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KUPTIMET DHE PËRDORIMET 

E “QYTETËRIMIT” TE LIBRAT SHKOLLORË 

TË HISTORISË BOTËRORE NË SHQIPËRI1

Enis SULSTAROVA
Georg Eckert Institute for International Textbook Studies, Braunschweig, Germany

E-mail: enis.sulstarova@gmail.com;

Studime Sociale 2015, 1 (9): 5-19

Dr. Enis SULSTAROVA është pedagog në Departamentin e Sociologjisë të Universitetit të Tiranës. 
Fushat studimore të tij janë sociologjia politike, nacionalizmi dhe politikat e identitetit. Botimet e Sulstarovës 
përfshijnë disa libra në gjuhën shqipe mbi nacionalizmin, idenë e Evropës dhe orientalizmin e ligjërimit të 
intelektualëve shqiptarë gjatë periudhës modern të historisë së Shqipërisë. Aktualisht është bursist për një 
projekt kërkimor pasdoktoral pranë Institutit Georg Eckert në Braunschweig të Gjermanisë.

Hyrje

“Qytetërimi” është koncepti kryesor 
organizues i brezit të ri të teksteve të historisë 
botërore për arsimin parauniversitar në 
Shqipëri. Koncepti është zgjedhur si një 
mënyrë për të organizuar në një rrëfim të 
vetëm përparimin e njerëzimit, nga fillimet 
parahistorike deri në formimin e asaj që 
tekstet e historisë e emërtojnë si “qytetërimi 
botëror”. Në këtë artikull shqyrtohet tensioni 

midis kuptimeve përshkruese dhe normative 
që mbart ky term dhe që për pasojë shfaqen 
edhe në tekstet e historisë për shkollat 
9-vjeçare dhe ato të mesme. Hipoteza që i prin 
analizës sonë është se ndërsa tekstet e historisë 
së botuar në vitet e fundit bëjnë përpjekje për 
ta zgjeruar dijen e nxënësve mbi qytetërimet 
joperëndimore, evrocentrizmi i rrëfimit 
kryesor mbetet po aq i fuqishëm sa edhe te 
tekstet e mëparshme. Për rrjedhojë, qytetërimi 
perëndimor paraqitet në to si qytetërimi 

1 Hulumtimi për këtë artikull është realizuar pranë Institutit Georg Eckert në Braunschweig të Gjermanisë, 
në kuadër të një projekti kërkimor mbi librat shkollorë të historisë në Shqipërinë e tranzicionit, i cili financohet 
nga programi Marie Curie i Fondacionit Gerda Henkel, me seli në Dyseldorf. Autori u shpreh mirënjohjen të dy 
institucioneve për mbështetjen që i kanë dhënë.

Nuk ka dokument të qytetërimit që të mos jetë në të njëjtën kohë 
edhe një dokument i barbarisë.  

 Valter Benjamin
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më i lartë i botës dhe ai qëllimisht izolohet 
e mbrohet prej dukurive të ndërlidhura të 
kolonializmit dhe imperializmit perëndimor. 

Megjithëse tekstet e historisë rrëfejnë 
të shkuarën, mënyra se si e shkruara rrëfehet 
pasqyron pikëpamjet dhe kuptimet e 
atyre që jetojnë në të tashmen. Librat 
shkollorë pasqyrojnë vlerat dhe pikëpamjet e 
përgjithshme që një shoqëri e dhënë ka për 
veten, si edhe aspiratat që ka për të ardhmen. 
Prandaj, sidomos tekstet e historisë mund 
të quhen si “kujtesa zyrtare e shoqërisë. Ata 
përshkruajnë ato gjëra që brezi i rritur kërkon 
të përcjellë te brezi i ardhshëm” (Pingel, 1999: 
40). Kësisoj, artikulli ynë argumenton se 
paraqitja e shoqërisë perëndimore liberale si 
kulmi i qytetërimit botëror është parë si një 
mënyrë për t’i edukuar nxënësit shqiptarë 
me vlerat liberale dhe perëndimore pikërisht 
në kohën kur Shqipëria është bërë anëtare e 
NATO-s dhe ka aplikuar për t’u bërë anëtare e 
Bashkimit Evropian. Mirëpo, në krahun tjetër, 
kjo është realizuar në kurriz të krijimit të 
vetëdijes kritike mbi padrejtësitë dhe vuajtjet 
që imperializmi dhe kolonializmi perëndimor, 
në emër të qytetërimit, u ka shkaktuar popujve 
joevropianë përgjatë historisë. Në mënyrë 
paradoksale, tekstet e historisë botërore mund 
të kultivojnë te nxënësit të kundërtën e asaj 
që mund të kenë dashur autorët e programit 
dhe të teksteve: vlerësime evrocentriste 
mbi qytetërimet joperëndimore, si në të 
shkuarën apo ashtu edhe në të tashmen. 
Nëse argumenti që ngremë qëndron, atëherë 
shprehim shqetësimin se efektet e mësimit 
të historisë në arsimin parauniverstar janë 
disi të ndryshme nga synimet e deklaruara 
për aftësimit të nxënësve për të analizuar dhe 
intepretuar në mënyrë kritike informacionin 
historik dhe për t’i edukuar ata me ndjenjën e 
mirëkuptimit dhe besimit të ndërsjellë midis 
popujve e kulturave të ndryshme. 

Më poshtë artikulli vijon i ndarë në tri 
pjesë. E para është një përmbledhje e shkurtër 
teorike e kuptimeve të “qytetërimit” në 
histori dhe të lidhjes së tij me kolonializmin 
dhe imperializmin. Pjesa pasuese shqyrton 

mënyrën se si “qytetërimi” si term filloi 
të shfaqej në tekstet e historisë botërore 
në Shqipërinë e viteve 90 të shekullit të 
kaluar, derisa ai u bë koncepti themelor për 
organizimin e tyre në shekullin e tanishëm. 
Përfundimet e arritura paraqiten në pjesën 
përmbyllëse të artikullit.

Qytetërimi, kolonializmi dhe 
imperializmi

Termi “qytetërim” u shpik në Britaninë 
e Madhe dhe në Francë gjatë gjysmës së dytë 
të shek. XVIII. Sipas përdorimeve të para të 
tij, “qytetërimi” përshkruante si procesin e të 
qenit i qytetëruar, po ashtu edhe rezultatin e 
tij. E kundërta e qytetërimit ishte barbaria, 
një term ky shumë më i vjetër, i përdor në 
lashtësi nga grekët dhe romakët për popujt 
që nuk flisnin gjuhët e tyre dhe që shiheshin 
si të mangët në zhvillimin material e kulturor. 
Kësisoj, në sajë të kundërshtisë kuptimore 
me barbarinë apo barbarizmin, qysh në fillim 
supozimi pas përdorimit të fjalës “qytetërim” 
ishte se ai në radhë të parë i përkiste popujve 
të Evropës (Perëndimore), ndërsa në skaj dhe 
jashtë kontinentit ndodheshin qytetërimet e 
degraduara orientale, barbaria, egërsia apo 
gjendja e natyrës. 

Qytetërimi si term u përdor si në mënyrën 
përshkruese, ashtu edhe në atë normative. 
Në cilësinë përshkruese, ai shënjonte 
produktet materiale e etnografike dhe vlerat 
që kanë të përbashkëta një grup i caktuar 
njerëzish, si atëherë kur flasim e shkruajmë 
për “qytetërimet e lashta” e po kështu 
edhe apo për “qytetërimin perëndimor”. 
Përkufizimi përshkrues është i ngjashëm me 
atë të “kulturës”, duke pështjelluar në këtë 
mënyrë dallimet midis këtyre dy termave, 
por ai të paktën lejon ekzistencën e disa 
qytetërimeve të njëkohshëm dhe deri diku të 
barazvlefshëm në sytë e vëzhguesit. Ndërsa 
përkufizimi normativ ka të bëjë me atë se cili 
grupim i njerëzve është më i qytetëruar se 
tjetri. Zakonisht, përdorimet normative dhe 
etnografike të qytetërimit janë shoqëruar me 
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njëri-tjetrin, sepse shqiptuesi perëndimor i 
termit ka qenë ai që ka vendosur standartin 
krahasues, për të përcaktuar më pas hierarkinë 
e qytetërimeve të botës (Bowden, 2009).

Nuk është rastësi që termi u shpik 
në erën e iluminizmit. Ai nevojitej për të 
përshkruar pozitën e re kryesuese që elitat 
borgjeze dhe intelektuale në Angli e Francë 
besonin se Evropa Perëndimore gëzonte 
përballë pjesës tjetër të botës. Qytetërimi 
nuk kishte të bënte thjesht me dominimin 
perëndimor në politikë e tregëti, por edhe 
me një ndjenjë identiteti të formuar në erën e 
arsyes, shpikjeve shkencore dhe të përparimit. 
Sipas sociologut Norbert Elias (2000: 5), 
përdorimi në këtë kohë i termit “qytetërim” 
shprehte vetëdijësimin e Perëndimit:

Ai përmbledh gjithçka për të cilat shoqëria 
perëndimore në dy-tri shekujt e fundit e 
beson veten si eprore ndaj shoqërisë së 
mëparshme apo ndaj atyre “më primitive” që 
ekzistojnë krahas saj. Me këtë term, shoqëria 
perëndimore rreket të përshkruajë atë çfarë 
përbën karakterin e saj të veçantë dhe për të 
cilin ajo është krenare: nivelin e teknologjisë 
së saj, natyrën e sjelljeve të saj, zhvillimin e 
dijes së saj shkencore, apo këndvështrimin e 
vet për botën etj.

Përdorimi i “qytetërimit” në Gjermani 
ndoqi një rrugë disi të ndryshme, sepse aty 
“Zivilisation”-i zinte një vend më të ulët se 
sa termi më i çmueshëm “Kultur”. Fusha e 
kulturës aty përmblidhte krijimet intelektuale, 
artistike dhe fetare, ndërsa fusha e qytetërimit 
kishte të bënte me arritjet politike, shoqërore, 
ekonomike dhe shkencore. Arsyeja për këtë 
dallim kishte të bënte me faktin se mendimi 
intelektual gjerman ishte më i distancuar 
nga veprimtaria politike, ndryshe nga ajo 
që ndodhte në Francë, ku intelektualët 
debatonin çështje politiko-shoqërore në 
kafenetë e Parisit apo në sallonet e fisnikërisë. 
Pas formimit të shtetit gjerman në shek. 
XIX, antiteza midis qytetërimit dhe kulturës 
barazohej me dallimin midis shpirtit gjerman 

në njërën anë dhe qytetërimit kozmopolitan 
dhe “artificial” francez në anën tjetër. Mirëpo 
dallimi franko-gjerman në përdorimin e 
qytetërimit nuk duhet çuar shumë larg, sepse 
mendimtarë të rëndësishëm gjermanë, midis 
tyre Hegeli dhe Marksi, ishin dakort me 
idenë iluministe se qytetërimi përfaqësonte 
përparimin e njerëzimit përgjatë historisë 
(Bowden, 2009: 34-40). 

Përdorimi i qytetërimit i imponon një 
logjikë rrjedhës së historisë, ndërsa koncepti 
i përparimit (progresit) nënkupton se historia 
ka një qëllim për të përmbushur. Me fjalë 
të tjera, sa më shumë që përparojmë aq më 
shumë qytetërohemi dhe i largohemi egërsisë 
dhe barbarisë së të shkuarës. Kjo mënyrë e të 
menduarit tashmë është bërë e zakonshme, 
por në fakt ajo është në vetvete historike, sepse 
është nxitur si mënyrë e interpretimit historik 
pikërisht në kohën moderne, nga iluminizmi 
e tutje. Standardet e qytetërimit perëndimor 
shërbejnë për të treguar drejtimin e përparimit 
dhe janë matës të përparimit të qytetërimeve 
të tjerë. Kjo ka ndodhur për vetë faktin se 
Perëndimi nuk e ka parë veten vetëm si një 
qytetërim midis disa syresh, por si mbajtës 
i pishtarit të përparimit. Në këtë mënyrë, 
rrëfimi i përparimit në histori është ndërtuar 
në disa etapa nëpër të cilat ka kaluar njeriu 
evropian dhe nëpër të cilat duhet të kalojnë 
edhe joevropianët. Perëndimi ishte autentiku 
ndërsa të tjerët shërbenin si pasqyrë e tij: 

Përdorimi i qytetërimit ishte një projekt i 
iluminizmit evropian për t’i dhënë borgjezisë 
një kuadër universal të identitetit kolektiv. 
Qytetërimi perëndimor i dha identitet universal 
kulturave kombëtare evropiane. Kultura 
gjermane, franceze apo ajo britanike shiheshin 
si shfaqje të veçanta dhe si shpalosje historike 
të qytetërimit perëndimor... Qytetërimet 
islamike, indiane apo afrikane u shpikën 
kontrapunktualisht nga orientalizmi – krahu 
intelektual i kolonializmit – me qëllimin për ta 
ujdisur, kundërpeshuar dhe, në këtë mënyrë, 
për ta vërtetuar “Qytetërimin Perëndimor” 
(Dabashi, 2001: 364).
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Sipas gjykimit evrocentrist, ndihmesat që 
kanë dhënë qytetërimet e tjerë në përparimin 
e njerëzimit trajtohen si gjëra të së shkuarës, 
sepse në të tashmen është vetëm Perëndimi 
ai që po ecën përpara dhe qytetërimet e tjerë, 
që e ndjekin dhe që e imitojnë, kanë nevojë 
për përkrahjen dhe ndihmën e tij. Kalimi 
nga kuptimi përshkrues në atë normativ i 
qytetërimit bëhet i detyrueshëm në filozofinë 
e historisë së Hegelit, sepse ai thotë se është 
normale që kombet e qytetëruar t’i trajtojnë 
si barbarë kombet që kanë mbetur më pas: 
“Një popull blegtor mund ta trajtojë si barbar 
një popull gjuetar dhe të dy këta janë barbarë 
nga këndvështrimi i popujve bujqësorë” (cit. 
te Bowden, 2009: 69). Prej këndej hidhet 
hapi tjetër, i cili është detyra që i ngarkojnë 
vetes popujt e qytetëruar për të qytetëruar 
barbarët dhe të egrit. Histora është plot 
me dëshmi të besimit që kanë pasur popuj 
të ndryshëm, se të tjerët janë të paaftë për 
vetëqeverisje dhe se ata nuk po shfrytëzojnë 
si duhet tokën e burimet e tjera natyrore, 
prandaj kanë nevojë për mbikëqyrje dhe 
udhëheqje. Kështu në Amerikë, Australi 
dhe vende të tjera, “padituria” e vendasve të 
paqytetëruar për ta punuar si duhet tokën 
e tyre do të thoshte se territoret ishin terra 
nullius që mund të kolonizoheshin prej të 
bardhëve. Me fjalë të tjera, vetëm klasifikimi 
i një shoqërie si më pak të qytetëruar apo 
si barbare mjaftonte si tregues “objektiv” 
se nevojitej ndërhyrja e jashtme nga ana 
e fuqive të qytetëruara (po aty: 218). Në 
kohën moderne, nuk mjaftonte që një popull 
të kishte organizim dhe vetëqeverisje, sepse 
këto nuk kualifikoheshin si të sakta po të 
mos pajtoheshin me standardet e vendosura 
nga Perëndimi. Nuk është për t’u habitur pse 
“perëndimorizimi” u bë sinonim i procesit të 
qytetërizimit dhe pse përhapja e qytetërimit u 
bë justifikimi kryesor moral për kolonizimin e 
botës nga ana e shteteve perëndimore. 

Lidhja midis qytetërimit dhe kolonizimit 
vendoset kur bëhet pyetja: çfarë do të bëjmë 
me “vendasit” nëse nuk do t’i shfarosim? 
Nëse, pas marrjes në zotërim të një territori, 

vendasit lejohen të jetojnë aty krahas të 
bardhëve, qytetërimi përfaqëson procesin i cili 
u mëson vendasve se si të sillen e të veprojnë 
sipas interesit të të bardhëve. Vendasit duhet 
të mësohen të jenë skllevër apo punëtorë në 
shërbim të pronarëve të bardhë dhe shpirtrat 
e tyre duhen shpëtuar me anë të besimit 
të vërtetë (McVeigh & Rolston, 2009: 3). 
Pozita e privilegjuar e kolonistëve të bardhë 
është e justifikuar nga zelli i tyre për punë, 
përballë përtacisë së vendasve. Emancipimi 
i popujve kolonialë do të vinte pasi këta 
të qytetëroheshin, gjë që në praktikë do të 
thoshte se ata do të ishin nën kontrollin dhe 
mbikëqyrjen e të bardhëve për aq kohë sa do 
ta gjykonin këta të fundit. 

Konstruksionet ideore të qytetërimit 
dhe barbarisë, të cilat ishin qendrore për 
sundimin kolonial, i kanë mbijetuar proceseve 
shkolonizuese dhe akoma ushtrojnë ndikim 
në mendjet e njerëzve. Me gjithë shoqërimin 
e tij me kolonializmin dhe imperializmin, 
tani “qytetërimi” po përdoret në kuptimin 
gjithëpërfshirës (universal) të “qytetërimit 
botëror”. Mirëpo jo gjithmonë është e qartë 
se çfarë nënkuptohet me “qytetërim botëror” 
dhe shpesh supozohet se ai përfaqëson 
përhapjen në botë të modeleve të shoqërive 
perëndimore. Modernizimi, zhvillimi, tregtia 
e lirë, liberalizmi, demokracia dhe të drejtat 
e njeriut merren si standarte të qytetërimit 
të sotëm botëror. Kjo bie në sy p.sh. në 
tezën e “fundit të historisë”, që politologu 
Frencis Fukujama [Francis Fukuyama] 
shtroi në mbarim të Luftës së Ftohtë, për 
të sugjeruar se universalizimi i modelit 
perëndimor të shoqërisë është finalizimi i 
përparimit të njerëzimit. Në këtë mënyrë, 
qytetërimi perëndimor kthehet në një koncept 
të palëvizshëm, që shënjon një gjendje të 
përfunduar, që mbetet për t’u arritur edhe nga 
pjesa tjetër e botës. Implikimi është se, tani, 
“tjetri” i qytetërimit botëror nuk mund të jetë 
thjesht tjetri i ndryshëm, por vetë irracionalja 
dhe barbaria (van Krieken, 2010).

Kjo gjë duket edhe në vetë rigjallërimin 
e përdorimit mbarëbotëror të termit 
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“qytetërim” pikërisht pas 11 Shtatorit. Miti 
politik i “përplasjes së qytetërimeve”, i cili u 
paraqit si një teori shpjeguese për politikën 
ndërkombëtare pas rënies së dypolaritetit të 
Luftës së Ftohtë (Huntington, 1993), tashmë 
është kthyer në një ligjërim hegjemonik 
dhe në një kuadër mendor të rëndësishëm 
dhe të përhapur për interpretimin e botës 
së sotme (Bottici & Challand, 2006). Fakti 
është se Samuel Hantingtoni e përdori 
“qytetërimin” në kuptimin etnografik, si 
kultura me shtrirje më të madhe, apo “niveli 
më i gjerë i identitetit kulturor që kanë 
njerëzit nën identitetin që e dallon njeriun 
prej specieve të tjera” (Huntington, 1993: 
24). Sipas tij, Perëndimi është njëri midis disa 
qytetërimeve dhe ai argumenton se, pas rënies 
së ideologjive universale ka shumë gjasa që 
identitetet kulturore/qytetërimore do të jenë 
parimet organizuese në politikën botërore, 
prandaj do të ekzistojë mundësia e përplasjes 
së qytetërimeve me njëri-tjetrin. Mirëpo 
pace Hantingtonit, qytetërimi evropian apo 
perëndimor e ka parë veten gjithmonë si një 
qytetërim të dallueshëm e modern, që synon 
të kthehet në një qytetërim botëror (Assad, 
2003: 166), prandaj përplasja e qytetërimeve 
vetvetiu merret si përplasje e qytetërimit me 
barbarinë. Në këtë mënyrë, pas përdorimit 
të konceptit të “qytetërimit” në politikën e 
sotme botërore qëndron ideja se, nëse disa 
popuj lihen më vete, ata mund të bien pas në 
nivelin e barbarisë, prandaj detyra e “botës së 
qytetëruar” është të ndërhyjë dhe t’i shpëtojë 
ata. Supozime të tilla të çojnë tek ideja e 
një “policie të qytetërimit” që përbëhet nga 
shtetet perëndimore. Edhe vetë fakti që “lufta 
kundër terrorit” është paraqitur si një luftë 
për qytetërimin flet për atë që qytetërimi dhe 
dhuna nuk mund të ndahen lehtë nga njëri-
tjetri (Neocleous, 2011).

Kështu, nuk përbën aspak habi që në 
vitet e fundit është ideja e qytetërimit ajo 
që po riqarkullon idetë e perandorisë dhe të 
imperializmit. Në kontekstin ndërkombëtar 
pas mbarimit të Luftës së Ftohtë kanë 
dominuar liberalizmi e kapitalizmi dhe 

“standartet e qytetërimit” në ligjërimet e 
aktorëve ndërkombëtare e politik pasqyrojnë 
këtë situatë. Tashmë “demokracia” si kurrë më 
parë shërben si etapa më e lartë e shteteve “të 
qytetëruara” dhe në pasqyrën e demokracisë 
shtetet jodemokratike janë “barbarët” e 
kohës (pas)moderne (Zhang, 2014: 686-
688). Kësisoj, edhe termi “imperializëm” 
po rishfaqet pozitivisht te disa komentues të 
marrëdhënieve ndërkombëtare që kërkojnë një 
rol më të madh e më të vendosur të Perëndimit 
në botën e sotme për të imponuar standartet 
e qytetërimit liberal-demokratik. Sipas 
këtyre, situata e tanishme e botës i bën thirrje 
kthimit të një lloji benjin të imperializmit, 
që ka qëllime të mira. P.sh. Majkëll Ignatief 
[Michael Ignatieff] thotë se “imperializmi 
nuk pushon së qeni i domosdoshëm sepse ai 
është kthyer në një fjalë politikisht jokorrekte. 
Kombet ndonjëherë dështojnë dhe, kur 
dështojnë, vetëm ndihma e jashtme – pushteti 
perandorak – mund t’i ngrejë sërish në 
këmbë” (cit. te Bowden, 2009: 192). Disa 
të tjerë e quajnë “imperializëm humanitar” 
në shtetet e dështuara, si p.sh. të Afrikës, por 
kjo nënkupton se kolonizimi dhe imperializmi 
kanë qenë më parë të suksesshëm dhe tani 
duhen rithirrur në skenën botërore. Sigurisht 
që kjo nuk është panorama e saktë, sepse 
studimet historike provojnë se ka qenë 
pikërisht kolonializmi perëndimor i Afrikës 
ai që deri diku ka ndaluar depërtimin e 
modernitetit në kontinent, sepse ka ruajtur ato 
që ai i quajti zakonet, bashkësitë dhe hierarkitë 
“tradicionale” afrikane, duke i përfshirë në 
sistemin e sundimit kolonial, i cili favorizonte 
pushtetin ekzekutiv në dëm të atij ligjor 
(Ranger, 1983; Taiwo, 2010). Gjithashtu, 
ideja e imperializmit benjin i kërkon arsyet 
pë dështimin e shteteve nga “brenda”, sikur 
kolonializmi në histori të mos ketë pasur 
asnjë gisht në këtë mes, kur ai faktikisht është 
përgjegjës për kufijtë e tanishëm shtetërore, 
përmes të cilëve përkufizohet “brendia” e 
shteteve të dështuar. Po kështu i lajnë duart 
nga dështimi i shteteve edhe ekonomia 
globale e bazuar mbi parimet neo-liberale, 
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apo shtetet e fuqishëm të sistemit botëror që 
gjatë Luftës së Ftohtë dhe pas saj u kanë dhënë 
përkrahje të hapur apo të fshehtë diktatorëve 
të Botës së Tretë. Një lexim i historisë, që 
e paraqet njerëzimin duke përparuar drejt 
qytetërimit botëror, nuk është aspak një lexim 
i natyrshëm, por përfaqëson një këndvështrim 
të përhapur në demokracitë liberale dhe 
i përgjigjet interesave të caktuara. Ai nuk 
përfaqëson një histori neutrale, shkencore 
dhe universale, sepse, sikurse ndodh me çdo 
vetë-përfaqësim, ai fsheh shumë gjëra për t’u 
vetë-shfaqur si një mësim moral i suksesit. 

Qytetërimi në tekstet e historisë botërore

Përmbajtja e historisë botërore që 
mësohet në arsimin para-universitar në 
Shqipëri ndahet në këta blloqe tematike: 
lashtësia (antikiteti), feudalizmi, era e re 
që nga Revolucioni Anglez e deri në fund 
të shek. XIX dhe historia bashkëkohore e 
shek. XX-XXI. Historia e lashtësisë hapet 
me shoqëritë dhe shtetet e Egjiptit dhe të 
Mesopotamisë. Në librat shkollorë të shekullit 
të ri janë shtuar edhe shoqëritë e lashta të 
Indisë dhe të Kinës, të cilat së bashku me 
ato të Egjiptit dhe Mesopotamisë quhen 
“qytetërimet e lumenjve”. Më pas, rrëfimi 
historik vazhdon me Greqinë dhe Romën, 
që janë edhe temat qendrore të lashtësisë që 
mësohen në shkollat shqiptare. Feudalizmi, 
historia e erës së re dhe ajo bashkëkohore 
rrëfehen me anë të zhvillimeve kryesore 
në vendet e Evropës Perëndimore: Franca, 
Anglia, Gjermania (Habsburgët dhe Prusia), 
Spanja dhe Italia, duke përfshirë në shekujt e 
fundit edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës 
dhe Rusinë. Rrjedha e rrëfimit evrocentrik 
të historisë botërore ndërpritet herë pas here 
nga “fotografi çasti” të rajoneve të tjerë të 
botës, megjithëse duhet përmendur se që 
nga viti 2005 tentohet të jepet një panoramë 
e vetme e përgjithshme, pikërisht me anë të 
përdorimit të koncepteve të “qytetërimit” 
dhe “qytetërimit botëror”. Sidomos për 
periudhën pas zbulimeve gjeografike, rajonet 

joevropiane të botës shfaqen në rrëfimin 
qendror atëherë kur ngjarjet që ndodhin aty 
janë të lidhura me veprimet e evropianëve. 
Ndonjëherë evrocentrizmi në tekstet e 
historisë botërore justifikohet nga autorët e 
tyre përmes vëzhgimit se Shqipëria është pjesë 
e Evropës dhe, për rrjedhojë, vendeve dhe 
popujve evropianë i duhet dhënë më shumë 
hapësirë. P.sh. në parathënien e librit Historia 
3, botuar më 1999, shkruhet: “Historia e 
popullit shqiptar ka qenë e lidhur ngushtë 
me historinë e popujve të Evropës, prandaj 
vendin kryesor në tekst e zë historia e sotme 
e shteteve të Evropës dhe të SHBA” (Mezini 
etj., 1999: 3). Mirëpo nëse me “Evropë” do 
të kuptoheshin vendet perëndimore si Italia, 
Franca dhe Anglia, të cilët zënë hapësirën 
dërrmuese në këtë libër, atëherë justifikimi i 
autorëve nuk na duket korrekt, sepse që nga 
rënia e Perandorisë Romake të Perëndimit e 
deri në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë më 
1912, historia e shqiptarëve si popull ka qenë 
më shumë e lidhur me fatet e perandorive 
“lindore” – bizantine, bullgare, serbe dhe 
osmane – të cilat nuk trajtohen me të njëjtën 
peshë në libër sa vendet e Evropës Perëndimore 
të marrë së bashku. Po kështu, nëse shenjat 
dalluese të historisë moderne evropiane janë 
ngjarjet dhe proceset historike që lidhen 
me Rilindjen Evropiane, Reformacionin, 
iluminizmin, revolucionet politike në Angli, 
Amerikë e Francë, Revolucionin Industrial 
etj., atëherë na rezulton se, në pjesën më 
të madhe të historisë së tyre, shqiptarët 
kanë qenë në periferi të “Evropës” dhe 
pothuajse të paprekur nga ndikimet e tyre. 
Pra, përqendrimi i tematikave të historisë 
botërore në ngjarjet që kanë karakterizuar 
historinë e Evropës Perëndimore mund të 
justifikohet në mënyra të ndryshme, por 
jo me atë se Shqipëria dhe shqiptarët kanë 
qenë të ndikuar meqenëse janë ndodhur në 
të njëjtin kontinent.

