoti në konstatimin e tij se “një 
makineri e tërë ishte përpjekur, gati 
me sukses të plotë, ta heshtte jo vetëm 
kuptimin dhe qëllimin e qëndrimit të tij 
nëpër burgje, por edhe vet atë, ekzistencën 
e tij. Për këtë shkak figura e tij e rëndomtë 
në mënyrë gati të padiskutueshme kaloi në 
legjendë.”13

12 Qosja, Rexhep: „Adem Dema – Shkrimtari për të gjitha kohët“, në Vëllimin 10 të kompletit të veprave 
të Adem Demaçit. Lidhja e Shkrimtarëve të Kosovës. Prishtinë 2012, f. 77. 

13 Hoti, Ukshin. 1992.  “Individi dhe procesi politik”, Ligjëratë e mbajtur në Fakultetin Filozofik të UP 
më17.04.1992, botuar në: Hoti, Ukshin. 2019. “Filozofia politike e çështje shqiptare.” Zenit, Tiranë, f. 249.
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5. 

Adem Demaçi, që nga dalja në skenën 
publike si autor e deri në fund të jetës së 
tij,ishte një nga personalitetet më të shquara 
të kombit tonë. Edhe atëherë kur emri i tij 
ishte i ndaluar, kur ai mbahej në burg dhe 
veprat dhe mendimi i tij ishin shpallur non 
grata, ai ka qenë dhe ka mbetur personalitet 
i admirueshëm, i respektuar dhe i dashur. Ai 
konsiderohet sot shqiptari më i shquar në 
botën shqiptare. Idealet e tij politike, vlerat 

e tij etike dhe filozofia e tij konsiderohen 
udhërrëfyes nga një shumicë absolute e 
shqiptarëve. Ai ka mbetur një njeri i shquar, 
me tipare të jashtëzakonshme, përkundër 
vuajtjeve të shumta dhe vështirëve që ka pasur.

Adem Demaçi deri në fund të jetës së tij 
nuk ka qenë i veshur me asnjë post ekzekutiv 
dhe legjislativ në Kosovë. Por, ai ka qenë, 
është dhe do të jetë përherë lideri shpirtëror 
i Kosovës së lirë dhe të pavarur. Sa herë flitet 
për sakrificën e popullit të Kosovës për liri, ai 
është simboli i saj, simboli i lirisë së Kosovës.
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In the life of nations are some representatives who become self-evident and natural 
actors of their nation. Such a role can be played only by particular individuals, who lay the 
foundations of the struggle for freedom, peace and prosperity with their political philosophy. 
Max Weber defines such individuals as charismatic leaders. Their legality and legitimacy is 
based on personal traits, which result in a self-evident identification of people striving for 
goals and visions, based on the extraordinary contribution to freedom, peace and well-being. 
The number of such persons who become individual actors among Albanians is very small. 
Adem Demaçi is one of them! He is a symbol of freedom as he sacrificed himself for freedom 
against tyranny, for equality against inequality, for peace against violence and for reconciliation 
against revenge. Adem Demaçi created a political spirit with his political philosophy of self-
denial. This spirit has been passed on to us - the new generation of his accomplices through 
time. It is seen as a phoenix, which has lit up even in the darkest nights of the occupation. It 
is not extinguished and will not be extinguished! It has remained so despite individuals. The 
spirit of freedom, republic and independence is indelible from our being. 

Key words: Political philosophy, political ethics, Adem Demaçi, freedom, equality, self-denials
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AbstrAct

The role of management in education is understood as the process of meeting the basic 
goals of the system or educational institutions by defining the purpose, organization of 
work, motivation and management of human resources, filling vacancies, controlling the 
work and assessing the fulfillment of the goals. Achieving the educational outcomes or 
goals of an educational institution is closely related to the management skills of educational 
leadership at all levels of schooling. In many countries of the world, as in Albania, much 
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1 Raport për Zhvillimin Njerëzor - Shqipëria 1995 (më tej: Raport për Zhvillimin Njerëzor ...), botim i 
Departamentit për Zhvillimin Ekonomik e Ndihmës së Huaj, Institutit të Statistikave (INSTAT) dhe Programit 
të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, Tiranë, 1996, f. 38.

[Human Development Report - Albania 1995 (hereinafter: Human Development Report ...), publication 
of the Department of Economic Development of Foreign Assistance, Institute of Statistics (INSTAT) and 
United Nations Development Program, Tirana, 1996, pg.38.]

Introduction

The history of post-communist 
education in Albania at the historical 
perspective (1992-2013), as part of 
the development of Albanian national 
education, includes the entirety of activities 
and achievements in the education and 
educational fields of the people. There have 
been many generations in during the years, 
which have given a valuable contribution 
and have influenced the course of Albanian 
civilization. The developmental phases of 
postgraduate education in post-communist 
Albania, depending on the cultural, social 
and political circumstances, have had their 
dynamics of development, which were once 
normal and in other cases slowed down.

“In 1989, the percentage of schooling of 
ten-year-olds had reached 91.8%, while 
that of women was 88%. (It should be 
mentioned that the percentage of schooling 
was lower, perhaps 85% if calculated on 
the basis of international standards, from 
15 years old and more). In 1989, 89% of 
the 6-17 years old were enrolled in 8-year 
schooling cycle or high school. High 
education was 7% of population which was 

lower compared to the average of 15% of 
the industrialized countries”1.

The events of 1990, followed by the 
overthrow of the political-social system in 
Albania, would mean overwhelming the 
features and functioning of the education 
system, which would already prepare 
citizens toward a new formation. As the 
arena of numerous and rapid changes in 
all areas of life, Albania began to attempt 
since 1992 to reform the education system, 
particularly the pre-university system. This 
goal served the course of undertaking 
deep reforms over the years in all sectors 
of the country’s economic and social life. 
Changes to the past are actually impressive.

Reform is the difference: change of 
thinking and perception, reflected in the 
change in product relationship. Studying 
the dynamics of educational developments in 
post-communist Albania, we will affirm that:

“Educational reform, through institutional 
arrangements, provides sufficient state 
authority in order to combine policy-
making, resource allocation, technical 
services, monitoring and quality assessment. 
The establishment of this mission is achieved 

attention has been paid to this fact in this important process, although the Albanian state, 
through governance and legislation was oriented to the empowering and functioning of 
decentralization of the decision-making process, always has tried to identify issues related to 
governance and management in pre-university education and the needs for completing the 
legal framework through the years. Undoubtedly, the focus of this study is also the issues 
for strengthening the links of the education system with the labor market and the role of 
various mechanisms for increasing the efficiency of work: the practical use of knowledge 
guarantees students success.
Key Words: Management, planning, decision making, organizational structure, motivation, 
standards of achievement.
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through a new network of institutions 
created in the education sector and extending 
to central and secondary school level”2.

As we will have the opportunity to 
elaborate in this study, we have touched 
upon issues of fundamental changes 
in form and content (curricula, school 
documentation, organization of inner 
school life), new developments in pre-
university education (secret abandonment, 
issues of vocational education, mass 
education of general secondary education), 
decentralization and administration of 
pre-university education, as well as the 
role and place of teachers in Albanian 
post-communist society. Therefore, the 
insistence on the interdisciplinary character 
of the study seems to be inevitable.

The selection of the issues we have 
been trying to draw in this study is first 
dictated by “identifying the fundamental 
problem that remains to be resolved 
regarding the transfer of responses, the new 
mode of administration and the growing 
autonomy granted to the educational 
institution, which should be set between 
the necessary coherence of the whole 
system (at national level) and the exercise of 
an autonomous power (in terms of freedom 
and responsibility) at other levels (regional, 
local, school)”3.

We point out that the time limits that 
this work covers for the first two decades of 
the post-communist period are thought to 
bring some of the needs reflections to the 
current dynamics and development goals of 
the education system in Albania, published 
in various educational policy over the years.

The legal framework of the new 
educational system

The first measures to improve the 
school system, though insufficient, gave 
a new impetus to the process of change. 
The changes would primarily serve the 
further strengthening of democratization 
and reform of the educational system, its 
transformation into a powerful tool “not 
only to preserve and develop intellectual 
curiosity but also to enable learners to 
learn independently, think critically and 
to understand the world, to recognize and 
accept the individuals of other peoples, 
to discover self-identity and to acquirethe 
common European and world values”4.

The f irst  problem encountered 
during the implementation of the new 
educational reforms of the countries of 
Eastern Europe and Albania in particular 
was the gap in the field of legislation5. 
The fundamental principles on which 
education in Albania is based are expressed 
in the Albanian Constitution, in the 
basic laws as well as in laws and by-
laws and other important documents 
of the Parliament, the Government, the 
Ministry of Education, Sports and Youth. 
The Albanian Constitution grants to 
every citizen the right to complete the 
compulsory education, general secondary 
education, professional and social-cultural 
education in public schools which is free 
of charge. 

Albanian Parliament is the legislating 
body, which issues laws and amendments. 
The Government, the Council of Ministers 
(CM) and the Ministry of Education, 

2 Jani Sota, “Educational Phenomena in Albania in the Years of Communist Dictatorship and the 
Reformation Efforts After Nineties” Societies (hereinafter: “Educational Phenomena in Albania ...”), in: 
Journal of Educational and Social Research (JFSR), Vol. 2, No. 2, May 2012, Mediterranean Center of Social 
and Educational Research (MCSER), Rome, 2012, pg. 13.

3 Idid, pg. 31-46.
4 Luan Memushi, “Education As a Fundamental Human Right and a Vital Necessity for Societies” 

(hereinafter: “Education As a Fundamental ...”), in: MoES, National Education Strategy 2004-2015, pg. 4.
5 Ibid, pg. 30.
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Sports and Youth (MESY) issue by-
laws, such as: normative provisions, 
regulations, orders and instructions, etc., 
for the implementation of the laws. In this 
context, we mention some of the laws and 
documents that guide the daily work in 
the school, divided into several categories, 
along with some comments or instructions 
when needed:

  Law No. 7952, dated 21.6.1995 
“On the pre-university educational 
system”6, as amended by Law No. 
8387, dated 30.7.1998 “On some 
amendments to Law No. 7952, dated. 
21.6.1995 “On the Albanian pre-

university system”7, amended by Law 
No. 8872, dated 29.3.2002, “On 
Education and Vocational Training in 
the Republic of Albania”8; as amended 
by Law No. 9903, dated 17.4.2008 
“On an amendment and adjustment to 
Law No. 7952, dated 21.6.1995 “On 
the pre-university education system”9; 
amended by Law No. 9985, dated 
11.9.2008, “For regulated professions 
in the Republic of Albania”10; amended 
by Law No. 10137, dated 11.5.2009, 
“For regulated professions in the 
Republic of Albania”11; amended 
by Law No. 69/2012 “For the pre-
university education system in the 

6 Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr. 15, 17 Korrik 1995, botim i Kuvendit Popullor, Tiranë, 
f. 619, Ligji Nr. 7952, datë 21.06.1995 “Për sistemin arsimor parauniversitar”, 67 nene. Material i botuar 
në faqen web site: www.qpz.gov.al  

[Official Journal of the Republic of Albania, No. 15, 17 July 1995, publication of the Center for Official 
Publications, Tirana: “Grafon”, 1995, pg. 619. Law No. 7952, dated 21.06.1995 “On the pre-university 
educational system”, 67 Article. Published material web site: www.qpz.gov.al]

7 Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr. 20, August 1998, botim i Kuvendit Popullor, Tiranë, 
f. 831, Ligjin Nr. 8387, datë 30.07.1998 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 7952, dt. 21.06.1995 “Për 
sistemin parauniversitar shqiptar”. Material i botuar në faqen web site: www.qpz.gov.al  

[Official Journal of the Republic of Albania, No. 20, August 1998, publication of the Center for Official 
Publications, Tirana: “Grafon”, 1995, pg. 619. Law No. 8387, dated 30.07.1998 “On some amendments 
to Law No. 7952, dated. 21.06.1995 “On the Albanian pre-university system”. Published material web 
site: www.qpz.gov.al]

8 Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr. 11, 18 Prill 2002, botim i Kuvendit Popullor, Tiranë, f. 
320, Ligji Nr. 8872, datë 29.03.2002, “Për Arsimin dhe Formimin Profesional në Republikën e Shqipërisë”. 
Material i botuar në faqen web site: www.qpz.gov.al  

[Official Journal of the Republic of Albania, No. 11, 18 April 2002, publication of the Center for Official 
Publications, Tirana, 1995, pg. 320. Law No. 8872, dated 29.03.2002, “On Education and Vocational 
Training in the Republic of Albania”. Published material web site: www.qpz.gov.al]

9 Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr. 61, 17 Maj 2008, botim i Kuvendit Popullor, Tiranë, f. 
2726, Ligjin Nr. 9903, datë 17.04.2008, “Për një ndryshim dhe stesë në Ligjin Nr. 7952, datë 21.06.1995 
“Për sistemin arsimor parauniversitar”. Material i botuar në faqen web site: www.qpz.gov.al  

[Official Journal of the Republic of Albania, No. 11, 17 May 2008, publication of the Center for Official 
Publications, Tirana: “Grafon”, pg. 2726. Law No. 9903, dated 17.04.2008 “On an amendment and 
adjustment to Law No. 7952, dated 21.06.1995 “On the pre-university education system”. Published 
material web site: www.qpz.gov.al]

10 Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr. 143, 22 Shtator 2008, botim i Kuvendit Popullor, Tiranë, 
f. 6386. Material i botuar në faqen web site: www.qpz.gov.al  

[Official Journal of the Republic of Albania, No. 143, 22 September 2008, publication of the Center for 
Official Publications, Tirana, pg. 320. Published material web site: www.qpz.gov.al]

11 Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr. 86, 12 Qershor 2012, botim i Kuvendit Popullor, Tiranë, 
f. 3775, Ligji Nr. 10171, datë 11.05.2009, “Për profesionet e rregulluara në Republikën e Shqipërisë” (i 
ndryshuar). Material i botuar në faqen web site: www.qpz.gov.al  

[Official Journal of the Republic of Albania, No. 86, 12 June 2012, publication of the Center for Official 
Publications, Tirana, pg. 3775. Ligji Nr. 10171, datë 11.05.2009, “”For regulated professions in the 
Republic of Albania” (i ndryshuar). Published material web site: www.qpz.gov.al]
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Republic of Albania”12; amended by 
Law No. 48/2018 “For some additions 
and changes in Law No. 69/2012, “On 
the sistem pre-university education in 
the Republic of Albania”13.