Përveç evrocentrizmit, përqendrimi i 
librave të historisë botërore te popujt dhe 
vendet e Evropës Perëndimore shoqërohet 
edhe me një stil teleologjik të rrëfimit. Etapat 
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e historisë së Evropës paraqiten sikur të 
ishin të parapërgatitura dhe të jepet ndjesia 
sikur historia nuk mund të kishte marrë 
një tjetër rrjedhë nga ajo që mori. Herë 
pas here përforcohet ideja se një zhvillim 
i caktuar historik thërret pashmangshëm 
një tjetër që ka ndodhur pas tij, ndërkohë 
që për bashkëkohësit nuk ka qenë fare 
kështu. Sipas një libri për klasën e 10-të të 
shkollës së mesme, zbulimet gjeografike dhe 
reformacioni ishin “domosdoshmëri” që 
duhet të ndodhnin patjetër në kohën kur ata 
ndodhën (Gani, Myzyri & Bajraktari, 2001: 
5-17). Sipas një libri tjetër, humanizmi dhe 
Rilindja ishin një “nevojë” (Treska & Dërguti, 
2011: 127), pikërisht në kohën dhe vendet 
ku edhe ndodhën, pra, si të thuash, ishin 
paracaktuar nga historia e deriatëhershme 
e Evropës. Po kështu paraqitet edhe fillesa 
e integrimit evropian në një libër tjetër, ku 
flitet për “domosdoshmërinë e integrimit” 
të Evropës që sapo kishte dalë nga Lufta e 
Dytë Botërore (Filo & Sala, 2010: 169), 
përkundër faktit se zhvillimi mbizotërues në 
ato vite ishte çarja e kontinentit në dy blloqe 
të mëdha armike, për sa i përket organizimit 
ekonomik, politik edhe shoqëror. Në vend që 
t’u shpjegojnë nxënësve se dy pjesët e Evropës 
po ndiqnin secila dy forma të ndryshme të 
“integrimit”, autorët tendencën në rritje të 
integrimit ekonomik dhe politik të njërës 
pjesë, Perëndimit, ia veshin të gjithë Evropës, 
duke e paraqitur në këtë mënyrë atë që ndodhi 
në Evropën Lindore si një rrugë “devijuese”. 
Me fjalë të tjera, në vend që të rindërtojë 
kontekstin përkatës historik, rrëfimi e jep vetë 
verdiktin dhe nuk i lë hapësirën e nevojshme 
reflektimit nga ana e nxënësve.

Mënyra se si termi “qytetërim” përdoret 
në librat e historisë botërore është një tregues 
tjetër i evrocentrizmit dhe teleologjisë së 
rrëfimit historik. Edhe pse fjala “qytetërim” 
fitoi një peshë të madhe në debatet publike 
menjëherë pas rënies së komunizmit, ajo u 
bë qendrore në librat e historisë botërore 
pothuajse një dekadë më vonë, në fillimet e 
mijëvjeçarit të ri. Ndërsa fjala “qytetërim” 

mungon në librat shkollorë të historisë 
botërore të botuara gjatë periudhës së 
mbrapme të komunizmit, ajo përmendet në 
hyrjen e një libri shkollor të botuar në vitin 
1993 për klasën e parë të shkollës së mesme. 
Autorët e përdorin në funksion të formimit të 
shteteve të parë në Lindjen e Lashtë: 

Vendet e Lindjes së Lashtë. Këtu u krijuan 
qytetërimet e para me klasa, duke filluar nga 
mijëvjeçari IV-III p.e.s. Si rrjedhim i shthurjes 
së rendit të bashkësisë primitive dhe i ndarjes 
së popullsisë në skllevër dhe skllavopronarë, u 
formuan shtetet më të vjetra skllavopronare: 
Egjipti, Babilonia, India, Kina etj. Historia 
e Lindjes së Lashtë tregon se në këto vende 
lindën qytetërimet e para, të cilat hodhën 
themelet e asaj kulture materiale e shpirtërore, 
që u përqafua dhe u zhvillua më tej nga popujt 
e Greqisë dhe të Romës së vjetër, që është baza 
e kulturës së sotme botërore. (Lama, Kuri & 
Çaushi, 1993: 5).

Në këtë citat ia vlen të vëzhgohen 
supozimet që ndodhen pas rrëfimit historik 
që vijon në faqet e mëtejme të librit. Kështu, 
historia e njerëzimit përparon nga bashkësia 
primitive drejt etapave më të larta dhe sipas 
ndryshimeve që ndodhin në kushtet materiale 
që na japin shoqërinë me klasa. Fjala 
“qytetërimet” shënjon në këtë tekst fazën e 
hershme të zhvillimit të njeriut që ka ndodhur 
në Lindjen e Mesme, ndërsa fazat më të larta 
emërtohen si “kulturë” dhe i përkasin Greqisë 
dhe Romës, të cilat nga ana e tyre formojnë 
shtratin e “kulturës së sotme botërore”. Me 
përjashtim të hyrjes, “qytetërimi” nuk shfaqet 
më në këtë libër shkollor. Një tjetër përdorim 
i veçuar i termit ndodhet te Historia 7, botuar 
më 1994, gjatë rrëfimit të kryqëzatave. Këto 
të fundit interpretohen si “një shprehje 
tjetër e vrullit që kishte marrë qytetërimi 
evropian”, ushtritë e krishtera të të cilit në 
të njëjtën kohë po luftonin për të “rimarrë” 
gadishullin Iberik prej arabëve dhe për të 
“marrë” Palestinën, “djepin e kristianizmit” 
prej turqve me fe myslimane (Kuri etj., 
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1994: 7). Dallimi midis foljeve “marr” dhe 
“rimarr” nënkupton se Iberia po çlirohej, 
sepse i përkiste Evropës, ndërsa Palestina po 
pushtohej prej kryqtarëve, sepse ajo ndodhej 
jashtë Evropës, edhe pse edhe në Palestinë 
qëllimi i shpallur ishte që të mbroheshin të 
krishterët dhe vendet e shenjta të krishterimit 
prej pushtimit mysliman. Në këtë mënyrë, 
teksti e barazon qytetërimit evropian me 
katolicizmin dhe Evropën Perëndimore. 

Për mungesën e “qytetërimit” flet 
fakti se te Historia 2, libër i cili përdorej në 
shkollat e mesme nga viti 1995 deri në vitin 
2001, njësia që pësonte evoluimin historik 
që nga fillimi i Erës së Re e tutje, ishte 
“shoqëria evropiane” ose thjesht “Evropa” 
(Gani, Myzyri & Bajraktari, 1996; 2001). 
Vitet 2000-2001 janë ato kur termi fillon 
e shfaqet në pasqyrën e lëndës, pra si term 
organizues i rrëfimit historik. Kështu, në një 
libër shkollor për klasën e parë të shkollës 
së mesme, autorët shpjegojnë se zhvillimi i 
qyteteve është tregues i qytetërimit, i cili do 
të thotë “një nivel më i përparuar i kulturës... 
[me] tiparet e mëposhtme: (1) qeverisjen 
e organizuar; (2) fenë e organizuar; (3) 
ndarjen e punës; (4) strukturën klasore; (5) 
sistemin e shkrimit” (Gjini etj., 2000: 9). 
Risia e përdorimit të termit dëshmohet edhe 
nga fakti se, përveç dhënies së përkufizimit, 
autorët e gjejnë të nevojshme shtimin e një 
shënimi në fund të faqes, ku u shpjegojnë 
nxënësve se sinomim i qytetërimit është edhe 
fjala “civilizim”, e cila rrjedh nga emri latin 
për qytetin. Ndryshe nga përdorimi i parë në 
fillimet e viteve 90, që kulturën e vlerësonte 
më lart se qytetërimin, tani kemi përdorimin e 
qytetërimit si një formë më të lartë dhe më të 
organizuar të kulturës, edhe pse në të dy rastet 
bëhet fjalë për të njëjtën dukuri: formimin e 
shoqërive të para njerëzore dhe shteteve në 
Lndjen e Lashtë. Mirëpo sërish ai përdoret 
këmbyeshëm me termin “kulturë”. Kështu në 
pasqyrën e lëndës lexojmë për “Qytetërimi në 
Mesopotami”, “Arritjet e qytetërimit grek”, 
“Kultura romake”, “Qytetërimi bizantin”, 
“Kultura islame”, “Arsimi dhe kultura në 

Evropën Perëndimore” “Qytetërimi mesjetar 
në Kinë dhe në Indi”, apo “Qytetërimi i lashtë 
dhe mesjetar në Afrikë” (po aty: 185-186). 

Një përdorim më të qëndrueshëm 
të qytetërimit e gjejmë te librat Historia 
2, Historia 3 (profili shoqëror) dhe Historia 
3 (profili natyror) për arsimin e mesëm, 
autori i parë i të cilëve është Llambro Filo, 
një profesor i historisë në Universitetin e 
Tiranës (Filo etj., 2000; Filo etj., 2001a; 
Filo etj., 2001b). Më në fund, me këta 
libra nis shfrytëzimi i këtij koncepti për të 
gjurmuar dhe vlerësuar përparimin e historisë 
së njerëzimit nga fillimet e saj e deri te 
liberal-demokracia e shek. XX. Brenda këtij 
kuadri, Rilindja Evropiane dhe humanistët, 
në hapje të librit Historia 2, portretizohen 
si “lajmëtarë të qytetërimit modern”, sepse 
“Rilindja përfaqëson një kthesë të madhe 
zhvillimi për qytetërimin perëndimor” (Filo 
etj., 2000: 3). Pas kësaj, teksti ndjek nga afër 
përparimin evropian: nga Reformacioni te 
kolonitë, monarkitë absolute, Revolucioni 
Industrial, iluminizmi, Revolucioni Francez, 
nacionalizmi e deri te “Fillimet e Qeverisjes 
së Demokracisë Liberale”. Me të arritur në 
këtë pikë, vështrimi i autorëve kthehet te Azia 
dhe Afrika. Teksti i historisë thotë: “Ndryshe 
nga Evropa, Vendet e Lindjes në përgjithësi 
ndodheshin akoma në fazën e feudalizmit të 
zhvilluar bile më prapa” (po aty: 162). Edhe 
pse qytetërimi nuk përmendet në këtë fjali, 
kuptimi i saj dhe i pjesës nga është shkëputur 
është për një krahasim midis qytetërimeve, ku 
ai perëndimori është njësia matëse e të tjerëve. 

Në të njëjtin libër, atëherë kur rrëfimi 
historik arrin në pragun e shek. XX, autorët 
vendosin që të bëjnë një bilanc të “Arritjeve 
të Qytetërimit Perëndimor”, midis të cilit 
vendin kryesor e zë realizimi në praktikë i 
qeverisjes së demokracisë liberale (po aty: 
174). Si tregues të lartë të qytetërimit jepen: 
qeverisja kushtetuese, kontrolli parlamentar 
mbi ekzekutivin, të drejtat civile dhe politike 
për qytetarët, mirëqenia sociale, rritja e 
produktivitetit të punës, rritja e jetëgjatësisë, 
rritja e arsimit dhe e kushteve të jetesës. 
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Edhe pse kjo pjesë rrëfen arritjet në “vendet 
evropiane”, kuptohet se kemi të bëjmë 
me një analizë të pak shteteve të Evropës 
Perëndimore, që nuk mund të përgjithësohet 
për të gjithë kontinentin. Akoma më poshtë, 
teksti thekson se këto zhvillime i zhvlerësuan 
tezat marksiste dhe ndihmuan fitoren e 
socialistëve të moderuar që “dolën me idenë se 
problemet e proletariatit mund të zgjidheshin 
në kuadrin e demokracisë liberale e të 
sistemit ekonomik ekzistues me mjete legale, 
parlamentare” (po aty: 175). Si të thuash, 
rrethi i liberal-demokracisë mbyllet këtu dhe 
në shek. XX nuk pritet që të kemi zhvillime 
të tjera në këtë drejtim, kurse tentativat për 
të dalë jashtë kuadrit të demokracisë liberale 
ishin gabime tragjike. 

Një tjetër tregues që liberal-demokracia 
është faza më e lartë e qytetërimit perëndimor 
dhe e qytetërimit si i tillë, është mësimi tjetër 
dhe i fundit i librit, ku autorët përmendin 
“Sfidat ndaj qeverisjes demokratike liberale 
dhe kërcënimi i qëndrueshmërisë”. Sfidat 
janë nacionalizmi i skajshëm, racizmi, 
imperializmi, militarizmi dhe aleancat e 
fshehta të fuqive evropiane kundër njëra-
tjetrës (po aty: 177-178). Pra, kemi rreziqet 
dhe sfidat të listuara veçmas prej arritjeve të 
qytetërimit dhe nuk shihet ndonjë përpjekje 
për t’i lidhur ato së bashku. Liberalizmi 
paraqitet si kulmi i qytetërimit si i tillë, 
ndërsa marrëdhëniet e tij me nacionalizmin, 
darvinizmin social, imperializmin ose 
pabarazitë klasore nuk përmenden thuajse 
fare. Nga teksti mësojmë se imperializmi “u 
nxit nga nacionalistët e skajshëm. Nëpërmjet 
tij, ata deshën të demonstronin madhështinë 
kombëtare, të shprehur me anë të zgjerimeve 
territoriale në kurriz të vendeve të tjera”. 
Pas kësaj autorët shtojnë se imperialistët 
udhëhiqeshin edhe nga motive ekonomike për 
të ndëmarrë pushtime territoriale dhe krijimin 
e kolonive (po aty: 178). Megjithëse pranohet 
se “në pushtimet koloniale morën pjesë të 
gjitha Fuqitë e Mëdha” (po aty), rrëfimi 
nuk ta jep përshtypjen e pozitës qendrore 
që zë imperializmi në historinë botërore të 

dhjetëvjeçarëve të fundit të shek. XIX dhe 
të fillimit të shek. XX, kohë e cila njihet si 
“Epoka e Perandorisë” (Hobsbawm, 1987).

Libri Historia 3 për profilin e shkencave 
shoqërore hapet me një paraqitje të qytetërimit 
evropian dhe të “vendeve joevropiane” në 
fillim të shek. XX. Kjo periudhë përshkruhet 
në tekst si koha e triumfit e demokracisë 
liberale, falë faktit se qeverisjet që mbanin 
këtë emërtim e zhvilluan edhe përbërësin e 
tyre të mirëqenies sociale që u mungonte 
më parë. Të krahasuar me Perëndimin, 
“vendet joevropiane ishin mbrapa në arritjen 
e qeverisjes moderne” (Filo etj., 2001a: 
7) dhe arsyeja kryesore është “kultura e 
vjetër tradicionale” e ndikuar nga fetë: 
konfucianizmi, budizmi dhe islami. Ky lloj 
i kulturës mbron bashkësinë, mendësinë 
kolektive, uniformitetin dhe hierarkinë 
shoqërore. Shteti është i plotfuqishëm, 
populli pasiv. Megjithëse autorët e thonë se 
shumë vende afrikane dhe aziatike të kohës 
ishin koloni dhe gjysmë-koloni të shteteve 
perëndimore dhe se shtetet e pavarur të 
Amerikës Latine ishin nën trysnitë neo-
koloniale (po aty: 7-8), imperializmi dhe 
kolonializmi nuk përmenden si shkaqe të 
prapambetjes, përveç atyre endemike të 
vendeve joevropiane.

Shtypja kolektiviste ndaj individit në 
“Azi” theksohet edhe me anë të një fotografie 
bardhezi në f. 8 të tekstit, që tregon një 
ekzekutim publik. Nuk jepet asnjë e dhënë 
për kohën dhe vendin ku është shkrepur 
fotografia, por, prej tipareve fizike të njerëzve 
në të, vendi mund të jetë diku në Azinë 
Lindore. Njerëzit mbajnë veshur rroba 
tradicionale dhe janë mbledhur në një shesh 
të një fshati a qyteti, për të parë atë që duket 
si një ekzekutim publik. Ata qëndrojnë në 
sfondin e fotografisë dhe formojnë pothuaj 
një gjysmë-rrethi, duke parë drejt kameras. 
Shumica e tyre janë burra, por midis turmës 
dallohen edhe gra e fëmijë. Në pjesën 
qendrore të fotografisë qëndrojnë tri burra, që 
janë edhe subjekti i saj: dy ekzekutuesit dhe i 
dënuari. Ekzekutuesit mund të jenë zyrtarë të 
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autorizuar për këtë qëllim, por nuk kanë veshje 
të njëjtë. I burgosuri i tyre qëndron i përkulur 
në gjunjë, gjysmë i zhveshur dhe me duart e 
lidhur pas kurrizit. Një nga ekzekutuesit po 
tërheq një litar, fundi i të cilit është i lidhur 
rreth qafës së viktimës, duke e detyruar këtë 
të fundit që të përkulë trupin dhe kokën për 
të pritur goditjen që po ia jep ekzekutuesi i 
dytë, i cili ka ngritur shpatën me të dyja duart 
dhe mbi kokë, duke shënjestruar zverkun e 
viktimës. Diçitura thotë: “Çast persekutimi 
për shkelje të normave kolektiviste”, edhe 
pse në vetë fotografinë asgjë nuk e sugjeron 
një interpretim të tillë. Kjo fotografi është 
zgjedhur si një dëshmi për dallimin Evropë-
Azi, të shprehur në tekstin qendror, sepse 
ajo përzihen dhunën e skajshme me pamjen 
e njerëzve joevropianë që mbajnë të veshur 
rroba tradicionale. Nga ana tjetër nuk mund 
të konceptohet që ilustrimi i qeverisjes 
liberal-demokratike të jetë një fotografi e një 
ekzekutimi kapital në fillim të shek. XX në 
Angli, Francë apo SHBA. 

Në të njëjtën faqe me fotografinë, 
lexojmë se e vetmja mundësi që kishin vendet 
joevropiane ishte që të adoptonin qytetërimin 
perëndimor, i cili në këtë mënyrë po kthehej 
në një qytetërim botëror:

Zhvillimi progresiv i vendeve joevropiane në 
kuadrin e qytetërimit botëror kërkonte njohjen 
e disa premisave themelore. Pranimi i ideve të 
reja, të modernizimit e të demokratizimit të 
shoqërisë ishte premise bazë. Kjo do të thoshte 
përvetësim i qytetërimit më të përparuar, pra 
të qytetërimit perëndimor, i shprehur përmes 
strukturave ekonomike, sociale, kulturore e të 
qeverisjes. Ndërkaq qytetërimi ishte krejtësisht 
i kundërt nga politikat imperialiste (po aty: 8; 
kursivi ynë).

Në fjalinë e fundit të citatit të mësipërm, 
duket sikur autorët kërkojnë të përzënë 
fantazmën e imperializmit që po i fanitet 
qytetërimit. Ndoshta qëllimi i tyre është që 
të theksojnë se proceset perëndimorizuese 
të vendeve joevropiane sollën shfaqjen e 

pretendimeve për pavarësi kombëtare dhe që 
binte ndesh me vetë idenë e imperializmit, 
diçka që është e vërtetë. Megjithatë, teksti 
mbetet i heshtur në lidhje me faktin se 
ekzistenca e imperializmit në histori është 
justifikuar pikërisht me qëllimet e ruajtjes dhe 
përhapjes së Qytetërimit. 

Përparimi i qytetërimit botëror, që 
nga kohërat e lashta e deri te globalizimi, 
përmblidhet në mesin e librit Historia 3 për 
profilin e shkencave natyrore në shkollat e 
mesme. Pasi rrëfejnë fundin e Luftës së Dytë 
Botërore, autorët e kanë parë të arsyeshme 
që të risjellin rrrugën në për të cilën ka kaluar 
qytetërimi perëndimor. Kjo gjë bëhet në 
kapitullin e titulluar “Bota perëndimore dhe 
vlerat e saj qytetëruese” dhe në mësimin e 
parë të tij: “Qytetërimi perëndimor: Themelet 
dhe zhvillimi i tij”. Në të shkruhet se Lindja 
e Lashtë kishte pasur arritje të shquara 
intelektuale përpara grekëve, por këta të 
fundit “filtruan arritjet e popujve të Lindjes 
nëpërmjet një fryme të re, të sunduar nga 
arsyeja dhe të drejtuar nga aksioni” (Filo 
etj., 2001b: 83). Ishin grekët ata që shpikën 
sistemin demokratik të qeverisjes, i cili ishte 
jetëshkurtër, por “fara që ai hodhi lulëzoi 
më vonë në Perëndim” (po aty). Gjithashtu 
grekët e zgjeruan dijen e egjiptianëve me anë 
të zhvillimit të shkencës teorike, e cila më pas 
u vu në praktikë nga romakët. Këta të fundit 
i lanë trashëgimi qytetërimit “respekti[n] 
për ligjin dhe të drejtën, si dhe nevoj[ën] për 
të pasur shtet, [që] kanë mbetur ndër vlerat 
themelore të qytetërimit perëndimor” (po 
aty: 84). Me anë të krishterimit “në Perëndim 
zunë vend dy vlera të reja, të cilat i shtohen 
trashëgimisë antike: dinjiteti i njeriut, që 
fuqizoi idealin demokratik dhe nderimi për 
punën me dorë dhe zejtarinë” (po aty: 85). 
Në kohën moderne, Evropa Perëndimore 
i shtoi qytetërimit zbulimet shkencore dhe 
gjeografike, liberalizmin, industrializmin, 
demokracinë dhe të drejtat e njeriut. Sipas 
këtij rrëfimi, qytetërimi perëndimor del si 
akumulues dhe perfeksionist në secilën etapë 
dhe asnjë ndihmesë nuk i njihet kontakteve 
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dhe huazimeve me qytetërimet e tjerë. Edhe 
trashëgimia e Lindjes së Lashtë nuk qëndron 
në vetvete, por bëhet pjesë e trashëgimisë së 
qytetërimit botëror e përpunuar nga kultura 
greke. Një citat nga fundi i mësimit të krijon 
përshtypjen sikur Perëndimi e ka kryer 
detyrën e tij përgjatë mijëvjeçarëve dhe se do 
të mbajë stafetën e qytetërimit botëror edhe 
në të ardhmen: 

Në këtë mënyrë, qytetërimi perëndimor 
duke u frymëzuar prej sfidës së Prometeut e 
orientoi njeriun drejt aksionit. Ai përpiqet të 
rrisë përmes shkencës dhe teknikës pushtetin 
e tij ndaj natyrës, me qëllim që të përmirësojë 
kushtet materiale e shpirtërore të njerëzve. Ky 
qytetërim, duke i qëndruar besnik traditave 
të ndryshme, si filozofia greke, ungjilli apo 
deklarata e të drejtave të njeriut, e ka vënë veten 
e tij në shërbim të respektimit të personalitetit 
të njeriut, liria e të cilit do të mbetet përherë 
virtyti më i lartë për të (po aty).
 
Nuk duhet harruar se kolonializmi 

perëndimor vazhdoi formalisht edhe për 
disa dhjetëvjeçarë pas përfundimit të Luftës 
së Dytë Botërore dhe se, në shumë raste, 
procesi i shkolonizimit ishte i përgjakshëm 
dhe i dhimbshëm për miliona njerëz, që nga 
ndarja midis Pakistanit dhe Indisë e deri te 
luftërat në Algjeri dhe Vietnam. Gjithashtu, 
pjesa e cituar duket sikur sugjeron se asgjë e 
rëndësishme nuk i është shtuar qytetërimit 
perëndimor që nga lufta, duke lënë mënjanë 
ndryshimet e mëdha që sollën lëvizjet për 
të drejta qytetare dhe lëvizjet rinore në vitet 
1960-1970, migrimi global etj. Po kështu, ky 
libër shkollor e parathotë fitoren e Perëndimit 
mbi Lindjen komuniste dhe nuk i përcjell 
nxënësve peshën dhe domethënien e sfidës dhe 
kërcënimit që përbënte në atë kohë Bashkimi 
Sovjetik dhe komunizmi për Perëndimin. 
Kërcënimi ishte serioz jo vetëm për dallimet 
midis dy sistemeve, por edhe për shkak 
të ngjashmërisë së tyre, sepse komunizmi 
pretendonte të ishte një “qytetërim” modern 
alternativ nga kapitalizmit. Komunizmi 

frymëzohej pikërisht nga tradita revolucionare 
e qytetërimit perëndimor dhe e shihte veten 
si antagonist ndaj shoqërisë “së kalbur” 
borgjeze, në emër të “lirisë së vërtetë” të 
shoqërisë pa klasa. Vendet ish-komuniste, 
që nga Bashkimi Sovjetik e deri te Shqipëria 
staliniste, përzgjodhën disa nga institucionet 
moderne perëndimore (p.sh. shtetin modern), 
por refuzuan disa të tjera (p.sh. tregun e lirë 
dhe sipërmarrjen private), morën elemente 
kulturorë/ideologjikë të Perëndimit (p.sh. 
idenë e përparimit dhe idenë se historia ka 
një qëllim), por refuzuan disa të tjera (p.sh. 
individualizmin).

Aty nga mesi i dhjetëvjeçarit të parë të 
shekullit të ri, “qytetërimi” bëhet koncepti 
qendror në librat e historisë botërore. 
Përdorimi i tij bëhet i detyrueshëm me 
programet e reja të miratuara nga Ministria e 
Arsimit dhe e Shkencës për mësimin e historisë. 
Qëllimet pas përdorimit të termit janë arritja 
e një paraqitjeje më të drejtpeshuar midis 
proceseve politike, ushtarake dhe diplomatike 
në njërën anë dhe proceseve ekonomike, 
shoqërore e kulturore në anën tjetër; përfshirja 
e më shumë vendeve dhe popujve, për të pasur 
një shikim më përgjithësues në secilën epokë; 
kuptimi dhe krahasimi midis karakteristikave 
të qytetërimeve (Instituti i Kurrikulave 
dhe i Standardeve, 2005a: 2). Qytetërimet 
e para në Azi tani quhen “Qytetërimet e 
Lumenjve”, ndërsa Roma, Greqia, Maqedonia 
dhe Iliria përfshihen në pjesën “Lindja e 
Qytetërimeve të Reja”. Programi i klasës së 
7-të përqendrohet te zhvillimet në Evropë 
në shek. XV-XIX. Ai detyron që kapitulli i 
fundit i titulluar “Qytetërimet në pragun e 
shek. XX” të përmbajë mësimet “Arritjet në 
qytetërimin perëndimor. Lindja e ideve të 
reja” dhe “Imperializmi dhe nacionalizmi i 
skajshëm kërcënojnë stabilitetin” (Instituti i 
Kurrikulave dhe i Standardeve, 2005b: 6). Në 
këtë mënyrë, tani është programi për historinë 
e klasës së 7-të ai që mjegullon dallimet 
konceptuale midis qytetërimit perëndimor 
dhe qytetërimit botëror dhe që e trajton 
imperializmin si një fuqi disfunksionale që 
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kërcënon “stabilitetin”. Pra, qytetërimi liberal 
perëndimor është i stabilizuar në vetvete, ai 
mund të qëndrojë edhe pas imperializmin, 
ndërsa ky i fundit i shkakton probleme, kur 
realisht ishte imperializmi një ndër përbërësit 
kryesorë identitarë të qytetërimit perëndimor 
përballë pjesëve të tjera të botës dhe që shërbeu 
edhe si mjet për përhapjen në mbarë botën 
të ideve, teknologjisë, sistemeve të qeverisjes, 
sistemit ekonomik etj. të Perëndimit. Me fjalë 
të tjera, nuk mund të kishim sot qytetërim 
botëror pa rolin historik të kolonializmit dhe 
imperializmit perëndimor, mirëpo hartuesit 
e programit të historisë për klasën e 7-të e 
mendojnë ndryshe. Gjithashtu, në programin 
për klasat 10 dhe 11 të arsimit të mesëm, librat 
e historisë botërore titullohen përkatësisht 
“Historia e qytetërimeve në lashtësi dhe 
mesjetë” dhe “Historia e qytetërimit botëror” 
(Instituti i Kurrikulës dhe i Trajnimit, 2008). 