  Code of Labor of the Republic of 
Albania.

  Work Contract.
  Decisions: Decision of the Council of 

Ministers No. 78, dated 08.02.2006 
“On the Establishment of State 
Matura and Admission to Public 
High Schools”; Decision of the 
Council of Ministers No. 707, dated 
16.10.2003 “On the reorganization of 
district education departments in the 
regional education directorate and in 
the education office”; etc.

  Instructions: “On teaching workload” 
(issed by the Ministry of Education 
Sports and Youth); ‘On the beginning 
of the new school year” (issued annually 
from the Ministry of Education Sports 
and Youth); other instructions.

  Important documents: Normative 
provis ions  for  publ ic  schools; 
Universal Declaration of Human 
Rights; Convention on the Rights of 
the Child; National Strategy for the 
Development of Secondary Education 
2004-2015; National Strategy for the 
Development of Secondary Education 
2009-2013; Different periodicals for 

education; Orientation programs for 
teacher qualification.

  School documentation: Annual 
school plan, teaching and educational, 
for the following school year; Division 
of duties of the members of the 
directorate, role and responsibilities; 
Monthly plans; A list teaching staff 
for the respective school year, with 
individual data (including, but not 
limited to, addresses and contacts); 
Division of the teaching workload, 
weekly, with the exception of the 
respective profiles; Data on the 
number of teaching rooms in the 
school (teaching, office); Number of 
classes per classes that are taught; Plans 
for crosscultural activities (if any);

As above, we emphasize that in 
Albania the educational changes were 
realized with the legal and sub-legal acts 
of the legislative body and the central 
and local institutions that were reviewed 
for each school year. They significantly 
affect the teaching process as well as the 
very structure of the school, the teaching, 
education method and its guidance On the 
basis of this legal framework, new policies 
were developed for solving the major 
problems in the field of pre-university 
education, which left deep traces and made 
the process irreversible to date.

12 Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr. 86, 12 Qershor 2012, botim i Kuvendit Popullor, Tiranë, 
f. 3775, Ligji Nr. 69/2012 “”Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”

 (i ndryshuar). Material i botuar në faqen web site: www.qpz.gov.al  
[Official Journal of the Republic of Albania, No. 86, 12 June 2012, publication of the Center for Official 

Publications, Tirana, pg. 4402. Law No. 69/2012 “For the pre-university education system in the Republic 
of Albania” (i ndryshuar). Published material web site: www.qpz.gov.al]

13 Fletorja Zyrtare e Republikës së Shqipërisë, Nr. 115, 3 Gusht 2018, botim i Kuvendit Popullor, Tiranë: 
“Shtypshkronja e Qendrës së Botimeve Zyrtare”, f. 7109. Law No. 48/2018 “For some additions and 
changes in Ligji Nr. 48/2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 69/2012, “Për sistemin arsimor 
parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”. Material i botuar në faqen web site: www.qpz.gov.al  

[Official Journal of the Republic of Albania, No. 115, 3 August 2018, publication of the Center for Official 
Publications, Tirana: “Printing House of the Official Publications Center”, pg. 7109. Law No. 48/2018 “For 
some additions and changes in Law No. 69/2012, “On the sistem pre-university education in the Republic 
of Albania”, Published material web site: www.qpz.gov.al]
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New changes in the field of preparation 
of Albanian teachers

No doubt the teachers, those who play 
an important role in improving the quality of 
education. Bearing this in mind, in Albania, 
governments have shown commitment to 
teacher training and qualification, hitherto.

Human Resources Reform after 1992, 
aimed at improving the quality of education 
sector employees particularly teachers to 
implement the curricular reform and to 
realize the process of democratization of 
education. What should be noted is their 
postgraduate qualification, social status, 
their initial formation, the possibility of 
further perfection. 

Conceptual change in the treatment 
of human resources would mark a clear 
distinction between educational policies 
designed not only during the 90s, but 
also a good part of the medium-term and 
annual plans strategies drafted by MES in 
the first 10 years. The two main pillars of 
reform for the teacher’s profession have 
been: compilation of a full legal framework 
and implementation of a new policy in the 
field of staff training.

In the period before the 1990s, the 
preparation of basic education teachers 
was realized at the higher pedagogical 
institutes, the preparation of teachers 
for secondary schools was realized at 
the University of Tirana, while the 
preparation of the kindergarten educators 
was realized at pedagogical high schools. 
The qualification of post-graduate teachers 
was carried out in an organized way by the 
Ministry of Education periodically every 
five years in the pedagogical and scientific 
aspect. The district-based pedagogical 
cabinets, methodological circles, and 
school-based commissions supported the 

teacher’s qualification. Teachers work with 
estimated badge “Distinguished Teacher” 
and titles “Teacher of the People” and 
“Meritorious Teacher” which were issued 
starting from 1950 respectively by the 
Ministry of Education and Presidium of 
the People’s Assembly14. 

In Albania, there are a number of 
institutions and bodies that work to enforce 
legislation related to the issues of the 
of teacher’s profession. The institutions 
responsible for the preparation of teachers, 
have always been: Ministry of Education, 
Sports and Youth (MESY) - sets policies 
for University programs; Higher Education 
Institutions (HEI) - offer programs in the first 
cycle of study - “Bachelor”, programs in the 
second cycle of study - “Master in Teaching”, 
as well as programs in the third cycle of 
study - “Doctorate in Pedagogy”; and Public 
Accreditation Agency for Higher Education 
(PAAHE) - is responsible for ensuring the 
quality of undergraduate programs and 
Higher Education Institutions.

The  prepara t ion ,  profes s iona l 
development and qualification of teachers 
are carried out on a legal basis that is made up 
of laws approved by the Albanian Parliament 
and by-laws (decisions, orders, directives, 
regulations) approved by the Council of 
Ministers, Ministry of Education and Sports. 
Such as status, qualifications, employment, 
salaries, professional development, training, 
rights, duties and promocion from the 
institutions and authorities responsible for 
granting the right to practice a teacher’s 
profession are: Ministry of Education, 
Sports and Youth (MESY) - sets policies 
for University programs; Higher Education 
Institutions (HEI) - offer programs in the first 
cycle of study - “Bachelor”, programs in the 
second cycle of study - “Master in Teaching”, 
as well as programs in the third cycle of 

14 Shefik Osmani, Fjalor i pedagogjisë, Botime enciklopedike: Seria e fjalorëve tematikë, Tiranë: “8 Nëntori”,  
1983, f. 434-436 [Shefik Osmani, Dictionary of Pedagogy, Encyclopedic Editions: Series of Themed Dictionary, 
Tiranë: “8 November”, 1983, pg. 434-436]
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study - “Doctorate in Pedagogy”; and Public 
Accreditation Agency for Higher Education 
(PAAHE) - is responsible for ensuring the 
quality of undergraduate programs and 
Higher Education Institutions.

Courses, the institutions responsible 
for the process of qualification of teachers in 
the pre-university education system are set 
out in the Ministry of Education and Sport 
(MES) Guideline No. 2, dated 05.02.2014 
“On the criteria and procedures for the 
qualification of teachers”. According to 
this instruction, the responsible institutions 
are: Directorate of Internal Services at the 
Ministry of Education and Sports, Institute 
for Educational Development (IED), 
Regional Education Directorates and 
Education Offices (RED/EO).

From 2004 to 2013, the policy on the 
formation, professional development and 
qualification of teachers is presented in two 
basic documents: Pre-University Education 
Strategy 2004-201515 and National Strategy 
for Higher Education 2008-201316. The 
main achievement of the reform based 
on these two documents is the inclusion 
of the profession of teachers in regulated 
professions. The undertaken policies 
reformed the teacher education system by 
changing the curriculum structure, but the 
higher education institutions’ curricula 
were not approached because of the 
different approaches they selected.17 The 
training scheme was changed, specifying 
the required programs, criteria, credits and 
liberalizing the training market.

But, the main achievement of the 
reform based on these two documents is 

the inclusion of the profession of teachers 
in regulated professions. The undertaken 
policies reformed the teacher education 
system by changing the curriculum structure, 
but the higher education institutions’ 
curricula were not approached because of 
the different approaches they selected.18 The 
training scheme was changed, specifying 
the required programs, criteria, credits and 
liberalizing the training market.

At present, pre-school teachers and 
elementary education teachers should be 
formed by 3-year Bachelor studies with 180 
credits, with curricula built for this cycle. 
Primary and elementary education teachers 
should be formed by 3-year Bachelor 
studies with 180 credits, with curricula 
designed for this cycle. The second Cycle 
of studies of Professional Master which lasts 
one year and has got 60 credits should be 
distinguished from Master’s Degree which 
prepares teachers for pre-school education or 
Professional Master’s Degree for the primary 
classes. Courses for Secondary education 
teachers should be trained by following this 
course: Graduation in the relevant field 
of science (first cycle: 3-year Bachelor’s 
Degree, 180 credits), Second cycle studies, 
2-year Master of Science 120 credits, who 
prepares teachers for lower and upper 
secondary education.

However, we think that teacher training 
should be continued. Higher Education 
Institutions should create conditions for 
training and continuing education of 
teachers in cooperation with the institutions 
of higher education.

15 MoES, National Education Strategy 2004-2015, Tirana, 2004, pg. 1-41.
16 Ministry of  Education and Science (MoES), National Education Strategy 2008-2013, Tirana, 2008, 

pg. 1-16.
17 Ministria e Arsimit dhe Shkencës të RSH, Raporti Përfundimtar për Reformimin e Arsimit të Lartë dhe 

Kërkimit Shkencor, Tiranë, 2014, f. 1-48 [Ministry of Education and Science in the Republic of Albania, The 
Final Report on the Reformation of Higher Education and Schientific Research, Tirana, 2014, pg. 1-48.]

18 Ministria e Arsimit dhe Shkencës të RSH, Raporti Përfundimtar për Reformimin e Arsimit të Lartë dhe 
Kërkimit Shkencor, Tiranë, 2014, f. 1-48 [Ministry of Education and Science in the Republic of Albania, The 
Final Report on the Reformation of Higher Education and Schientific Research, Tirana, 2014, pg. 1-48.]
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19 Pre-school education in the Republic of Albania is public and private. It is composed of nurseries and 
kindergarten. Nurseries are insitutions depended on local government and include children of 0-3 year old 
group age. Kindergartens are insitutions depended by the Ministry of Education, Sports and Youth (MESY) 
and include children of 3-6 year old group age. Pre-school education is not obligatory. There are two categories 
of kindergarten, full day and half day care. Kindergardens function all year long. [Taken from: Ministry of 
Education and Sports (MoES), StatisticaL Yearbook of Education (2011-2012 and timely series), the Directory of 
e-Education and Statistics, Tirana, 2013, pg. 9-48. Statistical data and indicators in pre-university education].

20 SPC, Statistical Yearbook of P.S.R of Albania 1990, Tirana, 1991, pg. 147-173. XIV. Education and culture.
21 AMAS, Raport i Bankës Botërore, Tiranë, 1996, f. 1-48.
[AMAS, World Bank Report, Tirana, 1996, pg. 1-48.]

Problems of massive pre-university 
education

After 1990, Albanian state policies 
would bring new elements in the field of 
education. in. Attention would be focused 
more and more on the expansion and 
consolidation of the education system 
remained part of the change. Within 
the disproportionate structure and the 
problems carrying out, new measures would 
be initiated between the school categories. 
Priorities shift to those who provided an 
ever-increasing number of educated people 
and were able to participate extensively in 
the market economy. In the mosaic of the 
new system, the central location would 
be reserved for the compulsory 8 and 
9-year secondary education system, and 
further to the higher educational links. 
The developments within it would enable 
the transition to a unified and diverse 
secondary education with a focus on the 
professional and the high.

Pre-school education. The years 1992-
2013 would be characterized by a pre-school 
activity, of this first link in the scheme of the 
education system19. Pre-school institutions 
were educating children aged 3-6 years 
old on the basis of a program aimed at 
cultivating the correct pronunciation of 
their mother tongue, counting, drawing, 
light physical exercises in the form of 
games etc. Referring to the resources of 
1990, in the country functioned 3.329 
kindergartens with approximately 125.300 
children, respectively 786 in urban areas 

and 2.543 in rural areas20. Compared with 
other educational links, developments would 
be slower. Given the fact that most of the 
population lived in the village, the number 
of institutions would be insufficient. The 
state cared for the kindergartens and towns, 
while their expansion and welfare in the 
village was an obligation of municipalities 
that actually had limited funds.

“Inadequate  prepara t ion  re f l e c ted 
significantly on the rates of child benefit. It 
was to prioritize the curriculum, bypassing 
the activity of children during their free time. 
Education with the workplace was poorly 
accomplished. Part of the educators had 
easy access to the most developed children, 
engaging little with others. Undoubtedly, 
the overcrowding of children in groups 
also caused difficulties. The situation was 
particularly problematic for rural areas, 
where the level of the material base was 
lower. This was compounded by the low 
interest of municipalities focusing on the 
fulfillment of economic indicators. Despite 
all the weaknesses, educational institutions 
will face increasing demands of working 
parents, more pronounced in urban areas 
or large industrial centers such as Tirana, 
Durrës, Vlora, Fier, Shkodra, etc.”21.

Obligatory 8 and 9-year secondary 
education system. In the first decade of 
1990-2000, despite the ongoing efforts 
of the educational structures, the main 
concern of all governments was to increase 
the percentage of school dropouts in 
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22 Burimi: Zyra e Statistikës të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës të RSH.
[Source: Stattistics Office of the Ministry of Education and Science of the Republic of Albania.]
23 MoES, National Education Strategy 2004-2015, Tirana, 2004, pg. 1-41.
24 Ibid.
25 Jani Sota, Pre-University Education in Post-Comunist 1992-2013 (Monograph) - With a foreword by Prof.

Phd. Antonello Biagini (hereinafter: High Education in Post-Communist Albania ...), Berlin: ‘’LAP LAMBERT 
Academic Publishing’’, 2018, pg. 183.