Pa dyshim, një arritje e teksteve 
alternative të historisë botërore të botuar 
në vitet 2005-2012 është se ata janë më 
përfshirës se sa librat e kaluar. Mësimet për 
lashtësinë përshkruajnë qytetërimet e çifutëve, 
fenikasve, asirianëve e persianëve. Gjithashtu, 
më me hollësi përshkruhen edhe kulturat apo 
qytetërimet mesjetare të Lindjes së Mesme, 
Indisë, Kinës dhe Japonisë (p.sh. Filo & 
Sala, 2010) dhe disa nga librat shkollorë i 
kushtojnë hapësirë edhe qytetërimeve në 
Afrikë dhe në Amerikat para-kolombiane. 
Megjithatë, rrëfimi kryesor i rrjedhës historike 
në të gjithë tekstet e historisë botërore ndjek 
qasjen evrocentriste, sidomos për periudhën 
pas Rilindjes. Mbulimi i botës joevropiane 
varet nga marrëdhëniet e saj me kolonializmin 
evropian. Ndonjëherë hasim në qëndrime 
kritike të autorëve ndaj përdorimit historik 
të “qytetërimit” në sipërmarrjet koloniale dhe 
imperialiste të shteteve perëndimore. Por edhe 
në këto raste bëhet fjalë për “imperializmin 
e ri” të shek. XIX, i cili vazhdon të paraqitet 
si rrjedhojë e “nacionalizmit të skajshëm” 
dhe “militarizmit” (shih p.sh. Filo, Thëngjilli 
& Kola, 2009: 134-135). Siç e shpreh një 
libër shkollor: “Nevoja e tyre ekonomike 

(e vendeve të industrializuara) u vesh me 
nacionalizëm dhe racizëm, për t’u shitur si 
qytetërim!” (Meta & Lleshi, 2009: 121). 
Kurse në një libër tjetër mbi qytetërimin 
botëror për klasën e 11-të, autorët përpiqen që 
të diferencojnë imperializmin si anën negative 
të “uesternizimit”, term ky i cili për ta shënjon 
përhapjen e qytetërimit modern në botë. 

Imperializmi përbënte anën e kundërt të 
uesternizimit. Në të u mishëruan të gjitha sfidat 
ndaj demokracisë liberale të justifikuara e të 
mbështetura në irracionalizmin, darvinizmin 
social, nacionalizmin e skajshëm. Nga rrjedhojat 
e imperializmit, kolonializmit dhe nga gjithë 
proceset e zhvillimeve të mëvonshme të tij 
rezultoi karakteri kontradiktor i arritjeve... 
Kështu, vendet koloniale u tërhoqën në 
ekonominë botërore si shtojca ekonomike të 
vendeve perëndimore... Efektet negative u 
shfaqën në përdorimin e punës së detyruar, si 
në plantacionet e pambukut, të kauçukut, në 
minierat. Në kolonitë iu dha një goditje e madhe 
ekonomisë vendase që përfaqësohej nga bujqësia 
dhe artizanati (Filo & Sala, 2010b: 113).

Ky citim tregon për një reflektim të 
sinqertë mbi kontradiktat e qytetërimit 
perëndimor dhe një orvatje serioze për 
t’u shpjeguar nxënësve lidhjet e tij me 
ko lon i a l i zm in  dhe  impe r i a l i zm in . 
Mirëpo, për mendimin tonë, ndarja midis 
perëndimorizimit (që përfaqëson përhapjen 
e demokracisë liberale) dhe imperializmit (që 
përfaqëson militarizmin dhe nacionalizmin e 
skajshëm) mbetet artificiale. Ndërsa është e 
vërtetë se disa liberalë parimisht ishin kundër 
perandorisë dhe veçanërisht kundër trajtave 
të skajshme të shfrytëzimit të vendasve, si 
p.sh. skllavëria, mbetet fakti se politikanë 
dhe intelektualë të tjerë liberalë dhe jo vetëm 
militaristët dhe nacionalistët e skajshëm, 
nuk dallonin ndonjë kontradiktë midis 
demokracisë dhe liberalizmit në metropole në 
njërin krah dhe imperializmit, autoritarizmit, 
“sundimit me disiplinë” në koloni në krahun 
tjetër. Arsyeja është e thjeshtë: ata mendonin 
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se “vendasit” nuk ishin akoma gati për 
vetëqeverisje, demokraci apo liberalizëm dhe 
për sa kohë që etapa e fëmijërisë së tyre zgjaste 
do të kishin nevojë për udhëheqjen prindërore 
të njeriut të bardhë. Pra, kemi të bëjmë 
pikërisht me përdorimin e “qytetërimit” si 
kriter vlerësues, ku është pozita që gëzojnë 
në koloni evropianët ajo që përcakton 
kualifikimin e “vendasve” dhe jo ndonjë kriter 
jashtë marrëdhënieve koloniale të pushtetit. 
Për këtë arsye, gjykojmë se teksti në fjalë 
mund ta kishte bërë më të qartë idenë se 
historikisht, përhapja e ekonomisë së tregut 
dhe kapitalizmit nëpër botë nuk solli veç liri, 
por ndoshta më shumë hierarkinë racore 
të perandorisë. Për të sjellë një shembull, 
ndërsa është e vërtetë që tregtia e skllevërve 
praktikohej në Afrikë nga sundimtarët 
vendas dhe nga arabët përpara periudhës 
moderne (Wright, 2007), eksportimi i fuqisë 
punëtore të skllevërve në Amerikat filloi dhe 
u intensifikua si pasojë e nevojave që kishin 
tregjet dhe industritë evropiane për minerale, 
pambuk, sheqer, kauçuk etj., duke çuar kështu 
në lindjen e shoqërive të reja skllavo-pronare. 

Kumti i fshehur që tekstet e historisë 
së qytetërimeve dhe të qytetërimit botëror 
u përcjellin nxënësve është se edhe sot rruga 
për t’u bërë pjesë e qytetërimit modern 
botëror kalon nëpërmjet perëndimorizimit. 
Parë nga perspektiva e synimit të Shqipërisë 
për të qenë pjesë e BE-së dhe NATO-s, 
kumti duket i justifikuar, mirëpo ai arrihet 
me koston e ngushtimit të hapësirës për 
veprimin e mendimit kritik gjatë mësimit të 
lëndës së historisë.

Përfundim

Librat  e  tanishëm shkol lorë  të 
historisë botërore në Shqipëri kanë në 
qendër konceptin e qytetërimit. Këtu 
jemi përpjekur të argumentojmë se këta 
libra shkollorë nuk e shpjegojnë qartë dhe 
objektivisht marrëdhënien e gjatë dhe të 
ndërlikuar të “qytetërimit” me perandoritë 
dhe imperializmin perëndimor dhe se ata 

riprodhojnë rrëfimin evrocentrik të evoluimit 
të qytetërimit botëror prej qytetërimit 
perëndimor. Ky rrëfim është në një masë 
të madhe anakronik dhe teleologjik, sepse 
rrjedha historike përcaktohet nga kërkesat 
e së tashmes. Ai lartëson me të drejtë vlerat 
dhe arritjet e qytetërimit perëndimor, por 
duke thjeshtuar kontradiktat brenda historisë 
së tij, duke e shkëputur prej ndikimeve të 
qytetërimeve të tjerë dhe duke krijkuar një 
kordon sanitar midis tij dhe trashëgimisë 
historike të perandorisë dhe kolonializmit. 
Edhe pse mendojmë se argumenti ynë është 
i bazuar për sa i përket programit shtetëror 
për tekstet shkollore të historisë botërore dhe 
për librat shkollorë që e kanë të detyrueshëm 
t’i përmbahen atij, nuk e përjashtojmë që 
vërehen dallime nga teksti në tekst, dallime 
që nuk kanë qenë objekti i analizës sonë. 
Gjithashtu, studimi ynë duhet të plotësohet 
me analizën e përdorimeve të “qytetërimit” në 
librat shkollorë të historisë kombëtare.

Nëse argumenti ynë qëndron, a do të 
thotë kjo se “qytetërimi” duhet të hiqet nga 
mësimi i historisë në Shqipëri? Mendojmë se 
kjo nuk është e nevojshme nëse programet 
shtetërore për mësimin e historisë dhe librat 
shkollorë të historisë botërore ndërmarrin 
një qëndrim më kritik ndaj tij. Brezat e rinj 
duhet të ndërgjegjësohen përmes mësimit 
të historisë se jo vetëm “qytetërimi” është 
përdorur në kohët e shkuara për të maskuar 
barbarizmin, por edhe se ajo që shumica e 
njerëzve sot do ta quante shenjë përparimi 
dhe zhvillimi mund të ketë shkaktuar mjerim 
dhe mizori te njerëz të tjerë, qofshin këto të 
paramenduara ose jo. Nëse ne përfshijmë në 
kuptimin e qytetërimit përparimin teknologjik 
dhe standartet e larta të jetesës, padyshim që 
Gjermania naziste do të klasifikohej më lart në 
shkallën e qytetërimit se sa njerëzit e lashtësisë, 
por a na qetëson neve ky fakt? (Segal, 2000: 
801-802). A duhet të mjaftohemi ne me 
faktin se para disa dhjetëvjeçarësh klika 
sunduese e quante Shqipërinë socialiste si një 
pishtar i përparimit njerëzor dhe heshtte për 
krimet e tmerrshme që i shkaktonte popullit 
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në emër të komunizmit? Dëshira jonë për të 
qenë pjesë e qytetërimit perëndimor a duhet 
të na mbyllë sytë përpara ndonjë përpjekjeje 
neo-perandorake për të na trajtuar si vend të 
hedhjes së mbeturinave apo të materialeve të 
rrezishme? Ngjashëm, në një perspektivë në 
globale, a kanë të drejtë njerëzit dhe shtetet 
moderne sot që, në emër të një qytetërimi 
më të lartë, të përzënë nga mjedisi i tyre 
bashkësitë e mbetura gjuetaro-grumbulluese, 
vetëm e vetëm që të shfrytëzojnë tokat e 
këtyre me anë të bujqësisë intensive apo 
industrinë e minierave? Këto mund të jenë 
tema diskutimi gjatë mësimit të historisë në 
shkollat tona të sistemit parauniversitar. 

Mendojmë se fëmijëve tanë duhet 
t’ua bëjmë të ditur se vendet dhe popujt 
e fuqishëm në histori kanë argumentuar 
se vlerat e veta janë universale dhe janë 
përpjekur t’ua imponojnë me sa mundnin 
edhe të tjerëve. Në krahun tjetër, kjo kritikë 
nuk duhet t’ia çelë derën relativizmit absolut, 
që thotë se praktika të tilla si flijimi njerëzor, 
skllavëria, robërimi i grave etj., janë vlera 
në disa shoqëri dhe se bota e jashtme nuk 

duhet të ndërhyjë për t’i ndryshuar. Cvetan 
Todorovi [Tzvetan Todorov] argumenton 
se për të jetuar në një botë të përbashkët 
dhe në paqe, na duhet që t’i refuzojmë të 
dyja qëndrimet: si relativizmin absolut, 
po ashtu edhe universalizmin etnocentrik. 
Sipas tij, një kulturë më e qytetëruar është 
ajo që i nxit anëtarët e vet që t’i shqyrtojnë 
në mënyrë kritike traditat e veta kulturore 
dhe të marrë parasysh edhe këndvështrimet 
e të tjerëve. Me fjalë të tjera, përdorimi i 
“qytetërimit botëror” është legjitim nëse na 
drejton për nga një përbashkësi më e madhe 
e njerëzimit, përkundrejt “barbarizmit” që 
nuk e njeh natyrën e plotë njerëzore të tjetrit 
(shih Todorov, 2010: 13-16, 33-34). Kemi 
përshtypjen se këtë mund të këtë pasur 
parasysh edhe Daniel Segal (2000: 803), 
një profesor amerikan i antropologjisë dhe 
i historisë, kur ka shkruar se “kemi nevojë 
për libra shkollorë që nuk e ndajnë e tkurrin 
njerëzimin në dallimet ‘i qytetëruar’/ ‘i 
paqytetëruar’ dhe që i nxisin nxënësit për ta 
shqyrtuar, jo për ta supozuar, këtë binar të 
dhunshëm të modernitetit”.
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PërmBledhje

Shoqëria e sotme shqiptare nuk mund të jetë jashtë prirjes mbizotëruese të qytetërimit bashkëkohor. 
Por, për fat të keq, tek ne po ndihen gjithmonë e më të fuqishme situatat që favorizojnë te shumë 
njerëz qëndrime të mbyllura, veprimtari asociale të njeriut që synon të jetojë në botën e tij, duke 
qenë një qenie e vetëmjaftueshme, me sa më pak lidhje me mjedisin social në tërësi dhe me grupet 
sociale apo komunitare në veçanti.
Studimi në fjalë synon një analizë antropologjike mbi raportet e individit me shoqërinë, të 
personalitetit të tij me grupin social në kushtet specifike të tranzicionit shqiptar. Problem madhor i 
shoqërisë shqiptare të kohës sonë, zgjidhja e të cilit ka tepër rëndësi për të ardhmen e saj, qendron 
në relacionin e deformuar të lidhjeve shoqërore të një pjese të konsiderueshme të njerëzve midis tyre. 
Mesazhi që përcillet nëpërmjet këtij studimi është: shoqërisë shqiptare nuk i duhen eksperimente 
false apo imitime të deformimeve që vijnë nga ekstremet e modernitetit. Në kohën që jetojmë, ne 
na duhet një raport normal dhe një kohezion midis “njeriut të përveçëm”, me synime e ambicie 
personale të natyrshme dhe shoqërisë, të cilën ai duhet ta ridimensionojë nga pikëpamja sociale; 
shoqëria jonë nuk ka nevojë për “njeriun artificial”, të mbyllur në guaskën e materialitetit të tij, 
që vazhdon të mbetet gjithësesi i kufizuar, por për njeriun e vërtetë që jeton në mënyrë humane. 
Për këtë vlen mjaft ruajtja dhe zhvillimi i mëtejshëm i disa prej tipareve kulturore, në formën e 
normave dhe vlerave pozitive të traditës.
Fjalë kyç: tranzicion, individ, shoqëri, parametra kulturorë, qytetërim bashkëkohor.
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Hyrje

Kërkimet në antropologjinë social-
kulturore ofrojnë, midis të tjerash, studimin 
e dinamikës së ndryshimeve sociale në 
zhvillimin e shoqërisë dhe sfidave kulturore 
që duhet të përballojë individi në raport me 
komunitetin/ grupin ku bën pjesë. Tashmë 
janë bërë përpjekje për të ekzaminuar se 
si e prek kultura aktivizimin e neuroneve 
të trurit njerëzor. Kjo prirje e re ka të bëjë 
me studimet e thelluara të neuroshkencës 
kulturore që ka dy objektiva themelore: 
konfigurimin e “trasesë” së kulturës, në 
funksion të tipareve kulturore karakteristike 
për çdo areal kulturor, në përgjigje ndaj 
proceseve nervore, si dhe analizën burimore, 
d.m.th. synimin për të përcaktuar burimet 
e përbashkëta dhe dallimet në përgjigjen e 
trurit ndaj tipareve të ndryshme të natyrës 
kulturore (Park & Gutchess, 2006: 105; 
Ambady & Bharucha, 2009: 342-344). 

 Nëse pranojmë mundësinë e shpërnguljes 
së individit nga një tërësi vlerash në një tjetër 
për marrjen e vendimeve në kontekstin 
konkret kohor dhe hapësinor, këtë duhet 
ta pranojmë si një hipotezë pune edhe për 
raportet midis komunitetit dhe shoqërisë, jo 
si konstrukte të ngurtësuara, por si entitete 
të gjalla që përbëhen nga qënie individuale 
racionale dhe të socializuara. Raportet në 
fjalë janë për komunitetin më tepër organike 
se sa mekanike, më tepër morale dhe etike se 
sa ligjore; ato mbështeten dhe formalizohen 
përmes strukturave dinamike në rrafsh 
individual. Edhe shoqëria, ashtu si komuniteti, 
përbëhet natyrisht nga individët, por është e 
udhës që atë ta pranojmë si një entitet teorik 
të kundërt: më tepër mekanik se sa organik, 
sepse lidhjet ndërpersonale dhe ndërgrupore 
brenda kësaj hapësire shoqërore bëhen 
gjithnjë e më pak të drejtpërdrejta e intime 
dhe më të shpërndara. 

 Procesi i “mekanizimit” të shoqërisë 
në kohën e sotme është në proporcion 
me shkallën e kompaktësisë grupore dhe 
individuale në krahasim me grupet fqinje; 

pra, përbërja e lidhjeve sociale në një shoqëri të 
caktuar përcaktohet nga natyra e këtyre njësive 
shoqërore më të vogla (Turnbull, 1984: 125-
126). Në rrafshin globalizues (në kapërcyellin 
e viteve 2000 e mbas), këto procese u 
përfshinë nën termin “fragmegration”, 
çka nënkupton bashkëveprimin e forcave 
fragmentarizuese dhe njëkohësisht integruese 
(Davidson & Rees-Mogg, 1999: 15-16; 
Rosenau, 2003: 257-262).

 
Qëllimi dhe objektivat e studimit 

 
Prirja e shoqërisë shqiptare në këto 

25 vite tranzicion ka çuar në mbylljen e 
individit në “guackën” e tij dhe, me sa duket, 
individualizimi social në shoqërinë tonë, dikur 
të hiperkolektivizuar, po bëhet sundues. 
Kjo dukuri ka lidhje të drejtpërdrejtë me 
raportet e reja individ/ shoqëri, përkatësisht 
njeri/ grup social.

Problemi i mësipërm është për shoqërinë 
shqiptare objekt debati dhe diskutimi, jo 
vetëm me natyrë filozofike dhe akademike, 
por edhe praktike, sepse në demokraci ka 
raporte të reja midis individit, si qënie e 
pavarur, dhe grupit social, në të cilin ai bën 
pjesë (Morris, 1996: 41-46). Këtë “sëmundje 
të modernitetit” po e ndjejmë në familje, në 
rrethin shoqëror, në bashkësitë lokale, të cilat 
duket se kanë tashmë probleme kulturore, 
përkatësisht strukturore dhe funksionale, me 
pjesëtarët e tyre.

Qëllimi i këtij studimi është analiza 
antropologjike e disa prirjeve të shoqërisë 
shqiptare të tranzicionit, që ndikojnë në një 
“prerje” të re social-kulturore në kushtet e 
modernizmit. Prirjet e reja në raportet individ/ 
shoqëri lidhen organikisht me përgjigjet 
e pyetjeve: si përjetohet sot ndryshimi 
social, kulturor dhe politik i vendit mbas 
“përmbysjes së madhe”; në ç’raport gjendet 
individi me shoqërinë shqiptare në kushtet 
e sotme; si pasqyrohet ecuria e vlerave në 
kontekstin shqiptar; çfarë perspektivash 
ofron antropologjia sociale për shpjegimin e 
këtyre ndryshimeve.
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Analiza e materialit

1. Kur dëgjojmë se “kultura është mënyrë 
njerëzore e adaptimit”, kjo do të thotë se 
njeriu i sotëm përshtatet ndaj ndryshimeve 
mjedisore në një masë të madhe me anën e 
mekanizmave social-kulturore. Ne jemi të aftë 
të jetojmë në një shumëllojshmëri mjedisesh 
natyrore, sepse kultura na mundëson të 
ndërhyjmë duke krijuar mjedise: të reja” 
që bien ndesh me prirjen e dikurshme të 
bashkërenduar dhe unifikuese të njerëzimit.

Shoqëritë bashkëkohore shoqërohen 
me qasje (nën)kulturore të shumta dhe sa 
më të moderuara/ të hapura ndaj kulturave 
të tjera që bëhen ato në kushtet e globalizmit, 
aq më shumë iu ekspozohen “rreziqeve” të 
natyrave të ndryshme; ato vijnë për shkak 
të mospajtimeve mes brezave dhe dukurive 
të reja që shumë herë janë shkaktare, qoftë 
drejtpërdrejt apo tërthorazi, të sjelljeve 
devijuese të individit në shoqëri e që jo rrallë 
përfundojnë në pasoja të pakëndshme në 
rrafsh grupi apo komuniteti. Në këtë kuptim, 
“bashkëkohorja” solli progres dhe të mira për 
individin dhe shoqërinë, por në anën tjetër 
edhe dukuri që më parë nuk njiheshin.

Shembja  e  idhujve  mora lë  dhe 
ekzistencialë të shoqërisë që lamë pas, përpara 
25 vjetësh, ka krijuar vërtet një “rrëmujë 
sociale” vlerash, besimesh dhe simbolesh, që 
pengojnë njeriun tonë të orientohet për të 
dalluar atë trashëgimi që vlen nga ajo që 
duhet flakur si e padobishme në kushtet e reja. 
Në këto procese transformimesh shoqërore 
nga “tradicionalja” në “bashkëkohoren”, 
pavarësisht se ato janë objektive, vërehen 
handikape me një feedback real. Kështu, në 
skenën shoqërore të vendit u shfaq një model 
i ri social, i cili vendos në qendër të tij njeriun 
“e lirë”, por edhe të vetmuar; të guximshëm, 
që mund të arrijë gjithçka, por dhe që mund 
të humbasë çdo gjë nga identiteti i vjetër 
social; individin e lirë nga paragjykimet, por të 
mbuluar nga iluzionet; individin pragmatist, 
por të rrezikuar nga valët e rrezikshme të 
tjetërsimit; njeriun e çliruar nga “prangat” 

sociale, por edhe të vetmuar dhe ndonjëherë 
të braktisur në momente të pafavorshme 
të jetës, kur ai ka nevojë për mbështetje 
shoqërore (Tushi, 2006: 133).

Kjo ka bërë që të zbehet e përbashkëta e 
dikurshme familjare dhe shoqërore, qoftë në 
anën morale, ashtu edhe humane e sociale, 
dhe të dalë më tepër në pah individi. Tani nuk 
është më ajo frika nga “ndëshkimi” i rrethit 
shoqëror,sepse individi vepron sipas interesave 
të veta, pavarësisht se ato mund të jenë të 
dëmshme për shoqërinë, duke u hapur rrugë 
madje edhe precedentëve kriminalë. Proceset, 
nëpër të cilat po kalon kjo shoqëri, nuk janë 
ende të fuqishme për të sfiduar ekologjinë 
humane klasike të trevave tona (Dhima, 
2012: 181-182) dhe përballja me realitetin e 
ri social-kulturor nuk ecën në të njëjtin hap 
me transformimet e gjithanshme jetësore në 
vend (Biberaj, 2011). Pikërisht këto procese 
kanë sjellë edhe efekte negative e të dëmshme 
për shoqërinë, duke filluar nga aspekti socio-
ekonomik e kulturor, të cilat janë të dukshme 
dhe shtojnë shqetësimet e qytetarëve. Derisa 
kemi zbehje të rolit të familjes, martesa jo 
stabile, dukuri të reja kriminale dhe, në anën 
tjetër, derisa gatishmëria e institucioneve nuk 
është në nivelin e duhur për t’iu përgjigjur 
kërkesave dhe nevojave të tilla, atëhere nuk 
do të mungojnë krizat shoqërore. 

2. Njeriu mëson qysh në fëmininë e 
hershme se si të ndërveprojë me njerëzit e 
tjerë në mënyra të përshtatshme kulturalisht. Në 
moshën e mëtejme të rritjes, fëmijët kuptojnë 
se prindërit dhe të afërmit që i rrethojnë 
çmojnë disa lloj mjedisesh shoqërore më tepër 
se të tjerat. Në rini, njeriu e “nuhat” se çifti i tij 
prindëror parapëlqen disa mënyra të caktuara 
veprimi dhe të foluri, në saje të të cilave 
mendon se do të arrijë të ushtrojë edhe më 
tej ndikim, ndoshta edhe më të madh se më 
parë, mbi mjedisin e fëmijës së tyre, tashmë 
adoleshent. Kur fëmija i dikurshëm, tashmë 
i rritur, merr përsipër përgjegjësitë e veta 
shoqërore dhe bëhet pjesëtar i ndërgjegjshëm 
i sistemit social- kulturor përkatës, atëherë 
individi merr pjesë në mënyrë të vullnetshme 
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në aktivitete të përbashkëta me pjesëtarët 
e tjerë të grupit shoqëror. Pra, gjatë jetës, 
individët formojnë lidhje shoqërore, nëpërmjet 
të cilave vlerësohen të drejtat dhe detyrimet 
e tyre në shoqëri. Këto lidhje i ndihmojnë 
individët në arritjen e synimeve jetësore, në 
kuadrin e të cilave ata formojnë grupe, që 
ndajnë pothuajse të njëjtën ndjeshmëri të 
identitetit kolektiv, që besojnë se kanë interesa 
të ndërsjellta dhe që përfshihen në aktivitete të 
përbashkëta (Dhima, 2010: 224-225).

Megjithatë, sipas meje, në kohën e 
sotme ka shumë të panjohura ekzistenciale, 
me të cilat po ndeshet njeriu dhe shoqëria 
shqiptare, si pesimizmi, pasiguria, ankthi, 
frika, dëshpërimi, depresioni, agresiviteti 
apo mbyllja në vetvete, që ndeshen përditë 
e më shumë. Ato diktohen, në radhë të 
parë, nga fakti se si i ndërtojnë njerëzit 
tanë marrëdhëniet me veten dhe shoqërinë. 
Sa më shumë të vazhdojë e të thellohet 
prirja individualiste e shoqërisë deri në 
kufijtë absurdë të anormalitetit, sa më tepër 
të mohohen apo nëpërkëmben vlerat e 
shoqërisë, aq më shumë kanë për t’u shtuar 
sëmundjet sociale dhe patologjitë individuale. 
Sado i fuqishëm, i plotë, i vetëmjaftueshëm 
të jetë njeriu i përveçëm, ai nuk mund të 
jetojë normalisht pa u integruar në strukturat 
sociale, pa të cilat jetesa është gati e pamundur.

Në  shoqër inë  shq ip ta re  t ë  dy 
dhjetëvjeçarëve të fundit vërehet një prirje 
për mbivlerësim të së drejtës së njeriut 
për të qenë një personalitet i përveçëm, 
i papërsëritshëm. Në mendimin e sotëm 
shqiptar po gjallërohet debati për të 
përcaktuar drejt dhe normalisht raportet 
e individit me shoqërinë, të personalitetit 
të njeriut me grupin social. Në këtë pikë 
ndeshim dy mendime ekstreme, sidomos në 
shumë artikuj gazete me natyrë sociale, që 
përpiqen të bëjnë interpretime të këtij raporti 
ekzistencial: disa mbivlerësojnë grupin në 
raport me individin; nga ana tjetër ka syresh 
që nisen nga principi se njeriu është një 
“personalitet social”, i pavarur nga shoqëria. 
Kjo ide e fundit ka ndikuar në situatën sociale 

në vendin tonë, në të cilën ndihet gjithnjë e 
më shumë një mbivlerësim i individit dhe 
lënia pas dore e rëndësisë së grupeve sociale.

Natyrisht, duke dashur të shmangen 
keqkuptimet apo interpretimet e sforcuara të 
marrëdhënieve midis këtyre dy entiteteve, siç 
janë individi dhe grupi, si për të larguar çdo 
përfytyrim të vjetër metafizik të lidhjeve midis 
tyre, janë vënë në qarkullim dy koncepte që 
sigurojnë “urat e lidhjes” midis grupit dhe 
individit, të cilat janë pasqyruar në nocionin e 
“marrëdhënies sociale” apo “veprimit social”. 
Këto koncepte konsiderohen si kategori, 
me anë të të cilave mund të përshkruhen 
marrëdhëniet midis njerëzve në shoqëri 
apo veprimet me karakter shoqëror të 
njerëzve. Por, asnjëherë nuk është mbyllur 
përfundimisht problemi i raportit të njeriut 
“të veçantë” me shoqërinë “në tërësi”, apo ai i 
individit “konkret” me grupin social. 

Nuk mund të mos jetë e shqetësuar një 
shoqëri, nëse shtohet përditë numri i njerëzve 
që kërkojnë të jetojnë jashtë strukturave 
sociale, që duan të jenë të shkëputur nga 
mjedisi familjar apo komunitar. Tashmë duket 
qartë prirja për reduktim të humanitetit social 
në sjelljen njerëzore, ftohja e marrëdhënieve 
shpirtërore, zbehja e lidhjeve të farefisnisë 
dhe e kapitalit social. Shqiptarët po bëhen 
ekscentrikë në bindjen që po përhapet 
me shpejtësi se “sa më individualiste të 
jetë shoqëria, aq më moderne është ajo”. 
Natyrisht, individualizmi i njeriut është ndër 
shenjat e spikatura të epokës moderne, në të 
cilën ka hyrë shoqëria jonë. Por, megjithatë, 
kjo e vërtetë nuk duhet çuar deri në ekstremin 
e vet. Çdo gjë e mirë ka masën e saj, përtej së 
cilës jep kundërefekt negativ.

3. Në se krahasojmë një shtet, një komb 
apo një vend me një tjetër, do të duhej të 
merrnim parasysh- ndër të tjera- edhe vlerat 
e secilit. Duke bërë një gjë të tillë, ne japim 
edhe gjykimin tonë mbi ’to, për të shkuar më 
tej te vlerësimi. Vlerat, në vetvete, duket se 
ndryshojnë edhe nga njëra periudhë historike 
në tjetrën. Janë një sërë faktorësh që ndikojnë 
në këtë ndryshim. Po ta krahasojmë vendin 
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tonë me qytetërimet e tjera evropiane, do të 
shohim se ky vend ka vlera të qëndrueshme, 
por ka edhe vlera që kanë humbur ose po 
tjetërsohen dita-ditës, sikurse fitohen edhe 
vlera të reja. Ne shqiptarët, si popull e 
qytetërim, kemi “humbur” së paku njëmijë 
vjet, por nuk jemi asimiluar e zhdukur, 
kemi mbijetuar, kemi ruajtur kulturën tonë 
dhe- si asnjë popull tjetër në Evropë- kemi 
trashëguar gjënë më të jashtëzakonshme, 
gjuhën tonë të veçantë. 

Le t’u referohemi më konkretisht dy 
periudhave më të afërta që vendi ynë ka kaluar 
gjatë shek. XX: e para, ajo diktatoriale, që 
përfshin një periudhë prej afro pesë dekadash 
dhe ka lënë gjurmë të thella në ndërgjegjen 
e njerëzve; periudha e dytë, e kundërta 
e diktaturës, periudha demokratike apo 
paskomuniste. Gjatë viteve të regjimit totalitar 
“mbretëronte” udhëheqja dhe fjala e një 
individi që shihej si “idhull” nga shqiptarët, 
falë propagandës ideologjike apo edhe 
diktatit të vetë shtetit. Sot, me ndryshimet 
rrënjësore politike, kjo vlerë negative është 
çrrënjosur nga mendja e gjithsecilit; tani 
askush nuk shihet si “idhull i paprekshëm”, 
përkundrazi, qytetari e bën vetë vlerësimin e 
tij për drejtuesit e shtetit: e do, e përbuz, apo 
qëndron indiferent ndaj tij.

Në sistemin e kaluar, shumë vlera 
të paqëndrueshme imponoheshin “me 
zor”, duke bërë që njerëzit të trajtoheshin 
si “turmë”. Kështu p.sh., vlerat fetare të 
trashëguara ndër shekuj u luftuan deri 
me dënime masive të klerit, shembje të 
objekteve të kultit e ndalim të riteve fetare; 
në diktaturë ishte e ndaluar letërsia apo 
kultura “rozë”, pse jo edhe ajo erotike, ishte e 
ndaluar piktura kubiste e surrealiste apo çdo 
lloj rryme arti e ashtuquajtur “dekadente”, 
sikurse muzika perëndimore apo edhe 
moda “e huaj” në veshje dhe në paraqitjen 
e jashtme; censura ishte në shkallë të lartë 
dhe shpesh herë liberalizmi dënohej me masa 
ekstreme. Për fatkeqësinë tonë, diktatura na 
çoi në rrënimin e shumë vlerave origjinale, 
duke i fshirë ato nga memorja historike 

dhe kulturore e qytetërimit tonë. Ndonëse 
shqiptarët janë zgjuar nga “gjumi tragjik” 
gjatë këtyre viteve të tranzicionit, ata nuk 
janë çliruar ende plotësisht nga “hipnoza” 
50-vjeçare (Dhima, 2010: 198).

4. Një përmasë e rëndësishme e kulturës 
në kohën e sotme ka të bëjë me shtrirjen 
e gjerë të shfaqjeve të individualizmit 
kundrejt kolektivizmit. Kolektivizmi vlerëson 
mirëkuptimin mbi dallimet brenda dhe 
jashtë grupeve njerëzore, duke u angazhuar 
në realizimin e detyrave bashkëpunuese dhe 
duke u përqendruar në atë ç’kanë individët 
të përbashkët. Në të kundërt, individualizmi 
karakterizohet nga angazhimi në detyra të 
karakterit konkurrues në mjedisin publik, 
çka e bën individin të dallueshëm prej të 
tjerëve (Desai, 2007). 

Në përgjithësi, në shoqëritë ku 
dakordësia e individëve dhe grupeve përkatës 
mbi normat sociale është parësore dhe 
detyrat janë të ndërvarura, aty mbizotëron 
kolektivizmi, ndërsa në shoqëritë komplekse 
dhe të shtresëzuara, ku begatia, pavarësia 
dhe dal l imet janë të dukshme, aty 
mbizotërojnë shfaqjet individualiste. Në 
veçanti, individualizmi vërehet më tepër 
në kulturat e Evropës Perëndimore dhe 
Amerikës së Veriut, ndërkohë që kolektivizmi 
bie ende në sy në shumicën e (sub)kulturave 
të Azisë, Afrikës, Amerikës Latine dhe në 
Evropën Lindore e Juglindore (H. Triandis, 
1993). Studimet mbi familjet dhe konfliktin 
midis brezave tregojnë se si shoqëritë 
individualiste vlerësojnë vetësigurinë/ 
besimin në vetvete, pavarësinë/ autonominë 
dhe arritjet personale (Skillman, 2000).

Dallime të tilla kulturore lidhen me 
faktin që njerëzit, të cilët iu përkasin kulturave 
të ndryshme, kanë struktura konjitive 
thellësisht te ndryshme për gjykimin e vetes 
dhe të tjerëve; struktura të tilla, të pavarura 
nga mjedisi social rrethues, bëhen norma për 
shoqëritë individualiste. Në ’to, përgjegjësia 
shoqërore përcaktohet nga nevoja pë të 
shpallur/ shprehur vetveten dhe, nëpërmjet 
këtij mekanizmi të brendësuar në mendje, 
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individët përbërës duan të ushtrojnë kontroll 
individual mbi “të jashtmen”. Pasoja më e 
dukshme e një sjelljeje të tillë pasqyrohet 
pikërisht në cilësinë e normës kulturore: 
ajo është më përfshirëse brenda grupit, 
por njëkohësisht më sipërfaqësore, sepse 
i kundërvihet një grupi të vogël selektiv 
konstruktesh mendore të ndërvarura (Mark 
& Kitayama, 1991). 

Ndik imet  soc ia l -kul turore  mbi 
individualizmin, përkatësisht mbi kolektivizmin, 
pasqyrohen në formimin dhe përmbajtjen e 
memorjes autobiografike individuale/ kolektive 
të një shoqërie (Mullen & Soonhyung, 1995; 
Nelson, & Fivush, 2004: 436) si dhe në 
inflacionin imagjinues (McLean & Fournier, 
2008), por këto përbërëse të rëndësishme të 
analizës i tejkalojnë pretendimet e kësaj faze 
të parë të studimit.

Njohuritë e mia në sferën e antropologjisë 

social-kulturore dhe biologjike më lejojnë 
të besoj se individualizmi është- qoftë 
edhe pjesërisht- një tipar natyror i njeriut 
që sendërtohet në kulturën e tij. Sepse 
dikotomia individualizëm/ kolektivizëm është 
përgjegjëse për shumë dallime kulturore 
midis popujve evropianë. Për ta ilustruar 
këtë, mund të përdorim shkallën/ kompasin 
e Hofshtedit për “gjymtyrët” e dikotomisë 
në fjalë, mbi bazën e llogaritjes së katër 
indikatorëve vlerorë, në bashkëlidhje me të 
dhëna të natyrës biologjike, sociale, politike, 
të gender-it etj. (Hofstede, 2001; Hofstede 
et al., 2010: 255-258).  Pavarësisht se në 
hartën përkatëse (fig. 1) mungojnë shumë 
të dhëna për vendet e Evropës Lindore dhe 
Juglindore, autorë të ndryshëm i nxjerrin 
ato me deduksion nga vendet fqinje, mbi 
bazën e të dhënave të distancës gjenetike dhe 
ngjashmërive kulturore.

Fig. 1: Shkalla e individualizmit/ kolektivizmit (në %) në arealin euro-aziatik dhe 
afrikanoverior (sipas G. Hofstede, 1981)
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Në interpretimin e kësaj harte duhet të 
kemi parasysh se tiparet e përfshira në analizë 
nuk përputhen përgjithësisht me kufijtë 
politikë. Përqindja e haplogrupit Y-DNA 
R1b-L11 (kelto-gjermanik) i përgjigjet mjaft 
mirë, ndonëse jo në mënyrë perfekte, rrafsheve 
të larta të individualizmit; Italia ka një lakore 
të fortë Veri-Jug, në Gjermani dhe Poloni 
vihet re një “prerje” e lehtë Lindje-Perëndim; 
në Francë, kurba gjenetike, që lidhet më 
tepër me prirjen “kelto-gjermanike” në Veri 
dhe në Lindje, i kundërvihet asaj “neolitike-
mesdhetare” (kryesisht në pikëpamje 
kulturore) në qendër dhe në jugperëndim 
të vendit; Bullgaria dhe Rumania paraqesin 
formalisht një “prirje” relativisht të lartë drejt 
kolektivizmit, ashtu sikurse kjo lloj prirjeje 
duket e lartë në Serbinë e jugut, Shqipëri, 
Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni dhe në Greqinë 
e veriut. Dihet që shoqëritë e këtyre vendeve 
janë klasikisht nga shembujt më të spikatur të 
kolektivizmit në Evropë, sidomos në traditën e 
lidhjeve të forta familjare, organizimit lokal, 
izolimit relativ ndaj komuniteteve të hapura, 
mosbesimit (qoftë edhe të heshtur) ndaj 
politikave qeverisëse etj.

Unë mendoj se skema/ përkatësisht 
“kompasi” i Hofshtedit, është tashmë i 
tejkaluar, së paku për realitetin e sotëm të 
shoqërisë shqiptare. Për këtë, unë gjej tre 
arësye domethënëse: 

Së pari, në kuadër evropian vërehen 
komplekse kulturore të madhësive të ndryshme, 
nga shumë të mëdha deri në shumë të 
vogla. Në rastet më të shumta, komplekset 
kulturore “më të vogla” janë pjesë përbërëse e 
komplekseve “më të mëdha”, prandaj të parat 
kanë tipare të përbashkëta me këto të fundit, 
por edhe jo pak ndryshime. Për Evropën, 
në literaturen antropologjike bashkëkohore, 
njihen tre komplekse të mëdha kulturore: 
evropianoverior, ballkanik dhe mesdhetar. 
Brenda tyre ekzistojnë komplekse etnokulturore 
të etnive të veçanta, të mëdha apo të vogla 
qofshin ato. Shqiptarët, falë gjuhës së tyre, 
traditës popullore dhe së Drejtës dokësore 
përfshihen në një areal të gjerë kulturor 

evropian, të përzier me elemente ballkanike dhe 
mesdhetare. Për të kuptuar veçoritë e zhvillimit 
etnik të shqiptarëve si etnos i veçantë, duhen 
përmendur gjithashtu disa tipare formuese 
të komplekseve kulturore në mënyrën e 
jetesës dhe në burimet ekonomike. Kështu 
që, në kuadrin e popujve indoevropianë, te 
shqiptarët vërehen disa zhvillimeve paralele 
kulturore, por edhe tipare të qenësishme 
që dëshmojnë për një zanafillë të hershme 
të përbashkët: ndërveprime e ndikime të 
ndërsjellta, shtresa, nënshtresa e mbishtresa, sa 
të ngjashme aq edhe të dallueshme. 

Së dyti, në mbështje të sa më sipër, edhe në 
pikëpamje të shpërndarjes së grupeve të gjakut 
dhe faktorëve të tjerë gjenetikë, duke përfshirë 
ADN-në, shqiptarët vendosen në një pozicion 
ndërmjetës, në kuptimin e një prejardhje të 
përbashkët evropiane, pavarësisht se mostrat 
e marra në studim nga Shqipëria dhe Kosova 
kanë qenë të kufizuara (Cann, Stoneking, 
and Wilson, 1987). Të dhënat e biologjisë 
molekulare tregojnë gjithashtu se poli gjenik 
mitokondrial është shumë i ngjashëm në të 
gjithë kontinentin evropian (Pult et al., 1994: 
840; Witas & P. Zawicki, 2004: 109-110) 
dhe nuk tregon ndonjë strukturë të veçantë, 
madje as në zona të banuara nga popullsi 
tipikisht të izoluara, si baskët (Bertrandpetit 
et al., 1995: 63-81). Në këtë pikë, na duhet 
t’i japim të drejtë Naim Frashërit kur shprehej, 
pa pasur njohuri të thelluara gjenetike, por 
natyrisht duke u mbështetur në “tharmin” 
etnik të këtij populli: “dielli lind andej nga 
perëndon”. Të njejtën prirje dëshmon edhe 
shpërndarja e haplogrupit J, i cili përfshin rreth 
16% të të gjithë mtDNA-së europiane (fig. 
2). Sajksi mendon se ky marker gjenetik është 
shpërndarë nëpërmjet dy rrugëve: përmes 
luginave të Evropës qendrore dhe nëpërmjet 
brigjeve të Mesdheut e Oqeanit Atlantik 
(Sykes, 1999: 138-139). 

Në përgjithësi, rezultatet e mtDNA-së 
përputhen me të dhënat arkeologjike dhe 
gjuhësore mbi popullimin e Botës së Vjetër 
mbas “revolucionit neolitik”, megjithëse 
ato mund të ishin rezultat i historive unike 
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të popullatave të veçanta (Renfrew, 1987). 
Megjithatë, kjo nuk mund të shpjegojë 
plotësisht atë që antropologët e quajnë 
“shmangie e lartë” e IBD-së midis shqipfolësve 
dhe popullsive fqinje, kur- për më tepër- të 
parët përbëjnë një popullsi “veçanërisht të 
izoluar, aq pak sa ta quajmë të vogël” (Hamp, 
1966: 122). Dhe për këtë konstatim, autorë 
të ndryshëm i referohen faktit që “grekët dhe 
maqedonasit e marrë në studim kanë referuar një 
numër më të madh paraardhësish të përbashkët 
me shqipfolësit se sa me popujt fqinjë” (Ralph 
& Coop, 2013). Kjo është e kuptueshme, 
po të kemi parasysh historinë e hershme të 

migrimeve të shqiptarëve, por edhe gjendjen 
demografike në trevat shqiptare, të banuara 
historikisht prej tyre mbas “copëtimit” të 
trojeve etnike, në zbatim të Traktatit të 
Londrës të vitit 1913. 

Së treti, autorët e mëparshëm, kur kanë 
marrë në analizë tiparet social-kulturore, 
janë mbështetur përgjithësisht- së paku 
për Shqipërinë- në të dhënat e autorëve 
“historikë”. Përditësimi i këtyre lloj të dhënave 
është detyrë e studiuesve vendas; askush më 
mirë se ata nuk mund të japin një tablo të 
qartë të evolucionit të tipareve etnokulturore 
në kohë dhe hapësirë.

Fig. 2: Pozicioni gjenetik i shqiptarëve në bazë të faktorëve të gjakut dhe ADN-së (F)
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5. Në kushtet e sotme duhet t’i 
kushtohet një vëmendje më e madhe jo 
vetëm studimit të individit dhe të shoqërisë, si 
entitete funksionale “më vete”, por sidomos 
dukurive sociale në zonën ku ato pleksen 
me njëra-tjetrën. Shoqëria, duke qenë një 
realitet i pashmangshëm, konsiderohet si 
“fakt i pakëndshëm” për njeriun. Mbi bazën 
e këtij raporti, të pikëprerjes së “individit 
të lirë” dhe të “shoqërisë bezdisëse”, janë 
zhvilluar ide dhe koncepte të ndryshme. Disa 
studiues janë të mendimit se shoqëria është 
një strukturë që formohet nga individët e 
veçantë, por ka të tjerë që mendojnë se ajo 
është e formuar nga grupet. Kjo çështje ka 
të bëjë me faktin se si duhet parë njeriu: si 
qenie e shkëputur nga formacionet sociale 
apo brenda tyre. Edhe antropologët, ashtu 
sikurse sociologët, i japin rëndësi parësore 
grupit social, sepse- sipas tyre- aty gjenden 
të pleksur në formën më harmonike individi 
dhe shoqëria.

Në teoritë moderne të autorëve 
bashkëkohorë janë në përdorim terma, 
koncepte dhe konceptime teorike që 
mundësojnë dhe sigurojnë vendosjen e një 
ekuilibri të qartë midis shoqërisë dhe njeriut, 
grupit social dhe individit si “objekt social”, 
të cilët konsiderohen si “njësi strukturore të 
shoqërisë”. Nga ana tjetër, duke dashur të 
theksojnë një rol të ri të zgjeruar të individit 
në raport me përcaktimet e vjetra sociale, 
antropologët dhe sociologët flasin për role 
dhe poste që tregojnë rritjen e personalitetit 
pjesëmarrës, forcën gjithnjë e më ndikuese të 
njeriut modern ndaj shoqërisë si të tillë. 

Në pikëtakimin e individit me shoqërinë 
gjendet njeriu, bartës i roleve të paraformuara 
sociale. Me fjalë të tjera, askush nuk mund 
të mohojë se individi, sado i pavarur që të 
jetë nga grupi social apo nga shoqëria, është e 
pamundur të ekzistojë pa luajtur këto “role 
të pakëndshme” që këto entitete i imponojnë 
atij, ngaqë ai është i “dënuar” të jetojë brenda 
tyre. Një njeri, që mendon se mund të jetë “i 
vetëmjaftueshëm” dhe të jetojë i pavarur nga 
shoqëria, nuk mund të jetë veçse një qënie e 

izoluar, asociale, që nuk mund të ketë sukses 
as në jetën personale. 

Shoqërisë shqiptare nuk i duhen 
eksper imente fa lse  apo imit ime të 
deformimeve që vijnë nga ekstremet e 
modernitetit. Në kohën që jetojmë, ne na 
duhet një raport normal dhe një kohezion 
midis “njeriut të përveçëm”, me synime 
e ambicie personale të natyrshme, me 
shoqërinë, të cilën ai duhet ta ridimensionojë 
nga pikëpamja sociale. Në këtë relacion 
të deformuar të një pjese të njerëzve me 
grupet sociale dhe në lidhjet shoqërore midis 
tyre qëndron problemi i madh i shoqërisë 
së sotme shqiptare, tepër me rëndësi për 
të ardhmen e saj. Shoqëria jonë nuk ka 
nevojë për “njeriun artificial”, të mbyllur në 
“guaskën” e materialitetit të tij, që vazhdon 
të mbetet gjithësesi i kufizuar, por për njeriun 
e vërtetë që jeton në mënyrë humane.

Nëse kombi shqiptar dëshiron të 
përparojë ekonomikisht, ai duhet të përqafojë 
gjithnjë e më shumë vlerat e kulturave 
perëndimore. Kjo, në dukje, është diçka e 
vështirë, duke pasur parasysh se për ta bërë 
këtë duhet hequr dorë nga dinjiteti vetjak. Por, 
kjo është diçka që herët a vonë do të ndodhë, 
pasi historia po e ndryshon dalëngadalë 
konceptin që kanë individët për dinjitetin, pasi 
të kesh dinjitet nuk do të thotë të ndihmosh 
të tjerët që ata të të ngrenë sa më lart, sepse 
është e pamundur të ndihmosh të tjerët pa 
ndihmuar në fillim veten tënde.

Mjaft marrëdhënie mes individëve të 
ndryshëm përcaktohen edhe nga sinqeriteti 
i ndërsjelltë mes palëve. Shqiptarët e shohin 
si shumë të rëndësishme vlerën kulturore të 
sinqeritetit, por ata nuk dinë si ta shprehin 
atë; me fjalë të tjera, e shprehin në trajtesa 
problematike, naive, ndonjëherë të vrazhda 
e deri edhe brutale. Ndryshe nga individët 
që u përkasin kulturave perëndimore, të cilët 
e shprehin mendimin e tyre sipas situatës 
që u intereson më tepër, pra sinqeriteti 
i tyre lëkundet sipas interesit imediat, 
shqiptarët janë gjithmonë të sinqertë, deri 
në momentin që dyshojnë në sinqeritetin 
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e tjetrit. “Mund të mbështetesh pa kurrfarë 
frike në fjalën e thënë prej tyre”, shkruante 
E. Durham, “...por, nëse ata [shqiptarët] 
dyshojnë në sinqeritetin tënd, të gënjejnë pa 
pikë mëshire dhe në kësi rastesh gënjeshtra është 
krejtësisht e lejuar” (Durham, [1909] 1991). 

Megjithatë, vlera kulturore e sinqeritetit 
në Perëndim është në rënie. Këtë e tregojnë 
edhe përpjekjet e Kishës katolike për të 
ndaluar sadopak venitjen e kësaj vlere shumë të 
rëndësishme për marrëdhëniet ndërpersonale. 
Edhe në Shqipëri, kjo vlerë kulturore është 
venitur disi; shqiptarët nuk janë ’më aq të 
sinqertë sa më parë, por- krahasuar me vendet 
perëndimore- mund të thuhet se sinqeriteti i 
tyre mbahet ende i fortë.

 
Përfundim

Përsa u trajtua më sipër, shqiptarët 
paraqiten gjithmonë bujarë me këdo, edhe pse 
tjetri mund të mos ketë nevojë për ndihmën e 
tyre; me një sinqeritet të prekur disi nga venitja, 
sipas interesit të momentit, por që ende 
mbahet prej tyre si një vlerë e rëndësishme 
kulturore; me një korrektësi që duhet vlerësuar, 

edhe pse shpesh herë shfaqet aty ku nuk duhet 
dhe nuk shfaqet aty ku duhet; humanistë 
deri në skajshmëri, me një konkurrencë 
shumë të fortë që, si në asnjë vend të botës, 
gërshetohet aq shumë me humanizmin, sa që 
anëtarët e kulturave të tjera, sidomos atyre 
perëndimore, e kanë të pamundur ta besojnë 
një gjë të tillë. Formimi psiko-kulturor i 
shqiptarëve është mjaft kompleks dhe- të 
jemi të sinqertë - mjaft i çuditshëm; kjo 
është arsyeja që gjithmonë vizitorët e huaj 
na kanë përshkruar si “njerëz të rrallë në një 
botë të mbipopulluar” (Dhima, 2010: 197).

Ky “peisazh” i pasur kulturor dëshmon se 
në shoqërinë shqiptare ekziston ende shpresa 
që shfaqjet e indiferentizmit dhe të “mbylljes 
në vetvete”- ndonëse janë tipare që gjenden 
gjithkund të përhapura në botën e sotme- 
mund të dytësohen deri në një farë mase 
përballë korpusit të vlerave shoqërore pozitive 
në rrafsh familjar, komunitar dhe kombëtar. 
Faktorë të rëndësishëm për realizimin e kësaj 
sfide madhore janë strukturat funksionale 
të shoqërisë civile dhe ndërhyrja e shtetit 
nëpërmjet reformave efektive të karakterit 
social, arsimor, ekonomik dhe politik. 

Ambady, Nalini & Jamshed Bharucha (2009). 
Culture and the Brain. “Current Directions in 
Psychological Science“ Vol. 18, p. 342-345.

Bertranpetit, J.; J. Sala; F. Calafell; P.A. Underhill; P. 
Moral; D. Comas (1995). Human mitochondrial 
DNA variation and origin of Basques.”Annuals 
of Human Genetics” Vol. 59, p. 63-81.

Bertschi, Stefan (2010). Im Dazwischen von 
Individuum und Gesellschaft; Topologie eines 
blinden Flecks der Soziologie. Bielefeld (info@
transcriptionverlag.de).

Biberaj, Elez (2011). Shqipëria në tranzicion; rruga 
e vështirë drejt demokracisë, 1990- 2010. Tiranë: 
AIIS.

Cann, Rebecca L.; Mark Stoneking; Allan C. Wilson 
(1987). Mitochondrial DNA and human 
evolution. “Nature” No. 325, p. 31–36.

Dahrendorf, Ralf Gustav (2003). Auf der Suche nach 
einer neuen Ordnung; Vorlesungen zur Politik der 
Freiheit im 21. Jahrhundert“ München: Beck. 

Davidson, James Dale & Lord William Rees-Mogg 
(1999). The Souvereign Individual; Mastering 
the Transition to the Information Age. New York: 
Simon and Schuster/ Touchstone Publ.

Desai, J. (2007). The role of acculturation, ethnic 
identity, individualism, and collectivism. 
“Dissertation Abstract International” (Ann 
Arbor-MI) Vol. 67, No. 7369.

Dumont, Louis (1997). Ese mbi individualizmin; Një 
vështrim antropologjik mbi ideologjinë moderne. 
Tiranë: Korbi/ Meridianët; origjinali: Essai sur 
l’individualisme; Une perspective anthropologique 
sur l’idéologie moderne. Paris: Le Seuil, 1983; 
botimi anglisht: Essays on Individualism; 

REFERENCAT



   31Studime Sociale  Vëll. 9  Nr. 1

Modern Ideology in Anthropological Perspective. 
Chicago, University of Chicago Press, 1992.

Durham, Mary Edith (1991). Shqipëria e Epërme; 
Një udhëtim në Shqipërinë e Veriut të vitit 1908. 
Tiranë: Instituti i Dialogut dhe Komunikimit; 
origjinali: High Albania and its customs in 1908. 
London: Edward Arnold, 1909. 

Dhima, Aleksandër (2010). Hyrje në antropologji. 
Tiranë: Ideart (bot. i tretë). Id. (2012). 
Ekologjia humane dhe ndihmesa e shkollës së 
Çikagos në zhvillimin e antropologjisë sociale. 
“Polis” nr. 11, fq. 181-191.

Elias, Norbert (2001). Die Gesellschaft der Individuen. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Etzioni, Amitai (2000). Social Norms; Internalization, 
Persuasion, and History. “Law & Society 
Review” Vol 34, No. 1, p. 157-178.

Fuga, Artan (2003). Tjetërsimi i vlerave të komunizmit 
në totalitarizëm. “Politika & Shoqëria” vëll. 6, 
nr. 2, fq. 11-21.

Giddens, Anthony (1991). Modernity and Self-
Identity. Cambridge: Polity Press.

Hamp, E. (1966). The position of Albanians. In: 
H. Birnbaum and J. Puhvel (eds.) “Ancient 
Indo-European Dialects” Berkeley and Los 
Angeles-CA: University of California Press, 
p. 97-122.History of the concept of the individual 
and individuality in Western society (http://www. 
worldacademy.org/forum).

Hofstede, Geert (1980). Cultures Consequences; 
International Differences in Work Related Values. 
Beverly Hills-CA: Sage. 

 Id. (2001). Culture’s consequences; Comparing values, 
behaviors, institutions, and organizations across 
nations. Thousand Oaks-CA: Sage (2nd ed).

Hofstede, Geert; Jan Hofstede; Michael Minkov 
(2010). Cultures and Organizations; Software 
of the Mind. New York: McGraw-Hill (3rd ed).

Holland, D. (2001). Developments in person-centred 
ethnography. In: C. Moore & H. Mathews 
(eds) “The Psychology of Cultural Experience” 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Keesing, Roger & A. Strathern (2007). Antropologjia 
kulturore; një perspektivë bashkëkohore. Tiranë: 
UFO Press.

Knight, A.: P.A. Underhill; H.M. Mortensen; L.A. 
Zhivotovsky; A.A. Lin; B.M. Henn; D. Louis; 

M. Ruhlen; J.L. Mountain (2003). African 
Y chromosome and mtDNA divergence provides 
insight into the history of click languages. “Current 
Biology” Vol. 13, p. 464-473.

Kocani, Aleksandër (1913). Hulumtim i sistemit të 
vlerave në Republikën e Shqipërisë në periudhën 
postkomuniste. Tiranë: Albanian University 
Press.

Mark, H.R. & S. Kitayama (1991). Culture and 
the self; Implications for cognition, emotion, and 
motivation. “Psychological Review” Vol. 98, 
p. 224-253. 

McLean, K. & M. Fournier (2008). The content 
and processes of autobiographical reasoning in 
narrative identity. “Journal of Research in 
Personality” Vol. 42, p. 527-545.

Miller, Daniel (2009). Anthropology and Individual; 
A Material Culture Perspective. Oxford-UK and 
New York-NY: Berg.

Morris, Brian (1996). Western Conceptions of the 
Individual. New York: Berg. 

Mullen, Mary K. & Y. Soonhyung (1995). The 
cultural context of talk about the past; Implications 
for the development of autobiographical memory. 
In: “Cognitive Development” Vol. 10, p. 
407-419.

Nelson, K. & R. Fivush (2004). The emergence 
of autobiographical memory; A social cultural 
developmental theory. “Psychological Review” 
Vol. 111, p. 486-511.

Neuburger, Tobias (2011). Warum die Vorstellung von 
einem isolierbaren Subjekt verdinglichend ist und 
der Komplexitäts gesellschaftlicher Verhältnisse 
nicht gerecht werden kann? “Unique” March 
2011: 423 (http://www.univie.ac.at/unique/
uniquecms). 

Nisbett, R.E. (2003). The geography of thought; 
Why we think the way we do. New York: The 
Free Press.