26 Ibid, pg. 183-184.
27 Ibid, pg. 186.
28 Ibid.
29 Ibid.

elementary education, both in rural and 
urban schools. Especially the phenomenon 
of school dropouts grew steadily in the 
nineties during social and political instability 
in Albania22, reaching an average of 3,9%, 
with a maximum of 6,3% in the 1991-1992 
school year23. The average school attendance 
for Albanian children in 1989 was 11,6 
years, which means six years less than the 
OECD average. But in 1998, after a decade, 
the average years of education for Albanian 
children were 9,5 years, marking a drop in 
school years by two years less24. 

From the official statistical data for 
Albania (2002) reported that only 62% 
of 14 year old children had completed 
the eight years of basic education for the 
aforementioned period. The factors that 
contributed to the increase in drop-out rates 
and were: economic reasons (according to 
the survey of 10-14 year-olds, 35% identify 
them as a primary cause) and lack of interest 
caused by a lack of quality assurance in 
education (20% of total abandonment)25. 

“Other factors were also the distance of 
schools, security issues, cultural prospects 
for girls’ education, and internal and external 
migration, which also influenced the 
completion of basic education by students. 
The highest percentage of abandonment was 
observed in peripheral areas in the first period 
of change involving 1992-1997”26.

After 2003, abandoning the school 
would take on another physiognomy that in 

education districts up to policy-making levels 
would be recognized by the term “Secret 
Drop-out”27. It is a worrying phenomenon, 
especially in those areas that continued to 
preserve blood feuding customs. Also, school 
drop out is a more evident phenomenon for 
children in needy and especially roma. The 
problem is and the children of low-income 
families, remote mountainous areas, girls 
in backward mentality and other social 
problems. Concerning the abandonment of 
compulsory 9-year secondary education, it 
results in 0,94%. As noted, it is a relatively 
low figure with the time when the studies 
cited above were conducted. As noted, it is a 
relatively low figure with the previous time.

To develop basic education capacities 
and to align the years of compulsory 
schooling with OECD standards, the 
Albanian government would start applying 
from 2004 the nine year system.

Secondary general education. Even 
secondary education, after the 1990s, would 
be characterized by a generalization of the 
general education. If we refer back to 1989 
in relation to 1998, we notice that that 
the number of students enrolled in general 
secondary education was 24,4% whereas 
in 1998 it was 34,9%28. A satisfactory 
increase in the number of students attending 
secondary education would be observed 
especially in the last years of the second 
decade, as a result of some favourable 
educational policies pursued by the MoES. 
Thus, for the 2008-2009 school year29, 
students’ attendance in secondary education 
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30 Ibid, pg. 188.
31 Ibid,pg. 189.
32 MoES, National Education Strategy  2009-2013, Tirana, 2009, pg. 1-38.
33 “Education” in: Shqiperia.com, the Albanian portal, material published on the web site: https://www.

shqiperia.com/Arsimi.7/
34 Ibid.

increased to 80% of students who completed 
compulsory education versus 71% in 
2003-200430. It should be noted that this 
percentage is still considered low compared 
to European standards (95-100%).

Secondary vocational education. In 
Albania, owever, not all types of secondary 
education recognized the same extent. 
Vocational education would be among 
the most affected sectors in the transition 
period. Special attention would be paid to 
rural areas schools where vocational schools 
were focused on agriculture and zootechnics. 
If the enrolment in secondary education in 
rural areas would drop from 60% in 1990 
to 30% in 1998, for vocational schools this 
figure would dramatically increase from 
49% in 1990 to 2% in the year 199831. 

These drastic changes were influenced 
by several factors: a) In the education 
policies pursued in the early 1990s by 
the Albanian state there is a noticeable 
indifference to the professional education 
of rural areas. Thus, out of 575 professional 
schools in rural areas in 1990, in 1998 we 
only have 54 such. b) Lack of qualified 
staff of these schools, due to continuous 
migration and free movement.

After the approval of Law No. 8872, 
dated 29.03.2002 “On Vocational Education 
and Training in the Republic of Albania” 
there were 41 vocational and professional 
educational schools and 33 social-cultural 
schools (5 of which were technical and 
vocational schools) in 22 districts. Among 
them, in the rural areas, there were 3 
vocational schools, agriculture-agribusiness 
ones. The schools were divided into 4 main 
areas: electro-mechanical (19 schools), 
economics (9 schools), construction-
furniture (4 schools); agriculture, forestry, 

veterinary (9 schools). The students were 
prepared for 35 different specialties32.

Also, in Albania there are: Vocational 
Formation (VF), it is offered through 10 
public vocational training centers in the 
major cities such as: Vlora, Shkodra, 
Tirana (2 centers operating), Durrës, 
Elbasan, Korça, Tepelena and Fier and the 
Moving Center of Public Professional Training 
for the Northeast Area, as well as 150 
licensed private entities providing vocational 
training, out of which 24 are NGOs, with an 
extension to the Albanian territory.

Non-Public Education

After the collapse of the communist 
dictatorship, the private non-public education 
schools started in 1992, with the opening 
of these first kind of schools (madrasa). 
The “Pioneer” of this kind of education is 
the Turkish “Mehmet Akif ” College of the 
private NGO “Gylistan”. This system was 
legalized by the Assembly’s approval of Law 
No. 7952, dated 21.06.1995 “On secondary 
education”, where a special emphasis is the 
provision on the approval and functioning 
of non-public schools. In 2001-2002, there 
were 70 non-public educational institutions 
in Albania, such as kindergartens, 8-year-
schools, religious and secular ones, which 
existed in 14 districts of Albania. Only in 
Tirana, the Albanian metropolis, have been 
opened during the last 9 years 22 private 
educational institutions, kindergartens and 
schools, as well as madrasas33. Only during 
the academic year, ‘98 -’99, non-public 
schools were attended by 5.400 children 
and there are about 450 educators and 
teachers employed there, a number that 
varies according to student flows34.
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It must be emphasized that non-public 
educational institutions are all-around, they 
appear competitive in the face of public 
schools through several advantages such 
as: infrastructure far better than public 
schools, heating systems, recreational 
facilities; transport and insured meals; as 
well as more labs.

Conclusions

Drawing once again the historical 
context in which education took place after 
1990, as an era of overturns and major 
transformations in all former communist 
countries, the new orientation of the political 
scene would undoubtedly determine politics 
education, not merely as a country’s 
individualistic policy, but as a comprehensive 
and integrative policy, in line with European 
standards and beyond.

Although in essence, the Albanian state 
policy aimed at pursuing the Western school 
model, for many reasons in practice, Albanian 
governments reached the last decade of study 
to adopt the necessary legislation, which 
allowed the adoption and implementation of a 
decentralized system in the sector of education 
- shifting responsibilities from the central to 
the local level. Contemporary developments 
in the field of education highlighted the 
tendency of delegating the responsibility of 
improving school work to self-discipline. It 
was intended that school staff, community, 
local government and educational authorities 
would work in partnership to increase school 
outcomes. Above all it should be noted that, 
the development of the education system 
created equal opportunities both within it 
and in relation to other educational systems 
having approximate standards as a result of 
globalist policies.
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Review of Evis GARUNJA’s monograph

Domestic violence is a worldwide 
phenomenon that adversely affects the 
physical, psychological, economic and social 
integrity of the most vulnerable group 
of the society: women, children and the 
elderly. The impact that this phenomenon 
has on the personal and social life of the 
individual encourages different scholars to 
study it more thoroughly, to understand 
its causes and consequences, the costs it 
carries in personal and social life, and the 
institutional mechanisms to prevent and 
limit this phenomenon.