Park, D. & A. Gutchess (2006). The cognitive 
neuroscience of aging and culture. “Current 
Directions in Psychological Science” Vol. 15, 
p. 105-108.

Pult, I.; A. Sajantila; J. Simanainen; O. Georgiev; 
W. Schaffner; S. Pääbo (1994). Mitochondrial 
DNA sequences from Switzerland reveal striking 
homogeneity of European populations, “Biological 



   32 Qasje antropologjike mbi marrëdhëniet e individit me shoqërinë shqiptare

Chemie Hoppe Seyler” Vol. 375, No. 12, p. 
837-840.

Ralph, Peter & Graham Coop (2013). Data from 
the Geography of Recent Genetic Ancestry 
across Europe (http://dx.doi.org/10.5061/
dryad.57kc5).

Renfrew, A.C. (1987). Archaeology and Language; 
The Puzzle of Indo-European Origins. London: 
Pamlico.

Rosenau, James N. (2003). Dynamics beyond 
Globalization. Princeton-NJ: Princeton 
University Press.

Sykes, B. (1999). The molecular genetics of European 
ancestry. “Philosophical Trans. of the Royal 
Society in London” Vol. 354, p. 131-139.

Skillman, G. (2000). Intergenerational conflict within 
the family context; A comparative analysis of 

collectivism and individualism within Vietnamese, 
Filipino, and Caucasian families. “Dissertation 
Abstracts International” Vol. 60, No. 4910.

Triandis, H. (1993). Collectivism and individualism 
as cultural syndromes; Cross-cultural research. 
“The Journal of Comparative Social Science” 
Vol. 27, p. 155-180.

Turnbull, Colin M. (1984). The Individual, Community 
and Society; Rights and Responsibilities from an 
Anthropological Perspective. “Washington & 
Lee Legal Review” Vol. 41, No. 1, p. 77-132.

Tushi, Gëzim (2006). Probleme dhe dilema sociale. 
Tiranë: Dudaj.

Witas, Henryk W. & Przemysław Zawicki (2004). 
Mitochondrial DNA and human evolution; A 
review. “Przegląd Antropologiczny” Vol. 67, 
p. 97-110.

Anthropological Approach on the Relationship between Individual and the Albanian 
Transition Society

The present Albanian society cannot be out of the prevailing trend of modern civilization. 
But, unfortunately, it is felt ever more powerful situations that favor too many people closed 
attitudes, asocial human activity that aims to live in his own world, being a self-sufficient entity, 
with less connection with the social environment in general, and social or community groups 
in particular.

The study seeks an anthropological analysis on the individual and society reports, his 
personality with specific social groups in the specific conditions of the Albanian transition. 
Albanian society’s major problem of our time, whose solution is very important to our future, 
is the distortion of social connections for a significant part of people among them.

The message conveyed by this study is: Albanian society doesn’t need false experiments or 
imitations of distortions that come from the extremes of modernity. At the time that we live, we 
need a normal relation and a cohesion between “personal man”, with personal goals and ambitions 
naturally and the society, which he has to re-dimension in social terms. Our society has no need 
for “artificial man” closed in his own shell of materiality, that remains however limited, but for 
the real man who lives in a “human” manner. For this, applies quite preservation and further 
development of some of the cultural traits in the form of norms and positive values of tradition.

Key words: transition, individual, society, cultural traits, contemporary civilization.
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PërmBledhje

Në këtë artikull synohet të shtjellohen aftësitë kryesore që formëson edukimi liberal1 sipas Martha 
Nussbaum2 dhe pasuruar me një përmbajtje të re. Në esenë e vet me titull “Tagore, Dewey and 
the Imminent Demise of Liberal Education”, pjesë e librit “The Oxford handbook of philosophy 
of education”, përpiluar nga Harvey Siegel, botim i Universitetit të Oksfordit (2009), Nussbaum 
i referohet veprës së Tagore dhe Dewey, të cilët, ndonëse kanë qenë bashkëkohës dhe nuk janë 
takuar ndonjëherë, karakterizohen nga një indinjatë e thellë ndaj mësimit tradicional, mësim 
që nuk ishte në gjendje të frymëzonte e kultivonte simpati për tjetrin, të nxiste të menduarin 
kritik ose të dilte jashtë vijave të bardha që diktonin metodat e një pedagogjie strikte. Idetë e 
Nussbaum janë pasuruar me ato të Amartya Sen dhe të disa autorëve të tjerë nga fusha e filozofisë 
së edukimit, sikundër edhe ilustruar me disa shembuj konkretë, nga realiteti shqiptar. Ndonëse 
idetë për një edukim liberal i gjejmë që në kohët e lashta, në ditët e sotme, për shkak të rëndësisë 

Studime Sociale 2015, 1 (9): 33-41

Fëmijët janë më të shkathët se të rriturit, 
pasi nuk rëndohen nga pesha e zakoneve të vjetra

Rabindranath Tagore  

1 Ideja e një arsimi liberal të struktuar e ka burimin, në ditët e sotme, në mendimin akademik të ShBA. Në 
shumë universitete të Europës po diskutohet e përqafohet një nismë e tillë dhe disa prej tyre kanë mundësuar 
përfshirjen në kurrikula. Në vendin tonë një qasje e tillë është pothuaj e panjohur. Botimi i kësaj eseje është pjesë 
e një projekti për njohjen e parimeve dhe vlerave të këtij edukimi edhe në vendin tonë. Projekti përfshin disa 
faza. Faza e parë është njohja e parimeve dhe vlerave kryesore të arsimit liberal. Pjesë të fazës së parë të punës së 
këtij projekti janë botuar edhe në “Educatio”, nr. 3, dhjetor 2013, Revistë e Universitetit Europian të Tiranës.

2 Martha Nussbaum është filozofe dhe pedagoge e së drejtës dhe etikës pranë Universitetit të Çikagos. 

Valbona NATHANAILI është drejtore e Shtëpisë Botuese të Fondacionit UET Press. Ajo është 
përkthyese e botuese, si dhe autore e disa librave, ndër të cilat veçojmë: “Ambasadorët tanë; Pikëtakime 
të krijimtarisë me diplomacinë”, “Arsim dhe pabarazi”, “Copëza nga historiku i arsimit”, “Reforma dhe 
legjislacioni në arsimin parauniversitar”, etj. Është, gjithashtu, autore e shumë  artikujve, shkencorë e 
recensionues, në fushën e historikut, politikave dhe legjislacionit në arsim. 
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Hyrje

Në Athinën e lashtë Aristoteli besonte se 
një arsim i mirë është kur dija vlerësohet për 
atë që është dhe jo për atë që të shpërblen. 
Marrja e një arsimimi të tillë, sipas tij, është 
baza e formimit qytetar. Lëndët kryesore që 
duhet të mësohen janë artet dhe letërsia. Një 
arsimim i tillë quhet liberal dhe parimet e 
vlerat kryesore janë: edukimi vlerësohet sepse 
duhet, jo sepse është i dobishëm; kurrikula 
ndërtohet në mënyrë të tillë që nxit zhvillimin 
e plotë intelektual dhe moral të nxënësit; disa 
lëndë janë më të vlefshme se të tjerat, sikundër 
janë artet e shkencat humane; mësimdhënia 
është një aktivitet human kompleks që kërkon 
disa karakteristika personale të caktuara. 

Arsimi liberal dhe shkollimi i mirë

Në Forumin Botëror të Arsimit, mbajtur 
në Dakar, Senegal, 26-28 prill 2000, vizioni 
botëror për një shkollim të mirë është po ai i 
shpallur në Konferencën Botërore “Arsim për 
të gjithë”, Jomtien, Tailandë, 1990: 

Shkollimi i mirë ndikon pozitivisht në moderni-
zimin dhe zhvillimin e shoqërisë, në reduktimin 
e papunësisë, në rritjen e të ardhurave personale 
të individit, në zgjerimin e lirive reale që gëzojnë 
njerëzit, në krijimin e një bote më të sigurt, më 
të shëndetshme e më të begatë. 

Por në dallim nga Forumi i vitit 1990, në 
Forumin e vitit 2000, vizionit i shtohen disa 
parime, çështje e detyra përbërëse:  
  arsimi ka një rol të jashtëzakonshëm në 

fuqizimin e individit dhe transformimin 
e shoqërisë

  nevoja për barazi 
  roli i veçantë që kanë rezultatet e nxënies 
  zgjerimi i mjeteve dhe objektivave të 

arsimit bazë
  përmirësimi i mëtejshëm i mjedisit të 

nxënies dhe fuqizimi i partneriteteve. 

Sipas “Kornizës për veprim” të Forumit 
të vitit 2000, për fat të keq, realiteti është 
shumë larg këtyre parimeve dhe, shumë nga 
detyrat e vendosura, janë ende të paplotësuara. 
Shkaqet kryesorë që renditen janë: vullneti i 
dobët politik, burimet e pamjaftueshme 
financiare ose mospërdorimi me efektivitet 
i atyre ekzistuese, kujdesi i pamjaftueshëm 
ndaj nevojave për nxënie të të varfërve dhe 
grupeve të përjashtuara, mungesa e kujdesit 
për cilësinë e nxënies dhe e angazhimit për të 
tejkaluar pabarazitë.   

Këto mangësi, për Amartya Sen3, 
ndikojnë negativisht, pasi “mundësitë dhe 
perspektivat tona varen, përfundimisht, 
nga institucionet që kemi dhe mënyra si 
funksionojnë.2 Nga ana tjetër, Brighouse 
shprehet se: 

që kanë shkencat e sakta dhe teknologjia, lëndëve dhe aktiviteteve që nxisin një edukim të tillë 
shpesh nuk u kushtohet vëmendja e duhur. Për Nussbaum, nëse duam të ndërtojmë një shoqëri 
demokratike, ideja e një arsimi liberal është më shumë se e rëndësishme: është detyrë urgjente 
për të gjithë qytetarët dhe mësuesit. Autorja e shtrin idenë e saj për një edukim të tillë edhe në 
arsimin e lartë. Konkluzioni është që shoqëria e dijes ka nevojë për njerëz që shkojnë përtej sfondit 
etnik, gjinisë, kulturës – shpesh jo pozitive, që nxit tradita. Duke ju referuar Nussbaum, çdo njeri 
i përgjegjshëm, çdo intelektual, çdo qytetar që është i interesuar për lulëzimin e demokracisë 
duhet të përfshihet në përpjekjet e përbashkëta për të bërë diferencë.
Fjalët Kyç: shoqëri demokratike, edukim qytetar, qytetar i botës, të menduar kritik, empati, transhendencë

3 Amartya Sen është fitues i çmimit “Nobel” në ekonomik për vitin 1998 dhe pedagog pranë Universitetit 
të Harvardit.

4 Sen, A., 2011. “Zhvillimi si liri”, Tiranë: U.F.O Press, f. 157.
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Shumë çështje që lidhen me politikat janë 
të vështira për t’u kuptuar nga qytetarë të 
ndryshëm pikërisht sepse, jo vetëm u mungojnë 
dijet se si funksionojnë institucionet, por edhe 
efektet anësore që shkaktojnë reformat që 
mund të ndërmerren në institucione të tjera. 
Shkollat janë vendet natyrore që duhet të 
shërbejnë për një edukim të tillë.5

Nëse duam të ndërtojmë një shoqëri 
demokratike dhe të kemi qytetarë efektivë, 
shkolla duhet t’i aftësojë nxënësit të gjejnë e 
sjellin argumente, nëpërmjet të cilëve, duke 
arsyetuar, të arrijnë në besime racionale për 
çështjen në fjalë.

Ringjallja e arsimit liberal

Për Martha Nussbaum6, ne jetojmë në 
një botë që udhëhiqet nga motive përfitimi. 
Motivi i përfitimit u sugjeron politikanëve 
të shqetësohen më shumë për shkencën 
dhe teknologjinë, me pretendimin se janë 
të një rëndësie të veçantë për shëndetin e 
ardhshëm të kombeve të tyre. Të kuptuarit 
shkencor ka një rol të padiskutueshëm 
në zhvillimin e qytetar të nxënësit dhe e 
njëjta gjë vlen edhe për mësimin e bazave 
të ekonomisë. 

Të gjithë e pranojmë se një edukim i 
mirë shkencor dhe teknik është i dobishëm 
për të ardhmen e një vendi dhe përpjekjet në 
funksion të përmirësimit të tij nuk duhet të 
rreshtin asnjëherë. Çështja nuk është vetëm 
të mësojmë përmbajtjen e shkencës, duke 
memorizuar tekstin dhe zgjidhur ushtrime, 
por ta mësojmë dijen me baza, ta kuptojmë 
e të shërbejë si përvojë për të prodhuar dije 
të reja. Sipas Nussbaum, shkollat duhet 
të jenë në gjendje të kultivojnë tri aftësi 
kryesore:

  

1.  Aftësinë për të menduar në mënyrë 
kritike 

2.  Aftësinë për të transhenduar frymën 
lokale dhe për t’i trajtuar problemet 
botërore si “qytetar i botës”

3.  Aftësinë për të parë me simpati gjendjen 
e vështirë të një personi tjetër.

Këto aftësi merren, kryesisht, nëpërmjet 
zbatimit të një arsimi liberal, një arsim që 
e vë theksin pikërisht në shkenca humane 
e arte, në gjendje të zbulojë paaftësitë tona 
të përbashkëta njerëzore, të na sfidojë për 
të parë diferencat me vërtetësi e të nxisë 
përpjekje për elemiminim e tyre e krijimin 
e një bote në paqe e bashkëpunim global, 
një arsim që fokusohet në studimin e 
parimeve dhe të ideve teorike të njerëzimit. 
Por përpos tyre dhe po aq të rëndësishme 
për shëndetin e demokracisë e krijimin e 
një kulture botërore për së mbari janë edhe 
aftësi të tjera, të cilat me shumë gjasa mund 
të humbasin në honin e konkurrencës me dy 
të parat, shkencën e teknikën.

Aftësia për të menduar në mënyrë kritike 

Sipas Nussbaum, në shumicën e 
shkollave ne kërkojmë të imponohemi 
me dije e informacion, shpesh në mënyrë 
vertikale e hierarkike, nga mësuesi te nxënësi. 
Një karakteristikë tjetër që ndiqet në orën 
e mësimit është kërkesa për memorizimin 
e fakteve, teorive e informacioneve të 
ndryshme, veçanërisht në shkencat politike, 
histori e gjeografi. Pa nënvlerësuar rolin që 
ka ky lloj të mësuari është e rëndësishme të 
theksojmë se edukimi fillon me mendjen e 
fëmijës. Nuk është e mundur të synojmë të 
edukojmë, në të njëjtën kohë, edhe qytetarë 
që i binden shtetit në mënyrë të pakushtëzuar, 

5 Brighouse, H. 2009. “Moral and political aims of education”, pjesë e librit “The Oxford handbook of 
philosophy of education”, përpiluar nga Harvey Siegel, Oxford: University Press, f. 40.

6 Nussbaum, M., 2009. “Tagore, Dewey and the Imminent Demise of Liberal Education”, pjesë e librit 
“The Oxford handbook of philosophy of education”, përpiluar nga Harvey Siegel, Oxford: University Press, 
f. 52-64.
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edhe qytetarë të emancipuar, të aftë të venë 
në “kandar” çdo çështje me të cilën do të 
kenë të bëjnë. Të menduarit kritik është 
thelbësor në lëmin e funksionimit të sistemit 
demokratik. Synimi ynë duhet të jetë rritja e 
lirisë së mendimit në përputhje me mjedisin 
social pjesë e të cilit është nxënësi. Artet 
dhe letërsia janë mënyra shumë të mira për 
të stimuluar kritikën ndaj atyre zakoneve e 
traditave që na mbajnë larg ndryshimit, që 
frenojnë iniciativën për të ecur përpara. Këto 
përpjekje duhet të fillojnë në moshë sa më të 
njomë. Te Tagore, sipas Nussbaum, është e 
dukshme një dashuri e fortë për të menduarin 
në mënyrë të pavarur, por nuk e sheh si një 
parakusht për demokracinë: “Ne përpiqemi 
thjesht t’i disiplinojmë fëmijët, duke mos 
marrë parasysh pothuaj fare individualitetin 
e tyre, një ndërmarrje e ngritur për të dhënë 
rezultate uniforme”.7 Për të shmangur këtë, 
është e rëndësishme të ushqejmë te fëmijët 
pavarësinë e mendjes dhe t’i inkurajojmë 
të bëjnë pyetje. Tagore u angazhua shumë 
veçanërisht në edukimin e femrës. Sipas 
Tagore, femrat shpesh orientohen të jenë 
pasive dhe të përulura, të mos mendojnë në 
mënyrë kritike dhe të mos ngrenë krye ndaj 
rolit të nënshtruar që u jep përkatësia gjinore. 
Në një leksion mbajtur më 1936 Tagore u bën 
apel femrave “të hapin zemrën, të kultivojnë 
intelektin e të ndjekin me vendosmëri rrugën e 
dijes, duke pasur në vëmendje që e kundërta e 
kreativitetit është konservatorizmi i verbër”.8 

Dewey e lidh, në mënyrë krejtësisht të 
qartë, rëndësinë e të menduarit kritik me 
demokracinë. Demokracia, thekson ai, “është 
më shumë se formë qeverisjeje; demokracia 
është, në radhë të parë, mënyrë shoqërizimi 
të të jetuarit dhe të ndarjes së përvojave të 
përbashkëta të komunikimit. Që në kohërat 

më të lashta ky ka qenë çelësi i formimit 
të qytetarëve. Një shoqëri duhet “të shohë 
nëse anëtarët e saj janë edukuar për të marrë 
iniciativa personale dhe nëse kanë aftësinë për 
t’u përshtatur”. Kritika ndaj zakoneve është 
thembra e demokracisë.

Për Amartya Sen (“The idea of justice”, 
Harvard Press, 2009), një shoqëri demokratike 
duhet të përpiqet të tejkalojë barrierat 
tradicionale të racës, grupit, klasës dhe 
pasurisë. Sen i referohet Tagore9 kur kërkon 
të theksojë se “Nacionalizmi dhe shovinizmi 
kulturor mund të jenë qasje seriozisht të 
dëmshme për të jetuar”: 

Çfarëdo të kuptojmë dhe gëzojmë nga 
produktet njerëzore, në moment bëhet jona, 
kudo që ta kenë origjinën e tyre. Unë jam 
krenar për humanizmin tim kur më jepet 
mundësia të njoh personalisht poetë dhe artistë 
nga vende të tjera. Lermëni të shijoj këtë 
kënaqësi të paparë, se gjithë lavdia e njerëzimit 
është e imja.

Sipas Sen, demokracia duhet të merret 
si me ligjet e maxhorancës, ashtu edhe me 
të drejtat e minoriteteve, edhe pse shpesh 
gjykohet krejtësisht vetëm në termat e 
votimeve. Në një kuptim më të gjerë, 
demokracia duhet të shihet si arsyetim 
publik që shkon përtej të drejtës së votës 
dhe mekanizmit të saj, pasi vetëm në këtë 
mënyrë mund të krijojë hapësirën e duhur 
për minoritetet dhe të drejtat e tyre. Pakica 
nuk mund të sakrifikohet për shumicën. Një 
maxhorancë e pamëshirshme, të cilën nuk e 
bren ndërgjegjja për eliminimin e të drejtave 
të minoriteteve, ka tendencën ta ballafaqojë 
shoqërinë me zgjedhje të vështira. 

Duhet thënë se pritshmëritë tona që 

7 “My school” in Personality (cituar: Amiya Chakravarty, 1961. “A Tagore reader”, Beacon Press, Boston: 
f. 218-24).   

8 “Nari” (“Women”), extract translated in Sumit Sarkar, “Ghare Baire in its Times,” in Rabindranath Tagore’s 
The Home amd the World: A Critical Companion, ed. P. K. Datta (New Delhi: Permanent Black, 2003), pp. 
143-73, at. 168.

9 Sen, A., 2011. “Zhvillimi si liri”, Tiranë: U.F.O Press, f. 268.
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një edukim i tillë të bëhet nga institucionet e 
shoqërisë civile tentojnë drejt zeros nëse bazat 
e këtij edukimi nuk janë marrë që në shkollë. 

Aftësia për të transhenduar frymën 
lokale dhe për t’i trajtuar problemet 
botërore si “qytetar i botës”

Ne duhet t’i edukojmë të rinjtë ta shohin 
veten e tyre si anëtarë të një kombi dhe bote 
heterogjene, të kuptojnë historinë dhe grupet 
e ndryshme që jetojnë në të. Sot, për shkak 
të natyrës së ndërvarësisë që ka globalizmi 
dhe faktit që shumë nga ndërveprimet tona si 
qytetarë globalë ndërmjetësohen nga norma 
të diktuara nga një treg shkëmbimi, më 
shumë se kurrë kemi nevojë për këtë aftësi. 
Sipas Martha Nussbaum10 nxënësit duhet 
të mësojnë ngjarjet kryesore të historisë 
botërore pasi i pasurojnë akoma më shumë, 
i ndihmojnë të kenë një të kuptuar që 
shkon përtej stereotipave të së përditshmes, 
veçanërisht sa i takon besimeve kryesore. 
Ata duhet të studiojnë me thellësi të paktën 
një traditë jofamiljare, sepse aftësohen të 
fitojnë shprehi që u hyjnë në punë më vonë. 
Shkëmbimi i programeve të studimit me 
shkolla të vendeve të tjera, veçanërisht kur u 
përkasin kulturave krejtësisht të ndryshme, 
është një ide e mirë pasi të ndihmon ta 
shohësh botën nga një këndvështrim tjetër, 
ta pranosh e përpunosh dijen e re në një 
frymë më empatike.

Në nivel lokal, në shkollë, nxënës e 
studentë duhet të njohin e studiojnë traditat 
kryesore të grupeve që janë pjesë e kombit të 
tyre, në maxhorancë a minorancë qofshin, të 
analizojnë se si diferencat në fe, racë e gjini 
janë bërë gjithmonë burim për diferenca 
në mundësi për të jetuar. Një problem i 
përhershëm mbetet ai i dallimeve gjinore, 
manifestuar në kurrikula dhe tekste, me role 
të tilla ku vajzat bëjnë punët e shtëpisë dhe 

ëndërrojnë të krijojnë familje e mobilojnë 
shtëpinë, ndërkohë që djemtë vazhdojnë 
universitetet dhe përgatiten për të marrë role 
drejtuese. Identitete të tilla kombëtare shpesh 
herë as nuk kalohen në filtrat e gjykimit të 
mësuesve dhe të hartuesve të teksteve e të 
kurrikulave, sepse konsiderohen si aksioma. 
Pra shkollat shpesh ndihmojnë në fiksimin 
e roleve sociale dhe, bashkë me të, edhe në 
pritshmëritë e ambiciet për jetën. 

Akoma, grupet në klasa dhe në shkolla 
formohen kryesisht sipas përkatësive etnike 
ose identiteteve përkatëse. Na duhet të 
edukojmë nxënës që njohin jetën e njerëzve 
të tjerë të ndryshëm nga ta, që janë në gjendje 
të dialogojnë me interes dhe dashuri për të 
ardhmen e njerëzimit. Në të kundërt, shkollat 
duhet të ndihmojnë në zgjedhjen dhe 
krijimin e identiteteve, gjë e cila sigurisht nuk 
është as e lehtë dhe as e thjeshtë. Aty duhet 
të zhvillohen procese edukimi në përgjigje të 
ndikimeve që ushtrojnë familja, institucionet 
fetare, tradita, kultura, media dhe reklama të 
ndryshme. Sipas Marples:11

Në periudha të ndryshme të jetës ne mund 
të zbulojmë aspekte të identitetit tonë ose të 
të tjerëve për të cilat nuk ishim më parë të 
ndërgjegjshëm. Këto identitete të reja mund 
të pranohen me pak ndërgjegjësim dhe 
pse vetë procesi i të kuptuarit të origjinës 
dhe domethënies së tyre mund mos të jetë 
i vështirë... Kjo kërkon që kurrikula t’u 
mundësojë të studiojnë vendndodhjen e 
tyre në kohë e hapësirë, si dhe të zhvillojnë 
ndjenjën e “vetes” si pjesëmarrës në jetë 
me një mënyrë demokratike, e cila përfshin 
të kuptuarit dhe respektin për identitetin e 
tjetrit. Zhvillimi i ndjenjës së “vetes” mund 
të minohet nga promovimi i identitetit 
kombëtar në shkollë. Nëse iluzioni i kombit 
... fsheh efektin e përjashtimit të disave nga 
pjesëmarrja me të drejta të plota si qytetar të 

10 Nussbaum, M., 2009. “Tagore, Dewey and the Imminent Demise of Liberal Education”, pjesë e librit “The 
Oxford handbook of philosophy of education”, përpiluar nga Harvey Siegel, Oxford: University Press, f. 57.

11 Marples, R., 2002. “The Aims of Education”, Routledge: London, f. 109. 
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një shoqërie demokratike, atëherë identitetit 
kombëtar duhet t’ia mohojmë vendin që ka 
në edukim.
  
Në ilustrim të kësaj ideje është dukuria e 

tmerrshme e vdekshmërisë së lartë femërore, 
e lidhur me abortin selektiv kundrejt fetuseve 
dhe bebeve femra në shumë pjesë të botës, që 
për Amartya Sen12 është një aspekt vulgar dhe 
i mprehtë i pabarazisë gjinore. 

Aftësia për të parë me simpati gjendjen e 
vështirë të një personi tjetër

Një aftësi e tillë do të thotë të jesh në 
gjendje të vendosësh veten në vend të tjetrit, të 
dëgjosh me vëmendje e lexosh me inteligjencë 
historinë e tij, të kuptosh emocionet e dëshirat 
që ka ose ëndërron. Kultivimin e simpatisë e 
gjejmë edhe në tragjeditë e grekëve të lashtë, 
që do të thotë se edhe në demokracinë e asaj 
kohe nxitej kjo aftësi. Artet janë një mënyrë e 
mirë për të perceptuar në mënyrë inteligjente 
dhe përjetuar përvoja të pakrahasueshme. Ato 
luajnë një rol vendimtar në formimin qytetar. 
Ndërkohë, janë jo të pakta rastet kur edukimi 
i simpatisë në shkolla jo vetëm injorohet 
sistematikisht, por edhe ndrydhet tërësisht. 

Mësimi i arteve dhe i letërsisë mund të 
kontribuojë në shumë mënyra në kultivimin 
e simpatisë. Nussbaum sjell në vëmendje dy 
pedagogë e filozofë të shkëlqyer: Rousseau 
dhe John Dewey. Rousseau argumentonte se 
Emili i ri mund të bëhej një qytetar i mirë, i 
dhimbsur ndaj të varfërve dhe të shtypurve, 
nëse edukimi i tij përmbante njohjen e 
kuptimin e vështirësive me të cilat haset 
qenia njerëzore, ndërsa Dewey mbështeste 
teorinë se edukimi nëpërmjet arteve nxiste 
një perceptim inteligjent e përvojë me rol të 
rëndësishëm në formimin e një imagjinate 
qytetare. Idetë e tyre Nussbaum i duhen për të 
argumentuar se në të gjitha shoqëritë dhe në të 
gjitha kohërat kanë ekzistuar gjithmonë grupe 
të lëna mënjanë, të stigmatizuara ose në pozita 

inferiore ndaj të tjerëve, të ndihmuara edhe 
nga sfondi social ose paragjykimet që kemi, 
të cilat me ose pa dashje ndikojnë mënyrën 
tonë të të arsyetuarit rreth përkatësisë në 
grup, pavarësisht nëse jetojmë në qytet a në 
fshat, jemi të rinj a të vjetër. Gjykimi ynë për 
një grup të caktuar influencohet shumë nga 
faktorët e mësipërm. Ajo që perceptojmë 
varet nga pozicioni ku jemi dhe nga ajo 
që shpresojmë ose jemi të bindur se do të 
shohim. Për Nussbaum kultura jonë ka 
mbjellë “Blind spots”. Pra, grupe ose individë 
të caktuar shihen me sytë e “shoqërisë” e “të 
paragjykimit”. Ne duhet të kultivojmë te 
studentët tanë “sytë e brendshëm”, të shohin 
atë që nuk shihet, të promovojmë kriticizmin 
ndaj këtij budallallëku të përgjithshëm. 

Kështu sa i takon edhe grupit rom, 
identifikuar gjithmonë si një grup që nuk 
pëlqen edukimin e rregullat, i paqëndrueshëm 
dhe me vese të shumta, i destinuar të trajtohet 
me injorancë e gjykuar pa zgjuarsi. Në 
varietenë humoristike “Portokalli”, aktori 
Florian Binaj që luan rolin e Skrapit, përpiqet 
të evitojë këtë kulturë të përgjithshme 
negative që shoqërizon aftësinë për të ditur 
e komunikuar të këtij komuniteti. Duke na 
vënë në lëvizje imagjinatën, përmes lojës së tij, 
Binaj na mundëson të njohim përvojat aspak 
të këndshme të grupit rom, të cilat në jetën e 
përditshme ose i anashkalojmë, ose i marrim 
si të mirëqena. Personazhi i Skrapit është i 
ditur dhe i mençur, i komunikueshëm dhe i 
gatshëm të ndihmojë e mbajë familjen e tij. 
Pra, arti vë në lëvizje të menduarin ndryshe, 
nga këndvështrime të tjera, na ndihmon të 
kuptojmë sa e vështirë dhe diskriminuese 
është jeta e personave që u përkasin këtyre 
grupeve. Dhe të reflektojmë!

Artet janë një mënyrë shumë e mirë për 
të nxitur edhe lirinë e ndjenjën e komunitetit. 
Kur njerëzit luajnë së bashku, ata mësojnë të 
shkojnë përtej traditës dhe autoritetit, mësojnë 
të shprehen më mirë dhe të shoqërizohen me 
njëri-tjetrin. Lloji i komunitetit që krijohet 

12 Sen, A., 2011. “Zhvillimi si liri”, Tiranë: U.F.O Press, f. 113-4.
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gjatë aktiviteteve të tilla nuk është hierarkik, 
vertikal, por horizontal, një karakteristikë që 
e bën komunikimin të barabartë, demokracinë 
të mirë dhe gjen vend në proceset politike që 
e shoqërizojnë atë. 

Së fundmi, artet janë një burim i mirë 
gëzimi jo vetëm për fëmijët, por edhe për të 
rriturit. Pjesëmarrja në lojë, këngë e vallëzim 
i mbush fëmijët me gëzim dhe këtë gëzim 
ata e pasqyrojnë edhe në pjesën tjetër të 
ditës shkollore. Fëmijëve nuk u pëlqen të 
qëndrojnë ulur gjithë ditën. Nga ana tjetër, 
shprehja nëpërmjet këtyre aktiviteteve 
kreative i jep hapësirë dëshirës së tyre për të 
qenë të lirë. Arti është po aq i rëndësishëm 
edhe për spektatorin, sepse gjeneron 
kënaqësi, i bën spektatorët të përjetojnë akte 
subversioni ose kritika kulturore pa frikë dhe 
pa masa vetëmbrojtëse, edhe kur dialogët që 
zhvillohen janë të mbushur me paragjykime 
të së shkuarës. Kujtoni komedinë “Diktatori” 
(2012) dhe batutën e Sacha Baron Cohen 
(njëri nga skenaristët dhe aktori kryesor), kur 
e dashura i thotë jam shtatzënë, përgjigjet: 
Çfarë do lindësh, djalë apo do abortosh? 

Zbavitja nëpërmjet artit ofron shpresë 
e perceptime më të mira për jetën. Detyra e 
arsimit është të mbajë gjallë këtë kuriozitet, 
në respekt të lirisë e individualitetit të 
fëmijëve. Sigurisht, për demokracinë nuk 
është e rëndësishme vetëm argëtimi, por 
mënyra se si performanca ofron një hapësirë 
për eksplorimin e çështjeve të vështira pa u 
zhytur në ankth është një vlerë e shtuar e 
këtij aktiviteti.

Vështirësi

Për Nussbaum edukimi me aftësi 
qytetarie në ditët e sotme, në përgjithësi, në 
shumë shkolla, kolegje e universitete të botës 
lë shumë për të dëshiruar. Autorja gjykon 
se vështirësia kryesore qëndron në faktin se 
edukimi liberal kërkon para dhe përkrahjen e 
njerëzve që i kanë ato, pasi ka kosto të lartë 
financiare dhe pedagogjike. Një lloj mësimi i 
tillë kërkon klasa të vogla, ku nxënës e mësues, 

gjatë gjithë kohës, japin e marrin mendime 
dhe bëjnë vlerësime. Sipas Nussbaum, në 
përgjithësi, universitetet nuk janë të gatshëm 
të zgjerojnë kurrikulat e tyre me lëndë të kësaj 
natyre, veçanërisht në Europë. 

Nga ana tjetër, kërkesat e tregut global 
kërkojnë nga të gjithë të fokusohen në 
aftësi teknike e shkencore, si aftësi kryesore, 
ndërkohë që aftësitë e tjera, ato që merren 
në shkenca humane e arte po trajtohen 
gjithmonë e më shumë si të padobishme 
dhe gjykohen që nuk ndihmojnë kombin 
të jetë kompetitiv në tregun global. Edhe 
ato vende që i kanë në fokus lëndë të tilla, 
përsëri i kanë standardizuar aq shumë, sa që 
aftësitë për të imagjinuar dhe menduar në 
mënyrë kritike që gjenden në thelb të tyre, 
janë minimizuar jashtëzakonisht. 

Akoma: universitetet në përgjithësi, në 
të gjithë botën, disiplinat e reja që luajnë një 
rol të rëndësishëm për një edukim të mirë 
qytetar, si për shembull studimeve për gruan, 
fenë, islamizmin ose judaizmin ua ofrojnë, 
kryesisht, vetëm studentëve që, ose dinë 
diçka për to, ose thjesht duan t’i fokusojnë 
studimet e tyre në këto disiplina. Pra nuk kanë 
një vend të sigurt në strukturën kurrikulare. 
Në sistemin e edukimit liberal, përkundrazi, 
këto disiplina ofrohen për të gjithë studentët 
e ciklit të parë të studimeve. 

Konkluzione

Për Nussbaum, që të arrijmë një edukim 
demokratik, apeli është për një arsim liberal, 
promovuar që në kohën e Aristotelit, një 
edukim që u siguron nxënësve mundësinë 
të njihen me shumë disiplina e mënyra të 
menduari, që inkurajon debatin e diskutimet 
e gjalla, që kultivon kapacitete për të kritikuar, 
që nxit një të kuptuar kompleks të botës 
dhe të njerëzve, që ushqen simpatinë. Me 
pak fjalë, kemi nevojë që shkolla jonë të 
nxjerrë qenie njerëzore me ndjenja humane. 
Mësuesit duhet t’u mësojnë nxënësve jo 
vetëm si të komunikojnë dhe të bisedojnë, 
por edhe të jenë të pavarur, demokratë të 
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mirë. Është e rëndësishme të theksojmë se 
tri aftësitë që veçon Nussbaum duhet të 
fillojnë të kultivohen që në sistemin arsimor 
parauniversitar. Në universitet, sado të flitet 
e punohet, nuk mund të arrijmë shumë nëse 
nuk kemi filluar kohë më parë. Një nga detyrat 
e universiteteve të kohës sonë është kultivimi 
i humanizmit te studentët, aftësimi i tyre 
për t’u lidhur me qeniet e tjera njerëzore jo 
vetëm nëpërmjet interesave ekonomike, por 
përmes një bashkësie më të thellë e të gjerë 
perceptimesh njerëzore.

Për Amartya Sen, në kontekstin e 
vendeve në zhvillim, nevoja për iniciativa në 
politikat publike dhe për krijimin e mundësive 
sociale është shumë e rëndësishme. Aksionet 
publike që lidhen me arsimimin e kujdesin 
shëndetësor ndikojnë direkt në rritjen e 
popullsisë së gatshme për të marrë pjesë 
direkt në procesin e zgjerimit ekonomik. 
Për të, suksesi që po përjetojnë ekonomitë e 
Azisë Lindore (duke filluar me Japoninë disa 
dekada më parë) lidhen me rëndësinë që i 
kushtuan masivizimit të arsimit dhe, pak më 
vonë, edhe kujdesit shëndetësor. Zhvillimi 
njerëzor është aleati kryesor për të varfërit. 
Mundësitë sociale kontribuojnë direkt në 
zgjerimin e aftësive njerëzore dhe të cilësisë 
së jetës. Arsimimi ndihmon në pjesëmarrjen 

e masave të popullsisë për të qenë pjesë 
aktive në procesin e zgjerimit ekonomik. 
Mundësitë që ofron tregtia globale vërtet janë 
të rëndësishme për zhvillim, por vështirë se 
mund të kapen e përdoren nga një popullsi 
analfabete ose e paarsimuar si duhet.13

Duke ju referuar përsëri Sen, arritjet e 
demokracisë varen jo vetëm nga rregullat 
dhe procedurat që adoptohen e mbrohen, 
por edhe nga mënyra se si shtetasit përdorin 
mundësitë që u ofrohen. Fidel Valdez Ramos, 
ish- presidenti i Filipineve, e shtroi çështjen 
shumë qartë në një fjalim të mbajtur më nëntor 
1998 në Universitetin Kombëtar Australian: 

Nën qeverisjen diktatoriale njerëzit nuk 
kanë nevojë të mendojnë, nuk kanë nevojë 
të zgjedhin, nuk kanë nevojë të diskutojnë 
ose të japin pëlqimin e tyre. Gjithçka që 
duhet të bëjnë është të binden. Ky është 
leksioni i hidhur që kam nxjerrë nga përvoja 
politike në Filipine jo shumë kohë më parë. 
Në kontrast, një demokraci nuk mund të 
mbijetojë pa virtytet civile… Sfida politike 
sot, për njerëzit në të gjithë botën, nuk është 
thjesht zëvendësimi i regjimeve totalitare me 
ato demokratike. Përtej kësaj, ajo që duhet të 
bëjmë është që demokracia të funksionojë edhe 
për njerëzit e thjeshtë.
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The aim of this article is to examine the essential skills shaped by a liberal education system 
in accordance with the views of Martha Nussbaum and enriched with e new content. In her essay 
with title “Tagore, Dewey and the Imminent Demise of Liberal Education”, in “The Oxford 
handbook of philosophy of education”, edited by Harvey Siegel, Oxford University Press (2009), 
Nussbaum develops her ideas by referring to Tagore and Dewey’s work. In this article, ideas have 
been enhanced with the work of Amartya Sen and some authors from educational philosophy 
field, as well as illustrated by several examples of, but not limited to, the Albanian experience. 
Although thoughts concerning a liberal education system have been developed since the epoch 
of Aristotle, nowadays, due to the important role of exact sciences and technology, modules 
and activities which foster this education have not received the adequate attention. According 
to Nassbaum, if we wish to build a democratic society, the idea of a liberal education system 
is of core importance: it is an urgent duty of all citizens and teachers. The author extends her 
reflections on this education to the higher education system. It is concluded that the society 
of knowledge needs people who go beyond ethnical, gender and culture backgrounds – which 
stimulated by the tradition, often hold a negative impact. As Nussbaum suggests, any responsible 
person, any intellectual, any citizen interested in developing the democracy should be involved 
in such common attempts in order to make the difference.    

Key Words: democratic society, citizenship education, critical thinking, empathy, transcendence.
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PërmBledhje

Qarku i Dibrës sot po përballet me probleme të konsiderueshme si në aspektin ekonomik 
edhe në atë social. Në këtë artikull ngrihet shqetësimi për nivelin e lartë të  migrimit të 
banorëve të këtij qarku, bëhet paraqitje e gjendjes ndër vite për faktorët që konsiderohen 
të rëndësishëm për stabilitetin ekonomik dhe mirëqenien sociale, si punësimi dhe arsimimi. 
Autorja analizon gjendjen dhe evidenton lidhjen midis nivelin shërbimit arsimor, zhvillimit 
ekomonik, dhe punësimit. 
Ajo arrin në përfundimin se investimet në fushën e arsimit, sidomos në arsimin e mesëm 
profesional, por edhe në atë të lartë që lidhet me nevojat e zonës e me karakteristikat e 
burimeve natyrore të saj, do të japin një kontribut, i cili është i domosdoshën në kontekstin 
e zhvillimit të kapitalit njerëzor të këtij Qarku. Disponimi  i këtij potenciali njerëzor do 
të ndikojë në nxitjen e investitorëve, të cilët për të zhvilluar aktivitetin e tyre kanë nevojë 
për burime njerëzore të kulifikuara. Nga ana tjerër, për të ndaluar shpopullimin e zonave 
të caktuara në qark, qeverisja qendrore në bashkëpunim me atë lokale duhen të marrë 
masa konkrete për zbutjen e faktorëve pengues të zhvillimit ekonomik dhe punësimit të 
identifikuar edhe në Strategjinë e Qarkut të Dibrës, ndër të cilat rritja e cilësisë së shërbimit 
arsimor ka një peshë te veçantë.
Fjalë kyçe: migrimi, punësimi, shërbimi arsimor, kapitali  njerëzor,  niveli arsimor.

Studime Sociale 2015, 1 (9): 43-56

Dr. Ledia KASHAHU (Xhelilaj) është lektore me kohë të plotë në Fakultetin e Edukimit të 
Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, që prej vitit 2008. Interesat e saj akademike lidhen me kërkimet 
në fushën e edukimit. Ajo është autore e shumë artikujve shkencor të botuar brenda dhe jashtë vendit që 
kanë në fokus problemet e familjes, shkollës dhe të komunitetit. Gjithashtu, ajo është anëtare e bordit 
botues ndërkombëtar të  Revistës “Studime  Sociale”. 



   44 Zhvendosjet demografike, papunësia dhe arsimimi në qarkun e Dibrës

Hyrje

Qarku i Dibrës është një prej qarqeve 
më të pasura të Shqipërisë për sa i perket 
pasurive dhe burimeve natyrore. Nën-rajoni 
shquhet për pasuri minerale si bakri, kromi, 
gurët dekorative si dhe materialet të tjera të 
vlefshme për ndërtim. Po kështu, kjo zonë 
përshkruhet nga dy lumenj kryesorë si Drini 
i Zi e Mati. Në të ndodhen edhe disa liqene 
akullnajore e burime natyrore të cilat perbëjnë 
një potencial të madh në aspektik ekonomik 
dhe turistik. Në këtë zonë gjenden 41 vende të 
cilësurara monumente të natyrës.1 Ekonomia 
buqësore, gjithashtu, është e avantazhuar 
nga karakteristika të veçanta gjeografike 
të zonës, e cilat karakterizohet nga taracat 
lumore si edhe nga fundet e sheshta në 
nivele të larta që mundësojnë kultivimin e një 
shumëllojshmërie produktesh buqësore dhe 
për me tëpër, të një cilësie të lartë. 

Në periudhën 1945-1990, kjo zonë 
ka qenë i klasifikur si një prej zonave me të 
zhvilluara të vëndit si në aspektin buqësor 
ashtu edhe në atë industrial, duke mbajtur një 
peshë prej 45% të prodhimit të përgjithshëm 
industrial të vendit (Gazeta Ushtima e Maleve, 
1991). E megjithë këto pasuri natyrore dhe 
me këtë të kaluar të konsoliduar në aspektin 
ekonomik, sot ky qark klasifikohet si një 
nga qarqet më problematik përsa i perket 
prespektivës së zhvillimit social-ekonomik. 
Në Strategjinë e qarkut të Dibrës (2012) 
shprehet me shqetësim fakti se ky qark ka 
performancën ekonomike më të ulët në 
vend, dhe për më tepër kjo shoqërohet nga 
një fakt tjetër po kaq shqetësues siç është 
tendenca për shpopullim e kësaj zone. Po 
sipas këtij dokumenti politik, nga viti 2002 
dhe deri në vitin 2010, popullsia e qarkut ka 
rënë me 16% (SQD, 2012). Sipas statistika 
të INSTAT popullsia e Qarkut ka pësuar një 
shpopullimin në masë 16 deri 25% në varësi 
të metodologjisë së matjes e cila sigurisht ka 
ndikuar në të gjitha aspektet ekonomike dhe 

sociale të Qarkut. Zonat malore janë më të 
prekurat nga fenomeni i shpopullimit.

Lëvizjet e popullsisë brenda vendit

Bazuar edhe në faktet e mësipërme për 
zhvendosjen e popullsisë së Qarkut të Dibrës, 
vërejmë me shqetësim se kemi rrjedhje të 
konsiderueshme të popullsisë pas viteve 
90të dhe për rrjedhojë edhe të forcave të 
punës, gjë që ndikon përveç të tjerave edhe 
në ekonominë e këtij Qarku. Sipas Census 
2011 popullsia në Republikën e Shqipërisë 
rezulton 2 842 925 banorë. Në Qarkun e 
Dibrës  jetojnë 142 554 persona, që përbëjnë 
5 % të popullsisë së vendit. Po të bëjmë një 
krahasim me vitin 2001 vëmë re se popullsia 
është ulur në rang kombëtar  e po kështu edhe 
në Qarkun e Dibrës. Në  Vitin  2001 kemi 
3 067 740 banorë në rang kombëtar, nga të 
cilët 189 548 ndodhen në Qarkun e Dibrës 
, pra që përbëjnë 6%. Përqindja e popullsisë 
së Qarkut të Dibrës ndaj totalit kombëtar ka 

1 Këto monumente të natyrës janë të miratuara me V.K.M. me nr.276 dt.20.12.2002.

Tabela 1: Lëvizjet demografike gjatë viteve 
2001-2011 

Nr. Vendi ku janë Numri banorëve
 vendosur të shpërngulur

1 Berat 283
2 Durrës 10064
3 Elbasan 534
4 Fier 588
5 Gjirokastër 177
6 Korçë 624
7 Kukës 225
8 Lezhë 1936
9 Tiranë 21279
10 Shkodër 1046
11 Vlorë 248
 Totali 37004

Burimi: (INSTAT, 2011) Censusi i popullsisë dhe 
banesave, Dibër, f. 32.
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ardhur duke u ulur nga viti 2001 në 2011 
nga 6% në 5%. 

Duke qenë se ka mungesë të statistikave 
zyrtare për largimet e banorëve të këtij Qarku 
jashtë vendit dhe destinacionet përkatëse, në 
këtë artikull është parë e aryeshme të trajtohet 
lëvizja e banorëve të Qarkut Dibër, brenda 
vendit. Për sa i përket popullsisë banuese, 
sipas Qarkut, të vendbanimit të zakonshëm 
më 1 Tetor 2011 dhe të vendbanimit të 
zakonshëm më 1 Prill 2001, paraqitet 
zhvendosjet e popullsisë brenda teritorit të 
Shqipërisë si më poshtë vijon në tabelën 1.

Numri total i të shpërngulurve brenda 
vendit është 37004 banorë gjatë viteve 2001-
2011, ose mesatarisht 3700 banorë në vit. 
Ndërkohë kemi një zhvendosje prej 2474 
banorësh vetëm brenda vitit 2010-2011, 
gjë që tregon se edhe pse numri mesatar 
i banorëve që zhvendosen nga Qarku i 
Dibrës ka filluar të bjerë, ai përsëri është i 
konsiderueshëm. 

Sipas Strategjisë së Qarkut të Dibrës 
shihet se perspektiva e brendshme me 
tendenca të shpopullimit 2002-2010 ka 
prekur pothuajse të gjitha NJQV-të, me 
përjashtimin e tri komunave Maqellarë, Fushë 
Bulqizë e Xibër, të cilat kanë përfituar nga 
punësimi në rritje në bujqësi apo miniera. Më 
pak të prekur nga shpopullimi janë bashkitë 
e Peshkopisë dhe Burrelit ku migracioni nga 
Qarku të paktën kompensohet pjesërisht 
nga migrimi i brendshëm nga zonat rurale. 
Humbjet e popullsisë janë jashtëzakonisht 
të larta në zonat e mëposhtme malore: Zall 
Dardhë 59%, Reç 58%, dhe Martanesh 55%, 
kryesisht për shkak të kushteve të vështira të 
jetesës (SQD, 2012:13).

Po sipas Strategjisë së Qarkut të Dibrës 
ka një sërë faktorësh që kanë krijuar këtë 
situatë: mbyllja e ish ndërmarrjeve publike 
duke sjellë si rezultat një nivel të lartë të 
papunësisë dhe migracion, akses shumë i ulët 
(i brendshëm dhe në qendër), aksesi i ulët 
ndaj shërbimeve, urbanizim jashtëzakonisht 
i ulët i kombinuar me pyje të mëdha dhe 
zona malore dhe fragmentimi i madh i 

vendbanimeve në lartësi të mëdha me shpate 
të ndryshme. Gjithashtu renditen disa faktorë 
të brendëshëm që kontribuojnë në gjendjen 
aktuale dhe kanë inkurajuar migrimin si a) 
procesi i legalizimit i ndërtimeve informale 
në qarqe te tjera, b) mungesa e politikave të 
qarta të zhvillimit të shoqëruar me mungesën 
e investimeve ka rezultuar në migrim të madh 
(SQD, 2012:13). Në Konkluzionet e kësaj 
strategjie (SQD, 2012:15) thuhet:

Qarku i Dibrës karakterizohet nga një popullsi 
relativisht të re. Megjithatë, ky Qark vazhdon 
të përjetojë shpopullim të konsiderueshëm 
duke ndjekur të njëjtin model afatgjatë të 
qarqeve të tjera në lidhje me migrimin. 
Migrimi ka ndikuar më shumë në pjesët më pak 
të favorshme malore të rajonit drejt brigjeve 
perëndimore, sidomos në vendet qendrore 
në Tiranë dhe Durrës. Kjo do të ketë pasoja 
të mëdha për zhvillimin rajonal dhe vendor, 
sepse do të jetë e vështirë të mbështeten zonat 
e shpopulluara. 

Papunësia në Qarkun e Dibrës

Ndryshimi i sistemit në vitet 90të, u 
shoqërua me mbylljen e dëmtimin e shumë 
ndërmarrjeve edhe në Qarkun e Dibrës, ashtu 
sikurse në të gjithë Shqipërinë. Në këtë situatë 
të krijuar për pasojë u rrit ndjeshëm numri i 
të papunëve. Tabela 2 jep një pamje më të 
detajuar të papunësisë në këtë Qark gjatë 
viteve 1993-1999.

Ky nivel i lartë papunësie kishte nevojë 
dhe u shoqërua me përkrahje sociale si për 
familjet në zonat rurale ashtu dhe në ato 
urbane. Në zonat rurale disa prej familjeve 
përfituan përkrahje sociale të plotë dhe disa 
të pjesshme. Papunësia në përqindje në të tri 
rrethet në vitin 1998 ishte në shifra të larta e 
më konkretisht në Dibër 10% e forcave aktive 
për punë, në Bulqizë e në Mat 12%.Edhe gjatë 
vitit 2000 shifrat e papunësisë për të tri rrethet 
paraqiten shqetësuese. Në tabelën 3 vihet re 
se niveli i ulët i arsimimit lidhet me nivelin e 
lartë të papunësisë.
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Por niveli i lartë i papunësisë në 
Qarkun e Dibrës vazhdon sot e kësaj dite 
të jetë problem, i cili me sa duket nuk do 
të ketë një zgjidhje të shpjejtë nëse do t’i 
referohemi analizave të bëra nga specialistët e 
ekonomisë, të pasqyruara edhe në strategjisë 
së Qarkut të Dibrës (2012). Sipas INSTAT 
(2012) shkalla e papunësisë së regjistruar 
për tremujorin e tretë 2012 në rang vendi 
ishte 13.32%.2 Të dhënat INSTAT (Buletini 
statistikor tremujor, 2012) e listojnë Qarku 
e Dibrës si të dytin në vend për numrin 
e familjeve që marrin përkrahje sociale 
shtetërore. Gjatë dekadës së fundit papunësia 
e lartë ka favorizuar shpërngulje ekstreme të 
popullsisë dhe migracionit në Qark. Midis 
2002 dhe 2010, popullsia ka rënë me rreth 
16%. Dendësia rajonale e popullsisë është 68 
banorë/km2, më pak se gjysma e mesatares 
së vendit. Në kushtet e performances 
ekonomike, Qarku Dibër është pozicionuar 

i fundit (58%) në krahasim me mesataren 
kombëtare PBB-së (indeksuar në 100). 

Sipas strategjisë së Qarkut të Dibrës, 
popullsia në moshë pune në nivel rajonal 
është në 53% e totalit. Ka ende papunësi të 
madhe dhe një aspekt pasiviteti të ekonomisë 
rajonale. Popullsia e aftë për te punuar e 
rajonit (fuqia punëtore) është rritur me 
50% në periudhën 2002-2010. Megjithatë, 
ajo përbën vetëm 53% të popullsisë së 
përgjithshme në moshë pune, duke treguar 
një shkallë të lartë pasiviteti dhe mungesë 
të cilësive të kërkuara në tregun e punës. 
Edhe sipas studimeve investitorët janë të 
tërhequr nga dëshira për të bërë investime 
në këtë zonë pasi ata përballen me forca 
punë të pa kulifikuara. Konkretisht, këto 
shqetësime i shfaqin investitorët e shfrytësimit 
të burimeve minerare dhe energjitike, por 
edhe ata investitorë që duan të investojnë të 
turizëm dhë në industrinë e lehtë ushqimore 

Tabela 2: Papunësia ne vite 1993-1999, në Qarkun e Dibrës

Rrethet                          Papunësia ne vite në %
 1993 1995 1997 1999

Bulqizë  16 9 14 27
Dibër  31 5 4 5
Mat  27 15 12 15

Burimi: INSTAT, Zhvillimi i tregut të punës 1990-1999.

2 INSTAT (2012) Buletin statistikor tremujor,  Përgatitur nga  INSTAT.

Tabela 3: Papunësia ne vitin 2000 mbi bazën e gjinisë, nivelit arsimor dhe moshës

Rrethet   Papunësia e regjistruar   Niveli arsimor   Mosha  Te papunët
 Total  Urbane  Femra 8 vjecar  I mesëm  I  lartë Deri 20 20-34 Mbi 34 Punësuar Femra
          nga zyrat e
          punës ne
          vitin 2000

Bulqizë  3.479 2,921 989 1.980 1,448 51 501 1.479 1.559 106 50
Dibër  3.727 3.373 1.235 2.428 1.187 112 228 1.877 1.622 99 49
Mat  3.262 2.881 630 1.258 1.984 20 904 1.671 687 394 21
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(Kashahu-Xhelilaj, Stephan dhe Gegprifti, 
2013). Struktura gjinore e fuqisë punëtore 
në vitin 2010 është vetëm 13% femra dhe 
meshkuj 87%. Në 2002-2010 përqindja e 
fuqisë punëtore femër ka rënë me 70%, kurse 
fuqia punëtore meshkuj u rrit me 37%. Kjo 
mund të lidhet me rënie të madhe të punësimit 
në sektorin publik (SQD, 2012:18-19). 
Faktorët që kontribuojnë në gjendjen aktuale 
të papunësisë, sipas strategjisë së Qarkut të 
Dibrës renditen si më poshtë vijojnë;
  Numri i kufizuar i mundësive të reja për 

punë si rezultat i ristrukturimit të sektorit 
publik dhe ritmit të përgjithshëm të ulët 
të zhvillimit në rajon

  Niveli i pagave në sektorët publikë dhe 
privat nuk i motivon të rinjtë e shkolluar 
të kthehen dhe të punojnë në rajon

  Përqindja e popullsisë së pakualifikuar 
dhe në moshë pune po rritet për shkak 
të migrimit të vazhduar në zonat e tjera 
të vendit

  Nuk bëhen përpjekje serioze për të (ri)
kualifikuar popullsinë në moshë pune

  Mungesa e tërheqjes së tregjeve rajonale 
kontribuon në numrin e vogël të bizneseve 
të reja që hapen dhe në krijimin e vendeve 
të punës (SQD, 2012:19).

Po në Strategjinë e Qarkut të Dibrës 
janë nxjerrë disa kokluzione në lidhje me 
ekonominë dhe papunësinë. Në të përmendet 

produktiviteti shumë i ulët i ekonomisë 
rajonale (në 60% të shifrës kombëtare të 
PBB-së për frymë) me një përqindje shumë 
të lartë të bujqësisë në vlerën e shtuar (mbi 
1/3) pasqyron pozitën dhe kushtet e vështira 
gjeografike. Po kështu, sektorët e tjerë 
përbëjnë një potencial (minierat, turizmi), 
por kërkojnë shfrytëzimin e kujdesshëm, për 
të mos krijuar ndikime negative midis atyre 
dhe degëve të tjera të ekonomisë. Rritja e 
numrit të ndërmarrjeve, edhe pse ka mjaft 
ndikim pozitiv, nuk kompenson humbjet e 
vendeve të punës në sektorin publik gjatë 
viteve. Edhe pse mbështetja e mëtejshme për 
prodhimin bujqësor sjell ndryshime pozitive 
në zonat rurale, kushtet për krijimin e vendeve 
të punës duhet të përgatiten edhe në sektorë 
të tjerë prodhues. Pasiviteti i lartë ekonomik i 
popullsisë është evident veçanërisht për femra. 
Rënia në shifrat e papunësisë së regjistruar 
nuk mund të fshehë gjendjen e vështirë të 
punësimit. Në këtë dokument të rëndësishëm 
për Qarkun theksohet se duhet të bëhen 
më shumë përpjekje për kualifikimet dhe 
rikualifikim (SQD, 2012:20). 