The study presented by the author, 
Evis Garunja, her first monograph, seeks to 
present a general picture of the phenomenon 
of domestic violence in Albania, passing 
through the stages of its development over 

the years, presenting the factors that affect 
it, its consequences and the institutional 
intervention offered to victims of domestic 
violence.

Because of the sensitivity, the topic 
represents to the Albanian society, and 
high priority and interest that civil society 
organizations have devoted to domestic 
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violence, a contribution in this field will 
provide further assistance in recognizing 
the domestic violence situation such as the 
concrete mechanisms against violence, active 
actors that help to mitigate the consequences 
and the legal framework in force with its 
correct interpretation.

In this respect, the study is interesting 
for all scholars in Social Sciences, seeking 
to provide detailed information on the new 
law: “Measures against domestic violence” 
with recent changes, clearly illustrating 
how this law assists and orients the victim 
in reporting violence, protecting her/him 
and how to rebuild her/his life. Another 
important element of the study is the 
institutional and legal cooperation between 
the actors involved in providing concrete 
services to victims of domestic violence, how 
this assistance can be obtained and how to 
guide a victim to report violence.

It is a well-known fact that violence has 
always been regarded as an intimate, highly 
closed affair, within the walls of the home 
and almost immeasurable in the number 
of the affected persons. Factors such as 
patriarchal culture, gender discrimination, 
economic situation, inhibitory mentality, 
educational level, patrias familia power in the 
family, have been identified as contributing 
elements to this phenomenon.

Victim’s reluctance to report the cases of 
domestic violence is influenced by shame, fear 
of punishment, cultural norms and existing 
stereotypes.  The latter factors create a wrong 
perception of a scale of the problem and lead 
to apathy in social and institutional action to 
face the reality. This instigated the author to 
provide as many qualitative and quantitative 
data in her study on the situation of violence 
in Albania, as she could, based on findings 
provided by certified sources, previous 
studies conducted by various institutions 
and organizations that work in the field of 

domestic violence prevention.
In terms of violence effects, its impact 

is social. It affects not only the victim but 
the entire family environment. It produces 
insecurity and instability in interpersonal 
relationships inside and outside the family. 
The social and personal psychological 
consequences are felt not only within the 
family but also outside it. The adult or the one 
who lives in an abusive environment affects 
his/her whole social circle and produces social 
inefficiency with severe consequences.

One in two (52.9%) Albanian women 
have experienced violence during their lives. 
According to the findings of the National 
Population-Based Survey on “Violence 
Against Women”, Instat Albania, 65.8% of 
interviewed women experienced violence 
in their relationships during their lives, 
47% experienced domestic violence from 
an intimate partner; 1 in 5 women had 
experienced physical and/or sexual violence 
and 18.2% of women had experienced 
non-partner violence. 18.1% of women 
had experienced sexual harassment during 
their lifetime and 12.6% of women had 
experienced persecution. The findings 
revealed that 1 in 2 women believe that 
violence between husband and wife is a 
private matter, and 46.5% of women believe 
that a woman must endure some violence 
to keep the family united; 26.1% of women 
believe that a woman should be ashamed, 
or feel bad about talking to someone if she 
is raped.  (Instat, 2019).

One of the most alarming consequences 
of physical violence against an individual is 
death. “The purpose of punishment” may cause 
mostly this effect as well as cause serious 
harm to the victim’s health, and even more 
when the victims are women, children and 
the elderly. Health and mental damages can 
be the cause of further violence as well as a 
consequence of the violence exerted1.

1 https://childhub.org/sq/system/tdf/library/attachments/the_consequences_of_violence_28child_hub_
review29.pdf?file=1&type=node&id=23351
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Childhood violence makes people 
prone to suffering from chronic diseases 
in adulthood (such as heart problems, 
lung or liver disease, cancer, obesity, high 
blood pressure, and high cholesterol). 
The immediate consequences are asthma, 
digestive problems, headaches, and flu. 
Stress from violence can also manifest 
itself in acute form and impair immunity 
and the nervous system. In addition to 
the physical suffering caused by these 
diseases, they also place a heavy burden 
on the entire society in the context of 
public health. One study found that 80% 
of young people who have experienced 
childhood violence suffer from at least 
one psychiatric disorder by the age of 212.

All forms of violence have socio-
economic consequences. In children, this 
feels even more. Lack of school attendance, 
poor results, health problems (physical and 
mental), behavioral problems, limit the 
victim’s ability to contribute to society, 
affecting the well-being of the entire 
community. Globally, it is thought that the 
economic impact of physical, psychological 
and sexual violence on children has resulted 
in a loss of $ 7 trillion annually, almost an 
unimaginable amount3.

Cases of domestic violence offenses, 
judged by years, are very high in Albania 
in relation to the total number of offenses. 
In 2015 among 6,943 criminal offenses, 
1,300 of them were domestic violence, in 
2016 among 6,634 criminal offenses, 1,488 
were domestic violence and in 2017 from 
6,632 cases, 1,412 were domestic violence 
offenses (Instat 2017)4.

Having identi f ied this  present 
problematic in Albanian society, the 
necessity to study is quite high. In this 
spirit, the study, through its methodology, 
provides a more detailed information about 

the phenomenon, based on the results of 
previous studies, analyses of quantitative 
and qualitative data obtained from large-
scale participatory surveys, international 
and national literature on the real facts on 
dealing with this issue, showing successful 
cases and other important tools on achieving 
the required results.

The issue raised in this monograph 
on the first chapter is related to the 
phenomenon of DV over the years, taking 
care to provide a clear picture of the position 
of the Albanian woman in society and in 
the family. The author intends to offer some 
of the causes that cause this phenomenon, 
the forms of its exercise accompanied with 
statistical data showing the real situation 
of violence in the society. These data create 
clear premises for further understanding of 
the social and economic costs that violence 
generates on the individual (victim), family 
and entire society wellbeing.

The second chapter pays special 
attention to the legal framework in force. 
The chapter begins with an explanation of 
international law, part of the Albanian legal 
system to proceed further with the Albanian 
constitution, the civil code and the criminal 
code that recognizes the phenomenon of 
domestic violence, specifically sanctioning 
and punishing it.

The third chapter gives a detailed 
analysis of the administrative-civil law 
of “Measures against domestic violence 
in family relationships” as a clear legal 
standard offered by the Albanian legislation 
to the citizens affected in family relations 
by all forms of abuse. Determining the 
target protected by law, the forms and the 
ways of institutional assistance towards 
the victim, the procedure followed on 
providing legal assistance to the victim, 
the inter-institutional cooperation and the 

2 Ibidem
3 Ibidem
4 http://www.instat.gov.al/media/4823/statistikat-e-krimeve-dhe-drejt%C3%ABsis%C3%AB-penale.pdf
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responsible structures for the rehabilitation 
of the victims and the perpetrators, are some 
of the issues that this law aims to resolve and 
the author of the study stress on explaining 
as clearly as possible.