Studiesit Kashahu-Xhelilaj, Stephan dhe 
Gegprifti (2013) në një studim të realizuar 
në Qarkun e Dibrës me një kampion prej 
214 të rinjsh nga mosha 17 e deri në moshën 
25 vjeçare midis të tjerash zbuluan se 1 në 3 
të rinj nuk e shohin si të pëlqyeshme jetën 
në këtë Qark, dhe se 44.7% kanë menduar 

Rrethet   Papunësia e regjistruar   Niveli arsimor   Mosha  Te papunët
 Total  Urbane  Femra 8 vjecar  I mesëm  I  lartë Deri 20 20-34 Mbi 34 Punësuar Femra
          nga zyrat e
          punës ne
          vitin 2000

Bulqizë  3.479 2,921 989 1.980 1,448 51 501 1.479 1.559 106 50
Dibër  3.727 3.373 1.235 2.428 1.187 112 228 1.877 1.622 99 49
Mat  3.262 2.881 630 1.258 1.984 20 904 1.671 687 394 21

Burimi: Ministria e Punës dhe Çeshtjeve Sociale, Drejtoria e statistikave.
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seriozisht për të bërë përpjekjet e nevojshme 
për t’u larguar nga vendbanimi i tyre. Ky 
rezultat të bën të mendosh se optimizmi 
i të rinjve është i ulët dhe prespektivat e 
këtij qarku nëse nuk do të merren masat e 
nevojshme nuk do të ecin në kahun pozitiv. 
Dy prej arsyeve më të rëndësishme sipas të 
rinjve në këtë kampion dëshmojnë se janë 
mungesa e arsimimit cilësor dhe mungesa 
e mundësive të punësimit. Nga ana tjetër 
95.3% e tyre nuk janë të informuar dhe nuk 
njohin rrugët institucionale për kërkimin 
e një vendi pune. Për më tepër 1 në 3 të 
rinj mendojnë se për të siguruar një vend 
punë duhet të të paguash, dhe po kaq të 
rinj mendojnë se për t’u punësuar duhet të 
atashohesh pranë një force politike.

Arsimimi në Qarkun e Dibrës ndër vite

Në analizimi i situatës së papunësisë 
vihet re se një nga faktorët që kontribuan 
në nivelin e lartë të papunësisë së kësaj zone 
është e lidhur me arsimimin e banorëve të 
saj. Para viteve 90të, politikat e centralizuara 
dhe planifikinet 5 vjeçare mundësonin 
që në ketë zonë të jetonin dhe punonin 

punonjës të arsimuar sipas nevojave të 
sektorëve përkatës dhe kjo bënte të mundur 
shfrytësimin e kënaqshëm të burimeve që 
dispononte zona. Sipas veprës së Domit 
(2013: 309-310) struktura e nivelit arsimor 
të Rrethit në vitin 1990 ka qenë si më 
poshtë përshkruhet në tabelën 4. 

Niveli arsimor në vitet 1990 shënon 
ulje të ndjeshme nëse do ta krahasojmë atë 
me vitin 1986 ku sipas Gazetës Zyrtare 
(1987), Dibra ka 1500 kuadro me arsim të 
mesëm dhe 7000 me arsim të lartë. Sigurisht, 
këto ndryshime lidhen edhe me fillimin 
e liberalizmit në aspektin e përmbushjes 
së detyrimit nga ana e shtetasve shqiptare 
mbi emerimet në zonat veri-lindore të saj. 
Lëvizja e lirë dhe e pa kontrolluar nga shteti 
gjatë viteve 1990- 2000 solli pasoja edhe për 
burimet njerëzore që sherbenin në sektorin 
e arsimit. Kështu, sipas MASh vetëm gjatë 
vitit 2000 janë larguar nga Dibra 150 
mësues. Këta mësues janë zëvendësuar me ish 
nxënës të shkollave të mesme, në shumicën e 
rasteve me një mesatare shumë të ulët. Gjatë 
vitin shkollor 2000-2001, kemi një ulje të 
përqindjes se mësuesve me arsim të mesëm qe 
japin mësim në shkollat e mesme p.sh Bulqiza 

Tabela 4: Struktura e nivelit arsimor të Rrethit në vitin 1990

Nr. Zërat Sektori Sektori Sektori Sektori  Rrethi Rrethi
  shtetëror shtetëror koop gjithsej gjithsej femra
  gjithsej femra gjithsej femra

1 Me diplomë shkolle të lartë 1825 422 433 75 2258 497
2 Inxhinier 273 23 - - 273 23
3 Specialistë bujqësie 215 39 268 32 483 71
4 Ekonomistë 206 96 143 32 394 128
5 Merceologë 20 10 - - 20 10
6 Specialistë arsimi 772 183 - - 772 183
7 Specialistë kulture 36 2 - - 36 2
8 Specialistë shëndetësie 183 47 - - 183 47
9 Shkenca shoqërore 34 9 - - 34 9
10 Arsimi i mesëm profesional 6600 2484 3121 1572 9721 4056
11 Arsimi i mesëm i përgjith. 1106 494 433 273 1539 767
12 Shuma Rrethi 11303 3803 4398 1984 15668 5795
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ka vetëm 3% të mësuesve pa arsim përkatës, 
Dibra 12% dhe Mati 3%.

Sipas DARD, shkolla në vitin 2003 u 
përball me disa probleme shumë shqetësuese 
si: a) mungesa e mësuesve të kualifikuar; 
b) kushtet e papërshtatshme të mjediseve 
shkollore; si dhe c)mungesa e mjeteve 
didaktike. Shumë mësues të kualifikuar që 
kanë kryer studimet e mesme ose të larta 
pedagogjike kanë ikur për banim jashtë 
rrethit. Në vitin 2003 kanë braktisur shkollën 
344 nxënës ose 15% e nxënësve. Shkollat më 
problematike për mësues pa arsim përkatës 
janë: Reçi, Lurë, Luzni, Zalldardhë, Selishtë, 
Fushë-Cidhën, Kala e Dodës, Arras, Gjoricë, 
Ostren, Gurrë, etj. ku përqindja e mësuesve 
pa arsim përkatës para vitit 2000 shkonte nga 
37% më e vogla deri në 75% në Reç, apo 
66.6% në Lurë. Çdo vit braktisin shkollën 

1500-2000 nxënës të arsimit tetëvjeçar, ose 
2-4 % e të gjithë numrit të nxënësve dhe 
500-700 nxënës të arsimit të mesëm, ose 
15-18% e tyre. 

Gjatë vitit shkollor 2002-2003, cilësia e 
mësimdhënies në Qarkun Dibër ishte e dobët 
edhe për mungesën e mjeteve didaktike e 
mësimore ku mungonin tërësisht laboratorët 
e lëndëve kimi, fizikë, gjeografi, etj. Mjediset 
shkollore rezultonin të ishin jashtë të gjitha 
kritereve të pranueshme për mësimdhenie pasi 
në to mungonin edhe kushtet më minimale 
të ndërtesave si dyer e dritare, pa përmendur 
këtu mungesën e pajisje si banga apo tabela të 
zeza. Përveç mungesave të sipër përmendura 
arsimimi i fëmijëve dhe të rinjve në këtë qark 
vështirësohej edhe nga treguesit e varfërisë 
ekonomike dhe të përjashtimit social siç edhe 
janë listuar në tabelën e mëposhtme.3

Tabela 5: Mësuesit e arsimit te mesëm, për vitin shkollor 2000-2001

Rrethet             Mësuesit e arsimit te mesëm, 2000-2001
 Numri total Nga ata me Në % Nga ata me Në %
 i mësuesve ne diplomë të  diplomë të
 arsimin e mesëm shkollës së  mesme  shkollës se lartë

Bulqizë  39  1 3  38  97
Dibër  102  12  12  90  88
Mat  91  3  3  88  97

Burimi: Ministria e Arsimit, 2002

Tabela 6: Treguesit e integruar te varfërise, treguesit te braktisjes se shkollës dhe përjashtimit social

Rrethet  Treguesit e integruar te varfërisë
 Vlerësimi i treguesit Vlerësimi i treguesit Vlerësimi i përjashtimit
 e varfërisë te braktisjes social dhe shkalles se
 ekonomike se shkollës  rrezikshmërisë për tu përjashtuar
 
Bulqizë  10 27 43 
Dibër  2  9  12 
Mat  11  23  54 

Burimi: UNICEF, (2002)

3 Te dhënat të nxjerra nga Drejtoria e Arsimit Parauniversitar në MASh



   50 Zhvendosjet demografike, papunësia dhe arsimimi në qarkun e Dibrës

Në fund të vitit 2003 rrethi i Dibrës ka 
8 shkolla të mesme me 2117 nxënës dhe 102 
mësues, 132 shkolla tetëvjeçare me 16727 
nxënës dhe 890 mësues, ndërsa në rrethin e 
Bulqizës ka 4 shkolla të mesme me 990 nxënës 
dhe 38 mësues dhe 57 shkolla tetëvjeçare 
me 7724 nxënës dhe 395 mësues. Ndjekin 
shkollat në këto dy rrethe afërsisht 18-21% e 
popullsisë. Një mësuesi i takojnë mesatarisht 
17-19 nxënës. Në rrethin e Dibrës, për vitin 
2003-2004, funksionuan 9 shkolla të mesme 
(pra 14 janë mbyllur nga viti 1997-2003). 
Ajo që është edhe më shqetësuese lidhet me 
faktin se shkollat e mbylluar janë pikërisht 
ato profesionale. Tabela 7 jep të dhëna të 
detajuara për numrin e nxënësve që kanë 

frekuentuar gjatë këtyre viteve këto shkolla. 
Duhet përmendur fakti që gjatë viteve 
1992-2006, për shkak të numrit të vogël të 
nxënësve, janë mbyllur 12 shkolla të mesme 
në të gjithë rrethin e Dibrës.

Në ditët e sotme arsimimi i të rinjve 
dhe politikat në lidhje me të, po marrim 
gjithmonë e më shumë vëmendje të veçantë 
në BE. Shqipëria është një vend kandidat 
për në BE dhe si i tillë ka detyrim të zbatojë 
orientimet e politika të BEsë për arsimin 
në të gjithë territorin e saj. BE në politikat 
zhvillimore i ka dhënë rëndësinë të veçantë 
edukimit të qytetarëve të saj, duke ndjekur 
shpesh zhvillimin të një politike të kapitalit 
njerëzor. Politikat e ekonomisë globale janë 

Tabela 7: Shkollat e mesme të rrethit të Dibrës dhe numri i nxënësve në vitin 2003-2004

Nr. Emërtimi i shkollës së mesme Nxënës gjithsej Nxënëse

1 “Nazmi Rushiti” 493 375
2 “Said Najdeni” 1076 465
3 “Said Najdeni” 329 190
4 Maqellarë 236 89
5 Kastriot 233 44
6 Arras 139 24
7 Muhurr 93 29
8 Sllovë 161 63
9 Lurë 55 23
 Gjithsej 1815 1302

Burimi: Drejtoria Rajonale e Arsimit dhe Zyrat e Arsimit në Bulqizë dhe Mat

Grafiku 1: Numri i nxënësve që regjistrohen në shkolla të mesme 2002-2010

Burimi: Drejtoria Rajonale e Arsimit dhe Zyrat e Arsimit në Dibër, Bulqizë dhe Mat
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një arsye më shumë për të synuar që të 
gjithë qytetarët e BEsë të zotërojnë aftësitë e 
nevojshme për të konkurruar në një shoqëri 
moderne dhe të integruar. Studimet e 
vazhduara makroekonomike në lidhje me 
rritjen ekonomike të kombeve të fuqishëm 
tregojnë se e ardhmja e ekonomisë së një 
vendi, varet nga aftësitë njohëse të punëtorëve 
të tij (EUROPE 2020, 2010). Një tjetër 
tregues i arsimit që lidhet me të ardhmen 
ekonomike të Qarkut është edhe numri i 
nxënësve që regjistrohen në shkolla të mesme 
dhe që viti 2002 e deri në vitin 2010 ka 
shënuar një rritje të ndjeshme. 

Studiuesja Kashahu (2013) i referohët 
studimeve të dhjetë viteve të fundit të 
Hanushek dhe Woessmann, në të cilat është 
vërtetuar se zhvillimi ekonomik ndikohet jo 
vetëm nga vitet e shkollimit të fuqisë punëtore, 
por përmbi të gjitha, nga aftësitë njohëse të 
këtyre individëve. Për këtë arsye, edhe më 
i rëndësishëm dhe i lidhur me zhvillimin 

ekonomik, është numri i nxënësve që arrijnë 
të diplomohen në këto shkolla të mesme. 
Nëse do të bëjmë një analizë krahasuesve do 
të shikojmë që ka diferenca të rëndësishme 
midis numrit të nxënësve që regjistrohen në 
shkollë të mesme gjatë viteve 2002-2010 dhe 
atyre që arrijnë të diplomohen.

Numri i nxënësve që mbarojnë maturën 
në vitin 2002 është 631, ndërsa ka një rritje 
të ndjeshme të numrit të maturantëve të 
diplonuar në vitin 2010 në 1569. 

Gjatë viteve 2003- 2006, gjendja e 
vështirë e infrastrukturës arsimore në qarkun 
e Dibrës u ndihmua nga fondet e Bankës 
Botërore, Fondit Zhvillimit Shqipëtar dhe 
Bankës Europiane të zhvillimit. Në vitin 
2010, numri i shkollave të mesme në Qarkun e 
Dibrës arrin në 24 (duke llogaritur këtë shifër 
në total, gjimnaze, të mesme të bashkuara, 
profesionale dhe tekniko-profesionale). Pra, 
nëse do të krahasohent me vitin 2003 numri 
i shkollave të mesme është trefishuar, por 

Grafiku 2: Numri të nxënësve që mbarojnë Maturën 2002-2010

Burimi: Drejtoria Rajonale e Arsimit 

Tabela 8: Të dhënat lokale për numri te nxënësve qe mbarojne Maturën 2002-2010, per gjithë Qarkun

                        Të dhënat lokale
  Peshkopi Burrel  Bulqizë Klos
   2002 2010 2002 2010 2002 2010 2002 2010

Hyjnë në shkolla të mesme 150 455 160 372 33 151 31 78
Mbarojnë shkollën  e mesme 150 423 125 345 30 145 31 47

Burimi: Drejtoria Rajonale e Arsimit 
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nëse do të krahasohet me me vitin 1986 
jemi pothuajse në nivele të përafërta. Sipas 
Domit (2013:318) Në vitin shkollor 1985-
1986 në Dibër janë hapur edhe 14 shkolla 
të mesme dhe kështu numri i shkollave të 
mesme arrin në 22. Në vitin 2012 në arsimin 
e mesëm në Qarkun e Dibrës ka një numër 
të konsiderueshëm shkollash të mesme dhe 
perkatësisht: 
  Me kohë të plotë 24 shkolla (gjimnaze 8, 

të mesme të bashkuara 14, profesionale 
dhe tekniko-profesionale 2, me 6603 
nxënës dhe 318 mësues).

  Me kohë të shkurtuar 1 shkollë publike 
me 765 nxënës dhe 1 shkollë jopublike 
me 79 nxënës.

Sipas analizës së paraqitur në Strategjinë 
e Qarkut të Dibrës (2012, f.22), në 2002-
2010, nxënësit që mbarojnë shkollën 9-vjeçare 
janë të gatshëm të regjistrohen në arsimin e 
mesëm. Numri i të regjistruarve është rritur 
me 50% në vitin 2010, krahasuar me vitin 
2002. Situata duket më mirë në zonat rurale. 
Rritja e numrit te te regjistruarve në komuna 
ka qenë e konsiderueshme (61%) me vlerat 
më të larta në komunat e Kastriotit (151%), 
Muhurrit (124%) dhe Lisit (98%). Në këtë 
Strategji në fakt, nuk permendet fakti se ka një 
mungesë të theksuar të orientimit në karjerë 
për nxënësit që mbarojnë arsimin e detyruar 
dhe i drejtohen shkollave të mesme. Sidoqoftë, 
gatishmëria për vazhdimin e arsimit të mesëm 
nuk do të thotë përfundim i shkollës së 

4 Drejtoria Rajonale e Arsimit Dibër.

mesme. Numri i nxënësve të regjistruar në 
shkollat   e mesme që kanë përfunduar studimet 
e tyre është jashtëzakonisht i ulët (33%) në 
Arras dhe (30%) në Kastriot.

Nga të dhënat e DARD4 2013, bëhet 
e ditur se madhësia mesatare e klasave është 
33 nxënës në shkollat   e mesme. Në aspektin 
e disponueshmërisë së mësuesve, ka 1 mësues 
për 21 nxënës në   këto shkolla. E megjithatë 
të dhëna shqetësuese raportohen nga Censusi 
i popullsisë dhe banesave Dibër (INSTAT, 
2011:45), ku rezulton se ka një numër të 
konsiderueshëm të personave analfabetë 
në këtë Qark, 2.6% të totalit të popullsisë 
ose 3567 persona. Përveç kësaj, popullata e 
Qarkut Dibër karakterizohet nga një nivel i 
ulët arsimor dhe konkretisht ka 2135 persona 
të pa diplomuar, 2258 me arsim fillor, 57809 
me arsim 8 vjeçar, 24950 persona me arsim 
të mesëm dhe vetëm 5136 me arsim të lartë 
si dhe 190 persona me arsim pas-universitar. 
Nëse do të bëjmë një krahasim me vitin 1986 
ku Qarku i Dibrës kishte 7000 persona me 
arsim të lartë në vitin 2011 ka vetëm 5136 të 
tillë. Bie në sy fakti se sa më e madhe mosha, 
aq më i ulët është niveli arsimor. Nëse do 
të bëjmë një analizë krahasuese midis dy 
grupmoshave 20-24 dhe 25-29 do të shohim 
se numrin e personave me arsim universitar 
është gati i dyfishuar për moshën më të re. 
Po kështu, ka një numër shumë të lartë të 
personave 25-49 me shkollë 8-vjeçare. Për 
më shumë detaje shih tabelën 10.

Në vitin 2008, pas një studimi paraprak 
të kushteve të veçanta socio-ekonomike të 
zonës Universiteti i Durrësit hapi degën e 
tij në Dibër, me tre fakultete dhe disa degë. 

Tabela 9: Përfundimi i arsimit në % (2002-2010)

Viti    2002 2004 2006 2008 2010

% i nxënësve që mbarojnë arsimin fillor 
dhe futen në arsimin e mesëm   52% 67% 72% 85% 78%
% e nxënësve që përfundojnë arsimin e mesëm  91% 90% 80% 83% 87%

Burimi: Drejtoria Rajonale e Arsimit dhe Zyrat e Arsimit në Bulqizë dhe Mat
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Në mënyrë të veçantë Fakulteti i Edukimit 
synonte t’i vinte në ndihmë situatës së 
arsimit parauniversitar (pasi nga MAS 
është raportuar disa herë se ka mungesë 
të mësuesve të profilizuar në këtë zonë), 
duke përgatitur mësues për profilet Gjuhë-
Letërsi-Anglisht, Informatikë-Anglisht, 
Matematikë-Informatikë, Matematikë-
Fizikë, Bio-kimi, Ekspert në Proceset 
e Formimit. Qarku karakterizohet nga 
shkolla me numër të ulët nxënësish për 
shkak të rënies së numrit të pupollsisë. 
Sistemimi me orë për mësuesit në këto 
kushte është i veshtirë. Zgjerimi i profilizimit 
të mësuesve si në rastin e Gjuhë-Letërsi-
Anglisht, Matematikë-Fizikë etj, lehtëson 
menaxhimin e kësaj situate arsimore. Ndërsa 
Fakultetit Ekonomik përgatit specialistë në 
Administrim Biznes, Menaxhim-Marketing, 
Financë-Bankë, Financë- kontabilitet etj. 
Megjithatë, ndihet nevoja edhe për degë të 
tjera që janë të domosdoshme për zhvillimin 
e Qarkut si hoteleri-turizëm, apo degë që 
lidhen me shfrytëzimin e burimeve natyrore 
hidrike dhe minerare apo edhe agro-kulturë 
dhe pemëtari. 

Konkluzione

Bazuar në faktet dhe analizat e mësipërme, 
gjendja në Qarkun e Dibrës paraqitet më 
shumë se shqetësuese si në aspektin e gjendjes 
ekonomike dhe nivelit të lartë të papunësisë 
po ashtu edhe për sa i përket aspektit social, 
rrjedhjes së vazhdueshme të popullsisë. Në këtë 
qark prespektivat e zhvillimit janë të lidhura 
me arsimimin e banorëve, i cili do të ndikojë 
si në punësimin ashtu edhe me ndalimin e 
largimeve të banorëve. Sipas Kashahu-Xhelilaj, 
Stephan dhe Gegprifti (2013) të rinjtë e 
kësa zone janë të painformuar për politikat 
zhvillimore të Qarkut në masën 66% edhe 
pse 1 në 2 shfaq interes. Pjesa me e madhe 
e të rinjve nuk janë as të informuar dhe as 
të ndërgjegjshëm për potencialet e burimeve 
natyrore e turistike të zonës. Në këto kushte 
37 % e të rinjve kanë menduar seriozisht se si 
të planifikojnë largimin nga vendlindja, e cila 
u duhet se nuk ofron asnjë prespektivë për të 
ardhmen. Këto të dhëna empirike na shtyjnë 
të mendojmë mbi se është e domosdoshme 
që të merren masa të menjëherëshme për 
ndryshimin e gjendjes. 

Tabela 10: Ndjekja e shkollës dhe niveli arsimor i arritur 

Grup Total            Nuk kanë ndjekur         Kanë ndjekur shkollën
Mosha                 asnjëherë shkollën Pa diplomë          Arsimi bazë E mesme Universitar  Pas universitar
  Dinë shkrim Analfabet
  e këndim   CU CL   

Total 117241 868 3567 2135 2258 57809 24950 5136 190
Nën 15 14423 15 120 1577 11609 1102 - - -
15-19 15597 80 144 90 1063 11124 3094 2 -
20-24 12550 127 166 55 407 6378 4242 1138 37
25-29 9264 82 139 40 332 5949 1924 752 46
30-34 7686 64 101 25 241 5420 1473 354 8
35-39 7922 54 95 15 133 4602 2460 547 16
40-44 8958 57 105 15 154 5107 2878 619 23
45-49 9195 46 83 19 251 5344 2941 492 19
50-54 8536 38 101 22 436 4813 2610 466 20
55+ 23110 305 2513 277 7960 7940 3328 766 21

Burimi: (INSTAT, 2011) Censusi i popullsisë dhe banesave, Dibër f 45
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Së pari është e nevojshmë të shihet 
me prioritet arsimimi i të rinjve sidomos 
në arsimin e mesëm profesional në mënyrë 
që investitorët të gjejnë burime njerëzore 
të kualifikuara për të realizuar qëllimet 
e ndermarrjeve të tyre ekonomike. Për 
këtë duhet investuar në orientimin në 
karrierë të nxënësve që mbarojnë arsimin 
9-vjeçar, në mënyrë që vazhdimi i shkollës 
së mesme t’u sherbejë atyre dhe familjeve 
të tyre për punësim dhe jo thjeshtë për të 
siguruar një diplomë të shkollës së mesme. 
Në fakt, Vendimi i Këshillit të Ministrave 
për bursat e nxënësve dhe studentëve për 
vitin akademik 2014-15, në pikët 2.4. 
stimulon regjistrimin e nxënëve në shkolla 
të mesme profesionale sipas degëve parësore 
të zhvillimit ekonomik të vendit dhe më 
konkretisht në sektorët bujqësi, veterinari, 
pyje, ndërtim, peshkim, gjeologji-miniera 
dhe shpim e shfrytëzim i vendburimeve të 
naftës dhe gazit. Gjithashtu, në pikën 2.4.b, 
përcaktohen si prioritare zonat Verilindore 
të vendit: Dibër, Bulqizë, Mat etj. 

Së dyti, qarku ka nevojë edhe për 
specialistë jo vetëm të mesëm por edhe të 
lartë. Skemat e shpërblimit financiar për 
tërheqjen e specialistëve nga qytete të tjera 
të vendit nuk janë ende motivuese dhe për 
më tepër kanë një faturë të lartë ekonomike 
për të qenë të tilla. Në këto kushte më e 
favorshme do të ishte krijimi i mundësive të 
përkrahjes së vetë banorëve të këtoj qarku për 
studime universitare. Studimet dëshmojnë 
se një prej faktorëve që stimulon largimin e 
banorëve nga qarku, lidhet edhe me nevojën 
për të arsimuar fëmijët. Të intervistuarit 
shpjegojnë se me largimin e tyre nga 
vendlidja ata nuk kanë se çfarë të humbin pasi 
janë të papunë. Me migrimin ata pretendojnë 
që jo vetëm të gjejnë një punë për të mbajtur 
familjen, por shpjegojnë se e kanë me të 
lehtë të mbajnë fëmijët e tyre në universitete 
kur e gjithë familja është bashkë (Kashahu-
Xhelilaj, Stephan dhe Gegprifti 2013). Kjo 
shpjegon edhe largimin e banorëve të Qarkut 
të Dibrës drejt qyteteve si Tirana, Durrësi 

dhe Shkodra. Niveli i lartë i papunësisë 
nuk mundëson që familjet e këtij qarku të 
jenë në gjendje të përballojnë shpenzimet e 
studimeve të fëmijëve të tyre në Universitetet 
që ndodhen në qarqe të tjera. Për rrjedhojë 
do të ishte më produktive të investohet në 
rritjen e cilësisë së nivelit arsimor në Filialin 
ekzistues të UAMD në qytetin e Peshkopisë 
dhe të shihej mundësia e pasurimit të tij me 
degë të reja, për t’u përputhur sa më mirë 
me nevojat dhe karakteristikat e tregut të 
punës në këtë qark. 

Për ta përmbyllur, për të ndaluar 
shpopullimin e zonave të caktuara në qark, 
qeverisja qendore në bashkëpunim me atë 
lokale duhen të marrë masa konkrete për 
zbutjen e faktorëve pengues të zhvillimit 
ekonomik dhe punësimit të identifikuar 
edhe në Strategjinë e Qarkut të Dibrës 
(2012, f.29-31). Kështu p.sh janë të 
nevojshme investimet në rrjetin rrugor 
dhe infrastruktura të tjera të zonës për të 
rritur mundësitë e zhvillimit të sektorëve 
të pazhvilluar, shtimin e buxhetit për 
rimëkëmbjen dhe zhvillimin e sektorëve si 
minierat, buqësia dhe turizmi pasi Qarku i 
Dibrës ka mospërputhje midis burimeve që 
disponon dhe nivelit të zhvillimit. Gjykoj si 
të rëndësishme investimet për arsimimin dhe 
orientimine e të rinjve në njohje të thelluar 
të burimeve të zonës, për t’i lidhur ata më 
shumë më vendlidjen. Në nivel rajonal është 
e nevojshme: a) këshillimi dhe orientimi i të 
rinjve për karrierën nga institucionet lokale 
në bashkëpunim me institucionet arsimore; 
b) krijimi i instrumentave informues më 
të mirë për orientimin e të rinjve për të 
kërkuar punë nga Zyrat e Punës; c) lehtësimi 
i subjekteve që punësojnë të rinj; d) rritja e 
sinergjisë midis pushtetit vendor dhe lokal 
për promovimin e punësimit të të rinjve; 
e) mbështetja e programeve që asistojnë 
edukim të vazhduar për punësimin e të 
rinjve (kordinimi i gjithë organizatave jo 
qeveritare që kanë programe për rininë); f) 
përfshirja e të rinjve në hartimin e planeve 
dhe politikave strategjike që kanë lidhje 
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me zhvillimin e Qarkut dhe promovimi i 
strategjive ekzistuese. 

Është momenti për të studiuar me 
kujdes fakte të tilla si niveli i lartë i papunësisë 
në moshat e reja në këtë qark dhe faktorët që 
e shoqërojnë atë, më qëllim që të punohet 
në mënyrë të planifikuar për krijimin 
e politikatve që çojnë drejt zgjidhjes së 
problemit. Është më se e qartë se forcimi 
i kapitalit njerëzor është rruga e duhur për 

nga duhet shkuar. Statistikat zyrtare dhe 
analizat gjatë këtij punimi le të na shërbejnë 
si motivuese për të marrë në konsideratë 
prirjen e dukshme të banorëve dhe në mënyrë 
të veçantë të të rinjve për tu larguar nga 
Qarku i Dibrës. Pikërisht ky realitet kërkojnë 
politika të veçanta për punësimin e të rinjve 
për të penguar rrjedhjen e popullsisë dhe për 
të krijuar mundësi potenciale për ti mbajtur 
të lidhur me vendlindjen.
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REFERENCAT

Demographic displacement, unemployment and education in the district of Dibra
Now days, Dibra district is facing significant problems both in economic and social terms. 