The last chapter strongly emphasizes 
the implementation of domestic violence 
law in practice. Statistics on the issuance of 
protection orders, implementation of these 
court decisions in practice, identification 
of present problems during the execution 
of judicial decisions and the concrete 
services offered to victims of domestic 
violence granted new possibilities on 
improving the situation in reality, and 
learning lessons on improving the fight 
against violence in family relationships. 
This critical attitude towards the situation, 
identifying problematic cases, successful 
stories and orienting towards supportive 
and integrative institutions on behalf of 
domestic violence victims contributes 
to providing and finding solutions to 
improve the created situation and to stop 
the critical phenomenon of violence in the 
Albanian society.

Because the home may be anymore the 
most unsafe place for the Albanian woman, 
all scholars should offer their contribution 
to providing concrete solutions. This is the 
ambition of the monograph of Dr. Evis 
Garunja. This analysis serves not only to 
humanities scholars, law professionals but 
also to any other interested person who wants 
to be informed on the domestic violence 
situation in Albania, the legal framework 
and the ways of its implementation.

Its publication by a foreign publishing 
house gives to this study an opportunity 
to gain greater recognition as well as the 
conveyed message conveys in itself.

For this reason, my opinion on this 
study consisted of, it will complement the 
interdisciplinary research framework with 
strong legal orientation on recognizing 
and inhibiting the phenomenon, so I 
recommend it with full confidence.

NJË TABLO SHUMËPLANËSHE 
RRETH SITUATËS SË RËNDË E 
TË NDËRLIKUAR TË POPULLSISË 
ÇAME GJATË LUFTË SË DYTË 
BOTËRORE

Prof. dr. Fatmira RAMA
Universiteti i Tiranës; Fakulteti Histori-
Filologji

Rreth monografisë
Çështja çame gjatë Luftë së Dytë 
Botërore

Me autor
Dr. Lorenc AGALLIU
Botim i Universitetit Aleksander Moisiu 
Durrës

Kur e përfundon së lexuari me 
kujdes studimin monografik të dr. Lorenc 
Agalliut, krijon bindjen e plotë të një pune 
pasionante të madhe hulumtuese, analitike e 
sintetizuese, rreth çështjes çame gjatë Luftës 
së Dytë Botërore, duke ia dalë me sukses të 
prezantojë një nga punimet më serioze, më 
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të plota e disaplanëshe në historiografinë 
shqiptare, rreth kësaj tematike, mbi kritere 
tërësisht profesionale. Do të thoja se, me këtë 
punim jepet një kontribut i ri i rëndësishëm 
në këtë lëmë, duke kapërcyer një fazë të 
studimeve të viteve 90-të të shekullit të 
kaluar, ku binte në sy një lloj amatorizmi, 
por sigurisht me të dhëna me vlerë.

Është i njohur fakti, që përgjatë viteve 
të diktaturës komuniste, çështja çame ishte 
lënë në hije dhe pothuajse nuk ishte objekt 
i historiografisë shqiptare, dhe kur studimet 
rreth Kosovës e trojeve të tjera shqiptare 
në Jugosllavi e Malin e Zi, të përqendruara 
në një sektor të veçantë në Institutin e 
Studimeve Historike pranë Akademisë së 
Shkencave të Shqipërisë, jo të gjitha shihnin 
dritën e botimit, duke shërbyer brenda 
institucioneve përkatëse shkencore, apo 
politike. Mbas rënies së këtij sistemi u kalua 
në një liri të plotë studimore, pa censurë, çka 
krijoi një mjedis të përshtatshëm për botimin 
e një sërë artikujve e punimeve shkencore 
më të plota e të detajuara rreth çështjes 
çame në përgjithësi, ku binin në sy krahas 
një lloj amatorizmi dhe emocione të forta 
nacionaliste, duke pasur parasysh dramat e 
njëpasnjëshme të popullsisë çame në gjysmën 
e parë të shek. XX, që kulmuan me gjenocidin 
e shovinizmit grek dhe shpërnguljen e mijëra 
banorëve çamë myslimanë në fund të Luftës 
së Dytë Botërore.

Nga fillimi i viteve 2000, mund të flasim 
për një fazë të re, kur punimet rreth Çamërisë 
në historiografinë shqiptare, kalojnë në një 
stad më të avancuar, mbështetur në studime 
më të thelluara arkivore shqiptare e të huaja, 
të shtypit të kohës, me një literaturë më të 
gjerë bashkëkohore, ku përveç studiuesve 
shqiptarë, janë angazhuar seriozisht dhe 
historianë të njohur grekë dhe të tjerë të huaj.

Pikërisht, ky punim monografik, 
hartuar fillimisht si një punim doktorature 
pranë Departamentit të Historisë, në 
Fakultetin Histori-Filologji të Universitetit 
të Tiranës dhe i mbrojtur me vlerësimet më 
të larta, merr një vlerë të re, nga mbështetja 

në burime të pasura e origjinale dokumentare 
të arkivave të shumta shqiptare, ku autori 
si punonjës me eksperiencë në Arkivin 
Qendror Shtetëror në Tiranë, ka qëmtuar 
me vite të tëra e me përkushtim të veçantë. 

Kjo vlerë shtohet nga njohja dhe 
studimi i thelluar i një sërë burimeve 
dokumentare të huaja, të botuara tashmë, 
ku do të veçonim ato italiane me shumë 
interes nga këndvështrimi i tyre rreth 
çështjes çame gjatë Luftës së Dytë Botërore 
dhe ballafaqimi me burimet shqiptare e më 
tej. Sigurisht një rol të rëndësishëm kanë 
luajtur dhe studimi me vëmendje i shtypit të 
kohës në Shqipëri gjatë luftës, i grupimeve 
të ndryshme politike dhe me këndvështrime 
të ndryshme rreth çështjes çame, i kujtimeve 
të pjesëmarrësve në këto ngjarje dhe i 
studimeve rreth Çamërisë gjatë Luftës së 
Dytë Botërore, ku spikasin edhe autorë të 
njohur grekë, por edhe anglezë, amerikanë 
etj. Kjo i ka lejuar autorit, që të paraqesë 
njëkohësisht punimin më të plotë deri më 
tani në historiografinë shqiptare rreth kësaj 
çështjeje dhe njëkohësisht multidimensional, 
ku mbas një hyrjeje solide, në pesë kapituj 
themelorë, dr. Lorenci ka pasqyruar për 
mendimin tonë objektivisht e pa pasione e 
paragjykime nacionaliste, shkaqet e faktorët 
historikë të situatës së rëndë e komplekse të 
popullsisë çame, sidomos në vitet ‘20 të 
shek. XX, agravuar në prag të pushtimit 
italian ndaj Greqisë në tetor 1940; dhe 
akoma më tej, gjatë pushtimit italo-gjerman 
të saj. Autori, mbështetur në burime të 
shumta italiane, të shtypit kolaboracionist 
shqiptar etj., ka pasqyruar diplomacinë 
e fshehtë e të hapur italiane, dhe të një 
propagande të shfrenuar të saj, nxitjen e 
irredentizmit të krahut nacionalist shqiptar 
e mbështetur në aspiratat e shqiptarëve për 
bashkimin e Kosovës e të Çamërisë me 
Shqipërinë. Propaganda fashiste italiane, 
e pasqyruar gjerësisht në punim, u përpoq 
të manipulojë faktorin nacionalist çam, e 
atë shqiptar në përgjithësi, në mbështetje 
të planit të saj ushtarak ekspansionist ndaj 
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Greqisë, duke shfrytëzuar në kulm edhe 
kontradiksionet e armiqësitë e hershme 
e të reja midis popullsisë shqiptare çame 
në Greqi, kryesisht asaj myslimane, me 
faktorin grek në këtë territor, në jo pak 
raste edhe me shqiptarët ortodoksë aty, të 
nxitur nga qarqe shoviniste greke dhe nga 
administrata kolaboracioniste greke gjatë 
pushtimit italo-gjerman.

Autori ka ndërtuar kështu një tablo në të 
gjitha nuancat të një situate shumë të rëndë e 
të ndërlikuar të popullsisë çame gjatë luftës, 
ku u pleksën shumë faktorë që nuk qenë pro 
saj, që nga qëndrimet manipuluese e jo të 
sinqerta në premtimet e tyre të pushtuesve 
italianë e gjermanë, të përballjes me politikat 
aspak miqësore të administratës greke 
kolaboracioniste, të qëndrimit armiqësor të 
organizatës ushtarake nacionaliste të EDES-
it dhe njësive shoviniste zerviste në gjirin e 
saj, që luante me dy porta; me pushtuesit 
gjermanë dhe me misionin aleat anglez; me 
paragjykimet ndaj saj edhe nga rezistenca 
e mirëfilltë antifashiste greke e EAM-it, 
megjithëse më e matur dhe e sofistikuar si 
dhe me vetë qëndrimet luajale të Misionit 
Ushtarak Anglez, i cili për më tepër, që 
nga gjysma e dytë e vitit 1944, bëri një lloj 
aleance me EDES-in, për të eliminuar nga 
skena të majtën komuniste greke, çka çoi 
në një inkurajim të mëtejshëm të qarqeve 
shoviniste të EDES-it ndaj popullsisë 
myslimane shqiptare në Çamëri.

Kjo situatë, paraqitur mjeshtërisht nga 
autori, ishte një barrë tejet e rëndë mbi 
këtë popullsi, e cila qëndroi përgjithësisht 
me dinjitet e neutrale, si përballë grupimit 
nacionalist çam në një lloj bashkëpunimi me 
trupat pushtuese, duke arritur të ngrejë një 
rrjet të dobët të organeve vetadministruese 
në Çamëri, aq edhe përballë administratës 
greke, gjithashtu e dobët, por armiqësore 
ndaj saj. Autori në këtë kontekst, arrin të 
vërtetojë hipotezën e punimit të tij, që 
popullsia çame, me gjithë këto ndërlikime 
të mëdha në shumicën e vet, arriti të 
dimensionohet qartë, sidomos që nga 

gjysma e dytë e vitit 1943 e më pas, në 
mbështetje të rezistencës antifashiste në 
Greqi. Nga gjiri i saj, përveç lidhjeve 
më të hershme e aktive, me rezistencën 
antifashiste në Shqipëri brenda Frontit 
Antifashist Nacionalçlirimtar, u kalua 
fillimisht në krijimin e çetave të saj dhe 
mikste si dhe në batalione në kuadër 
të Ushtrisë Nacionalçlirimtare greke 
(ELLA-s). Autori vërteton qartë shifrat prej 
1000 luftëtarësh aktivë çamë, inkuadruar 
në këtë rezistencë, si dhe të rreth 70 
dëshmorëve antifashistë çamë, raport, që 
në krahasim me popullsinë e saj, është një 
numër i konsiderueshëm, dhe në krahasim 
me vendet e tjera ballkanike e më tej. Autori 
ka sjellë kështu fakte e analiza të shumta, ku 
ka vërtetuar objektivisht këtë pjesëmarrje e 
kontribut të kësaj popullsie, të martirizuar 
në masakra e gjenocid të vërtetë, pikërisht 
nën akuzën e bashkëpunimit me pushtuesit 
nazifashistë, që çoi nga pranvera e vitit 
1944 deri në fillimet e vitit 1945, në 
qindra të vrarë e të masakruar, në tortura e 
linçime të vërteta, pa kursyer as popullsinë 
civile, gra fëmijë e pleq; në shkatërrime e 
rrëmbime të pronave e pasurive të tyre, 
deri në largimin aq të dhunshëm të 10-25 
mijë çamëve myslimanë drejt Shqipërisë, që 
lanë trojet e tyre, ku kishin jetuar në shekuj, 
qindra të vdekur pa varr, kujtimet e tyre të 
çmuara. Dhe autorë të tjerë kanë arritur të 
pasqyrojnë me vërtetësi këtë gjenocid të 
dhunshëm mbi popullsinë çame, arritje që 
autori i ka çuar më tej, i ka plotësuar dhe 
vërtetuar bindshëm, jo vetëm mbi një bazë 
të gjerë dokumentare, por mbështetur dhe 
në literaturën objektive greke e në kujtime e 
shkrime të anëtarëve të Misionit Anglez dhe 
të studiuesve bashkëkohorë në Britaninë e 
Madhe, SHBA etj.

Një arritje tjetër e autorit, është analiza 
e thelluar e situatës së rëndë të refugjatëve 
çamë dhe të mbështetjes së tyre nga populli 
e shteti shqiptar; e ndërkombëtarizimit të 
çështjes çame nga institucionet shqiptare 
dhe organizatat çame që vepruan ndërkohë 
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në Shqipëri, e qëndrimi dhe roli i faktorit 
ndërkombëtar, ku u evidentua UNRRA, me 
ndihmat e saj të shumta etj. Autori me një 
bilanc të detajuar krahas dëmeve të shumta 
të kësaj popullsie, jep një tablo të sistemimit 
të saj në shtetin amë dhe të kompleksitetit të 
faktorëve, rreth rifillimit të një jete të re, por 
gjithnjë me kokën e zemrën prapa.

Sot kjo populls i  është një nga 
komponentët e rëndësishëm e të çmuar të 
popullsisë e qytetarëve shqiptarë, e shtuar 
në numër, me kontribute, me potencialin 
e saj në zhvillimet ekonomike, politike e 
kulturore, me shoqata e grupime politike me 

peshë në jetën e vendit. Ajo është e gatshme 
të falë e ka dhënë e jep mesazhe paqeje, por 
kërkon falje shtetërore e publike nga vendi 
fqinj, nën shembullin e shteteve të tilla 
demokratike në botë si SHBA, Australia, 
Afrika e Jugut etj., në raste analoge me 
popullsitë vendase, ku janë njohur dëmet e 
shkaktuara gjatë historisë në kurriz të tyre 
dhe të drejtat pronësore etj. Ajo kërkon të 
lëvizë lirshëm në fshatra e qytete ku jetonin 
në shekuj të parët e tyre, kërkon marrëdhënie 
miqësore me shqiptarët vëllezër ortodoksë 
atje dhe me popullsinë greke me të cilën kanë 
bashkëjetuar aq pranë në vite.
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