The aim of this article is to raise a concern about the high level of migration of the inhabitants 
of this region, to make present the situation over the years and to take evidence of the factors 
which are considered important for economic stability and social welfare, employment and 
education. The author analyzes the situation and identifies the link between the level of 
educational service, economic development, and employment. She concludes that investment 
in education, especially in secondary vocational education, but also in higher level one, related 
to the needs and the characteristics of the area as well as of its natural resources, would give a 
contribution, which is necessary in the context of human capital development of this county. 
The availability of human potential will affect and encourage investors who need qualified 
human resources to develop their activities. On the other hand, to stop the depopulation of 

ABSTRACT
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certain areas in the district, the central government in collaboration with local authorities 
should take concrete measures to alleviate these constraints of the economic development and 
employment identified already in the Strategy of Dibra District, among which increase of the 
quality of education service has a specific role.

Keywords: Migration, employment, educational services, human capital, education level
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REFORMA E RE E SIGURIMEVE SHOQËRORE, 

ELEMINIMI GRADUAL I DALLIMEVE GJINORE

Mirela SELITA
Universiteti Marin Barleti, Tiranë
E-mail: selitamirela@yahoo.com

PërmBledhje

Reforma e pensioneve në Shqipëri, u diktua nga një varg rrethanash e problematikash, si 
përfitimet e ulta, mungesa e insentivave për pjesmarrje në skemë, defiçiti i lartë, norma e ulët 
e varësisë1, etj. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë e miratoi reformën në pensione në seancën 
plenare të datës 30 Qershor 2014 dhe zbatimi i saj fillon më 01 Janar 2015. Duke mbajtur 
parasysh rëndësinë që kanë pensionet në mbrojtjen sociale të një vendi, shëndoshja, rritja e 
qëndrueshmërisë financiare të sistemit, e bën të padiskutueshme nevojën për reformë. Reforma 
e sigurimeve shoqërore është shumë dimensionale, ndaj jam përpjekur të analizoj si fillim, vetëm 
një aspekt të saj, aspektin gjinor. Konstatohet se pas 20 vitesh, jetë të sistemit kontributiv të 
pensioneve, reforma e re synon barazinë gjinore brenda sistemit, pra jo më favorizime për një 
gjini në krahasim me tjetrën.
Në zgjedhjen e kësaj teme u intrigova nga thënia e cituar në thirrjen për pjesëmarrje të 
Konferencës Ndërkombëtare, “Ligji dhe vlerat në shoqërinë bashkëkohore”, Tiranë, 21-22 
nëntor 2014, thënie të cilën preferoj ta citoj të plotë. “Sociologjia është shkenca më e nevojshme 
për çdo reformë shoqërore. Reforma, për realizimin e së cilës duhet të punojë brezi i sotëm 
shqiptar, ka një mision më të gjerë dhe një karakter më të përgjithshëm nga ai që duan t’i japin 

Studime Sociale 2015, 1 (9): 57-66

Mirela SELITA është doktoruar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë në vitin 2013. 
Është pedagoge e jashtme në Shkollën e Magjistraturës, në lëndën “E drejta e punës dhe e sigurimeve 
shoqërore”. Ka eksperiencë pune mbi 20 vjet në Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Ka disa publikime 
si “Komentar i Kodit të Punës”, 2007, “Administrimi i Sigurimeve Shoqërore në Shqipëri”, 2009, 
(bashkëautore në këto dy botime të Organizatës Botërore të Punës), “E drejta e punës dhe e sigurimeve, 
legjislacion-doktrinë dhe praktikë gjyqësore”, autore, botim i Shkollës së Magjistraturës, 2011, ka mbajtur 
kumtesën me temë: “Një vështrim mbi historikun e sigurimeve shoqërore në Shqipëri”, në Konferencën 
e 20 vjetorit të krijimit të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, 2012, etj.

1 Fjalor i mbrojtjes sociale botim i Këshillit të Evropës, në kuadrin e programit të përbashkët me 
Bashkimin Evropian “Mbështetje për Institucionet e Mbrojtjes Sociale”, faqe 20, web site, faqa zyrtare e 
Këshillit të Evropës www.coe.int.
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ligjvënësit tanë... Gjendemi në fundin e një periudhe dhe në fillimin e një periudhe të re. Është 
rrezik i madh nëse kjo periudhë tranzitore - që është periudhë e dyshimit, e dobësive mendore 
dhe e krizës shpirtërore – të zgjatet pa fund. Ndaj na duhet një ndërgjegje shkencore, një gjykim 
shkencor i problemeve tona shoqërore... Fillimi dhe baza e aktivitetit tonë reformonjës varet nga 
një studim sociologjik i problemeve shoqërore të Kombit (Branko Merxhani, 21 shtator 1929).

Mbi diskriminimin gjinor, në përgjithësi 
dhe në fushën sociale, në veçanti

Sistemi shqiptar i sigurimeve është një 
sistem mbrojtjeje për të gjjithë ata persona 
që realizojnë të ardhura nga puna si të 
punësuar, të vetëpunësuar apo punëdhënës, 
kundrejt pagesës së kontributeve për rast 
sëmundje, barrëlindje, aksidenti në punë, 
papunësie dhe pensione, pra sistemi i 
sigurimeve shoqërore është ngushtësisht 
i lidhur me marrëdheniet e punës. 

E drejta për punë është një e drejtë 
themelore e njeriut, është garanci e 
qenësishme për siguri ekonomike dhe sociale 
për njeriun. Në Kushtetutë, në nenin 59, 
objektivat sociale, thuhet se shteti, brenda 
kompetencave kushtetuese dhe mjeteve që 
disponon, si dhe në plotësim të nismës dhe 
të përgjegjësisë private, synon punësimin në 
kushte të përshtatshme të të gjithë personave 
të aftë për punë, arsimimin dhe kualifikimin 
sipas aftësive. Seicili ka të drejtë të zgjedhë 
lirisht një punë të përshtatshme me aftësitë, 
kualifikimin, gjininë etj. Në nenin 9, të kodit 
të punës, evidentohet si një nga parimet 
themelore në punë, parimi i ndalimit të 
diskriminimit. Por, edhe pse, Kushtetuta së 
pari, e më tej Kodi i Punës, sanksionojnë 
se ndalohet diskriminimi, në praktikë është 
shumë e vështirë të përcaktohet dallimi 
midis diskriminimit për marrjen në punë 
dhe parapëlqimit. Kjo gjë vështirësohet edhe 
më shumë, po të mbahet parasysh, tradita 
e ndarjes shoqërore të punëve, midis burrit 
dhe gruas, apo edhe faktorë të tjerë, që do të 
analizohen më tej. 

Standartet ndërkombëtare të punës janë 
adoptuar nga Shqipëria, kështu, Konventa 
e Organizatës Botërore të Punës nr.111, 
për ndalimin e diskriminimit në punë dhe 
profesion, është ratifikuar me ligjin nr.8086, 
datë 13.03.1996. Por, ndërsa sanksionohet 
liria e zgjedhjes së punës dhe ndalimi i 
diskriminimit për marrjen në punë, a do 
të thotë kjo se të gjithë janë të barabarta, 
pra barazia formale e të gjithëve për zënien 
me punë, a mjafton, apo kjo barazi formale 
rrezikon të jetë abstrakte, nëse nuk integrohet 
me barazinë thelbesore?2

Vijmë, kështu në një moment tjetër edhe 
më interesant, në atë të rolit që ka e duhet 
të ketë shteti. Shteti përvijohet si një shtet 
social aktiv.3 Këtu ka vend për politikat e 
punësimit, që synojnë zënien me punë, uljen e 
papunësisë, nëpërmjet mbështetjes së sektorit 
privat, me anë të kreditimit dhe programeve 
të veçanta të nxitjes së punësimit, për hapjen e 
vendeve të reja të punës, me qëllim që grupet 
më të rrezikuara si të rinjtë, gratë, etj të kenë 
shanse të barabarta për punë. 

E në përfundim disa pyetje ngrihen 
natyrshëm: A janë njësoj të barabartë në 
tregun e punës, gratë në raport me burrat? A 
ka ndryshuar gjë nga ajo traditë e kahershme, 
jo vetëm shqiptare, se për të njejtin vend 
pune, më parë preferohet një burrë se sa një 
grua, sepse një grua ka më shumë përgjegjësi 
familjare, duhet të kujdeset për fëmijët, për 
bashkëshortin, për shtëpinë etj etj. 

Edhe njëherë për ndalimin e diskriminimit 
në punë, duhet theksuar se problemi nuk është 
tek diskriminimi direkt, por tek diskriminimi 
indirekt. Diskriminimi i drejtpërdrejtë është 

2 Anastasi Aurela “E drejta kushtetuese, Tiranë, 2004, faqe 66.
3 Loloci Krenar “E drejta kushtetuese”, Tiranë, 1997, faqe 171.
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fare i thjeshtë për tëu evidentuar, ligji ndalon 
çdo formë diskriminimi, të gjithë ligjërisht 
kanë shanse të barabarta për punë, por, 
e vështirë është të dallohet diskriminimi 
indirekt. Ka norma, procedura apo praktika 
që duken mëse neutrale, por zbatimi i tyre, 
në mënyrë jo proporcionale, ndikon ndryshe 
tek anëtarë të caktuar, tek grupe të caktuara.4 

Le të shohim një rast diskriminimi 
indirekt, për shkak të gjinisë dhe pasojave 
që sjell ky diskriminim në pagë. Ndërsa, 
deklarohet se nuk ka diskriminim për 
shkak të gjinisë, në fakt indirekt nëpërmjet 
klasifikimeve ose përshkrimeve të vendit 
të punës që tregojnë se puna nuk është e 
barabartë, lejohen diferencime në pagë. 
Kështu, në një kompani që merrej me 
përpunimin e xhamit, burrat paguheshin 
më shumë se gratë, për të njejtën punë. 
Kur çështja shkoi në gjykatë, përfaqësuesi i 
kompanisë e interpretoi diferencën në pagë, 
me faktin se burrat bënin punë plus, si ngritje 
dhe renditje kutish, përdorim karrocash dore, 
transport etj. Ky shpjegim nuk u gjet i bazuar 
pasi puna e barabartë nuk do të thotë patjetër 
identike, e rëndësishme është që thelbi i 
punës të jetë i njejtë, ndërsa dallimet e dorës 
së dytë, në vendin e punës nuk e justifikojnë 
diferencën në pagë. Korp. Shultz kundër 
Wheaton Glass, vendim 421/ 1970. 

Ky është një shembull shumë i hershëm 
dhe është një shembull që na vjen nga një 
vendi i largët, por, çështja që shtrohet sot, në 
rastin tonë, në Shqipëri, është se a ka vend për 
çdo punëdhënës që të shmangë diskriminimin 
gjinor, në rekrutim, në vlerësimin e punës, 
shpërblimin, ngritjen, promovimin në detyrë 
etj. Po, shteti me politikat e punësimit a duhet 
të bëjë më shumë me qëllim që gratë të jenë 
të vlerësuara njësoj me burrat në tregun e 
punës, dhe së dyti që tregu i punës të mos 
jetë diskriminues ndaj grave, në përgjithësi 
dhe grave të moshuara, në veçanti? 

Çfarë do të bëhet për eleminimin e 

problemeve sociale dhe ekonomike të grave, 
çfarë do bëhet që ato të mos përjashtohen 
nga pesha dhe vendim-marrja në shoqëri e në 
familje, që ato të japin kontribut në zhvillimin 
ekonomik dhe shoqëror të vendit, pra gratë 
të jenë të përfshira dhe jo të përjashtuara nga 
jeta aktive shoqërore.

A është ndërmarrja e masave ligjore si 
rritja vetëm për gratë, e moshës për pension, 
që vitet e shkollës së lartë, gradualisht të mos 
njihen më si vite pensioni për gratë, rrjedhojë 
e ndryshimeve që kanë ndodhur në realitetin 
shqiptar? 

Agumentat pro masave të mësipërme 
ligjore janë jetëgjatësia e grave, që është 
më e lartë se sa e burrave, argument tjetër 
është direktiva e BE-së për eleminimin e 
dallimeve gjinore në sistemin e pensioneve 
dhe argumenti i tretë është se gruaja ndjehet e 
diskriminuar meqenëse del nga tregu i punës, 
5 vjet më përpara se sa burri. 

Por, a është argument, papunësia e lartë 
tek gratë në përgjithësi, dhe gratë e moshuara 
në veçanti? 

Kur përballesh me këtë pyetje, menjëherë 
të shkon mendja se diçka mund të ketë 
ndryshuar dhe ligji është i detyruar tëi shkojë 
pas, se ligji duhet ta rregullojë këtë realitet 
të ri. Por, sërish mbetet për tëu parë, nëse 
shanset për tëu punësuar në të njejtin vend 
pune, i ka më shumë një burrë apo një grua, 
dhe përgjigja për këtë pyetje duhet të kërkohet 
jo në kryeqytet në Tiranë, apo në qytetet 
kryesore të vendit, por më tej, më thellë në 
zonat e largëta e periferike të Shqipërisë, pra 
kudo nëpër Shqipëri. 

Papunësia e grave sjell si rrjedhojë 
mungesën e mbulimit me sigurime shoqërore, 
të tyre. Punësimi dhe sigurimet nga puna, 
janë instrumentat, mjetet që do të sjellin 
elemiminimin de fakto të dallimeve gjinore. 
Mbetet ende rreziku se gratë e papuna 
me kalimin e viteve do të vijojnë të jenë 
të diskriminuara në fushën e sigurimeve 

4 M.Tomei, “Discrimination and equality at work”, ILO, revistë periodike “International Labour Review”, 
nr.4/2003, faqe 403.
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shoqërore. Me kalimin e viteve, kur të vijë 
koha e pensionit, a do të ketë gruaja pensionin 
e vet, apo do të vazhdojë të jetë e varur nga 
fëmijët, burri, shoqëria, shteti ? 

Ndoshta ndryshimet ligjore synojnë 
mes të tjerash të ndikojnë, ta ndryshojnë 
këtë realitet dhe në të ardhmen, pas analizave 
dhe konkluzioneve, noshta do të kemi edhe 
përgjigjet e këtyre pyetjeve.

Sistemi i sigurimeve shoqërore para 
reformës, në këndvështrimin gjinor

Sistemi i sigurimeve shoqërore reflektoi 
ndryshimet shoqërore dhe ekonomike 
që ndodhën në Shqipëri në fillimin e 
viteve ë90. Ky sistem përfaqëson një nga 
komponentët e shtetit të mirëqënies sociale, 
krahas kujdesit e sigurimit shëndetsor, 
asistencës dhe përfitimeve familjare. Neni 
52 i Kushtetutës parashikon se kushdo ka të 
drejtën e sigurimeve shoqërore në pleqëri ose 
kur është i paaftë për punë sipas një sistemi të 
caktuar me ligj. Kushdo, kur mbetet pa punë 
për shkaqe të pavarura nga vullneti i tij dhe 
kur nuk ka mjete të tjera jetese, ka të drejtën 
e ndihmës në kushtet e parashikuara me ligj. 

Kushtetuta, njohu të drejtën për sigurime 
shoqërore, por në plotësim të kushteve dhe 
sipas një sistemi të caktuar me ligj dhe ligji 
që rregullon këtë sistem është ligji nr.7703, 
datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në 
Republikën e Shqipërisë”. 

Parimi bazë i funksionimit të skemës 
së sigurimit të detyrueshëm shoqëror, është 
parimi i solidaritetit5, sipas të cilit ai që punon 
si i punësuar, i vetëpunësuar apo punëdhënës, 
paguan kontribute dhe me kontributet e 
grumbulluara, paguhen përfitimet e atyre 
që janë të paaftë për punë, për shkak moshe, 
sëmundjeje, invaliditeti etj. Pra, sigurimet 
shoqërore veprojnë si një mekanizëm për 
ruajtjen e një niveli të ardhurash, si mjet për 
të mos rënë në varfëri, historikisht ka qenë 
dhe do të mbetet me rëndësi roli i shtetit, në 

drejtim të skemave të sigurimeve shoqërore, 
skema të detyrueshme dhe të monitoruara, çka 
përbën edhe lidhjen e sigurimeve shoqërore 
me konceptin e shtetit social.

Por, parimi më i rëndësishëm dhe që 
përfaqësoi kthesën në mentalitetin e shoqërisë 
shqiptare, ishte parimi kontributiv, parimi i 
vetëpërgjegjësisë, që duke punuar e paguar 
kontribute, individi të marrë vetë përgjegjësi 
për rrisqet e së ardhmes, pasi një pjesë të të 
ardhurave nga puna i heq mënjanë sot, për tëu 
siguruar për të papriturat e të nesërmes, për 
të siguruar një pension për vete, kur të arrijë 
moshën e pleqërisë. 

Ndër vite, nisur nga obligime të tilla 
si përafrimi i legjislacionit me standartet 
evropiane e më gjerë, sistemi u përmirësua, 
në drejtim të zgjerimit të rrethit të personave 
të mbrojtur, rritjes së nivelit të përfitimeve, 
shtimit të llojeve të përfitimeve, afrimit 
të kushteve ligjore për përfitim, me ato 
që parashikojnë standartet bashkëkohore. 
Përpjekjet në vite kanë tentuar ruajtjen dhe 
rritjen e standarteve, përmes harmonizimit 
të legjislacionit në kuadër të instrumentave 
ligjore, ndërkombëtarë e evropianë. Kështu, 
Shqipëria me ligjin nr.8960, datë 24.10.2002 
ka ratifikuar Kartën Sociale Evropiane, 
të ndryshuar dhe me ligjin nr.9442, datë 
16.11.2005 ka ratifikuar Konventën e 
Organizatës Botërore të Punës (International 
Labour Organization-ILO) “Mbi Standartet 
Minimale të Sigurimeve Shoqërore”, nr.102”. 
Shqipëria po koordinon skemat e sigurimeve 
shoqërore me vende të tjera, me anë të 
marrëveshjeve dypalëshe. Shqipëria ka patur 
marrëveshje të vjetra të sigurimeve shoqërore 
të viteve ë50 e ë60, me Rumaninë e Bullgarinë 
dhe sot ka marrëveshje me Turqinë, Belgjikën, 
ka përfunduar negociatat ose është në proces 
me disa shtete si Luksemburgu, Hungaria, 
Rumania, Çekia, Kanadaja etj. Marrëveshjet e 
mbrojtjes shoqërore, përfshijnë edhe fushën e 
sigurimeve shoqërore, pra pensionet. Qëllimi 
i marrëveshjeve është bashkimi i viteve të 

5 Tomes, Igor “E drejta e sigurimit social”, Tiranë 1997, faqe 13.
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punës, të realizuara në Shqipëri dhe në vendet 
e tjera dhe në këtë mënyrë fitohet një pension 
kur të jetë plotësuar mosha.

Sistemi i sigurimeve shoqërore dhe 
diskriminimi pozitiv i gruas

Në Shqipëri të drejtën e pagesës nga 
sigurimet shoqërore të përiudhës së kujdesit 
për fëmijën e lindur, e ka vetëm gruaja dhe 
jo burri. Në nenin 27 të ligjit nr.7703, datë 
11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, thuhet 
se e ardhura për barrëlindje i paguhet një 
gruaje lidhur me barrën dhe lindjen e fëmijës. 

Në bazë të instrumentave ndërkombëtarë 
dhe evropianë këtë të drejtë e gëzon si burri 
ashtu edhe gruaja. 

Shpërblimi për lindjen e fëmijës i jepet 
ose nënës ose babait të fëmijës së lindur, por 
përparësi ka nëna. Neni 29 i ligjit nr.7703, 
datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore 
në Republikën e Shqipërise” (i ndryshuar), 
parashikon se shpërblim për lindje fëmije i 
paguhet një personi të siguruar, i cili është 
nëna ose babai i një fëmije që lind, me kusht 
që njëri prej tyre të ketë kontribuar për një 
vit para lindjes së fëmijës. Shpërblimi do të 
bëhet i pagueshëm vetëm një herë dhe nëna 
do të ketë përparësi në përfitimin e pagesës, 
në rast se ajo është e siguruar. 

Gratë dalin më herët në pension se sa 
burrat. Mosha është një nga dy elementët 
thelbësorë, një nga dy kushtet e daljes në 
pension, që janë mosha dhe vitet e punës. 
Diskriminimi pozitiv për gruan në pensione, 
qëndron tek mosha e daljes në pension dhe 
kjo ndjehet në të gjitha llojet e pensioneve.

Pension i plotë pleqërie
Personat e siguruar kanë të drejtën e 

një pensioni të plotë në moshën 65 vjeç, për 
burrat dhe 60 vjeç për gratë, pasi ata të kenë 
plotësuar 35 vjet sigurim, përcaktuar kjo në 
nenin 31 të ligjit nr.7703, datë 11.05.1993 
“Për sigurimet shoqërore në Republikën e 
Shqipërisë” (i ndryshuar). Tek tabela 1 në 

fund, gjenden moshat e daljes në pension të 
plotë pleqërie, sipas viteve, ku evidentohet 
qartë dallimi burrë - grua për efekt të kohës së 
daljes në pension. Gruaja del 5 vjet më përpara 
në pension, në krahasim me burrin. Vjetërsia 
në punë ndër vite ka patur dallim mes gjinive, 
më tej është barazuar dhe ka vite që është e 
njejtë për të dy gjinitë. 

Pensioni i nënave më shumë fëmijë
Nënat që kanë lindur 6 a më shumë 

fëmijë, kanë të drejtë të dalin në pension të 
plotë pleqërie, kur mbushin moshën 50 vjeç 
dhe kanë 30 vjet sigurim. 

Pension pleqërie i reduktuar 
Personat e siguruar kanë të drejtë për 

pension pleqërie të reduktuar, kur kanë 
plotësuar jo me pak se 35 vjet sigurim, 
kanë mbushur moshën 62 vjeç, për burrat 
e 57 vjeç për gratë, nuk kryejnë veprimtari 
ekonomike si të punësuar, punëdhënës ose 
të vetëpunësuar, parashikuar kjo në nenin 
31/1 të ligjit nr.7703, datë 11.05.1993 
“Për sigurimet shoqërore në Republikën e 
Shqipërisë” (i ndryshuar).

Pensioni i pjesëshëm i pleqërisë
Personi i siguruar për një kohë më pak 

se 35 vjet dhe më shumë se 20 vjet sigurimi, 
ka të drejtë të përfitojë pension të pjesëshëm, 
kur të arrijë burri moshën 65 vjeç dhe gruaja 
moshën 60 vjeç.

Pensioni familjar 
Pension familjar përfiton e veja kur ka 

mbushur moshën 50 vjeç. Ndërsa mosha për 
pension familjar e burrit të ve është 60 vjeç, 
parashikuar kjo nga neni 40 i ligjit nr.7703, 
datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore 
në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar).

Periudha e kryerjes së studimeve 
në shkollën e lartë 
Një element interesant dhe thuajse 

origjinal shqiptar është njohja për efekt 
pensioni e viteve të shkollës së lartë, vetëm 
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për gruan. Sipas nenit 91, të ligjit nr.7703, 
datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore 
në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar), 
periudha e kryerjes së studimeve në shkollën 
e lartë, me shkëputje nga puna, duke 
filluar nga 1 shtatori 2000 e në vazhdim, 
pavarësisht nga vendi se ku dhe kur janë 
kryer studimet, njihet periudhë sigurimi 
vetëm për efekt pensioni pleqërie dhe vetëm 
për gratë. Maksimumi i viteve të shkollës 
së lartë që njihen vite për pension është 
6 vjet, pra nëse shkolla e lartë në një rast 
konkret ka zgjatur 7 vite, vetëm 6 vjet do të 
njihen të vlefshme për pension. Kontributet 
përballohen nga buxheti i shtetit në kohën 
kur gruaja paraqet kërkesën për pension. 

Sistemi i sigurimeve shoqërore pas 
reformës dhe eleminimi gradual i i 
favoreve që gratë kishin në këtë skemë

     
Pensioni social
Pensioni social parashikohet nga neni 

4 i ligjit të ri të reformës, nr.104/2014 
“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 
nr.7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet 
shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar”. Ky pension social i jepet pa 
dallim, edhe burrave edhe grave kur të kënë 
arritur moshën 70 vjeç. Pra, për të dy gjinitë 
pensioni social do të jepet në moshën 
70 vjeç, me kusht që të kenë shtetësinë 
shqiptare, të kenë qëndrimin e përhershëm 
në Shqipëri, të paktën për pesë vitet e fundit 
dhe të mos kenë të ardhura ose të ardhurat 
të jenë më të ulta se sa pensioni social.

E drejta prindërore
Të drejtën e lejes për kujdes ndaj fëmijës 

e ka nëna dhe babai. Por, babai do ta përfitojë 
këtë të drejtë, vetëm kur kjo e drejtë nuk 
ushtrohet nga nëna. P.sh. nena vendos të 
punojë, pasi të ardhurat nga paga janë 
shumë të larta, dhe babai mund të jetë i 
papunë. Këtë të drejtë prindërore (pra, si 
nëna ashtu edhe babai) e sanksionon neni 
13 i ligjit nr.104/2014 “Për disa ndryshime 

dhe shtesa në ligjin nr.7703, datë 11.5.1993 
“Për sigurimet shoqërore në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar”. 

Mosha për pension pleqërisë
Fillon barazimi gradual i moshës për 

pension mes dy gjinive. Rritet mosha për 
pension, por, për herë të parë, kjo rritje 
moshe është vetëm për gratë. Rritja është e 
ngadaltë, me dy muaj për çdo vit, me qëllim 
që në vitin 2044, të barazohet mosha e daljes 
në pension për të dy gjinitë, pra mosha e 
daljes në pension të jetë e njejtë 65 vjeç, 
për burrat dhe gratë. Kriteret e daljes në 
pension, (mosha dhe vjetërsia), bëhen unike, 
për herë të parë në historinë e sigurimeve 
shoqërore dhe këtë e përcakton neni 43 i 
ligjit nr.104/2014 “Për disa ndryshime dhe 
shtesa në ligjin nr.7703, datë 11.5.1993 
“Për sigurimet shoqërore në Republikën e 
Shqipërisë”, i ndryshuar”. Në tabelat 2.1 
dhe 2.2 në fund, jepen mosha dhe vitet për 
pension të plotë pleqërie, për gratë dhe për 
burrat, pas reformës së re, të miratuar. 

Më tej pas vitit 2045, mosha e daljes në 
pension do të rritet me një muaj për burrat, 
dhe do të vazhdojë të rritet me dy muaj, për 
gratë, derisa të arrihet në barazim burrë - 
grua, pra, mosha për daljen në pension, do 
të jetë sërish e njejtë, 67 vjeç.

Mosha për pension familjar
Rritet me 5 vjet mosha e daljes në 

pension familjar, për gruan e ve, nga 50 
vjeç që ishte bëhet 55 vjeç, e sanksionuar 
kjo në nenin 24 të ligjit nr.104/2014 “Për 
disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7703, 
datë 11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në 
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar”

Gjithashtu, me 5 vjet rritet edhe mosha e 
daljes në pension të nënave me shumë fëmijë, 
mosha ishte 50 dhe bëhet 55 vjeç, sipas nenit 
16 të ligjit nr.104/2014 “Për disa ndryshime 
dhe shtesa në ligjin nr.7703, datë 11.5.1993 
“Për sigurimet shoqërore në Republikën e 
Shqipërise”, i ndryshuar”.
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Vitet e shkollës së lartë
Vitet e shkollës së lartë për gruan nuk 

do të njihen më vite pensioni, pas vitit 2032. 
Neni 42 i ligjit nr.104/2014 “Për disa 

ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7703, 
datë 11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore 
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar”, 
ende edhe për një periudhë kohe, deri në 
vitin 2032, parashikon ruajtjen e pozitës së 
favorshme në raport me burrin, në drejtim 
të njohjes si vite pune për efekt pensioni, të 

viteve të studimit në shkollën e lartë. Por, një 
e drejtë që do të shterojë në vitin 2032.

Në përfundim, si konkluzion mund 
të thuhet se me ligjin e ri të reformës në 
pensione, që starton në Janar 2015, fillon 
edhe shuarja e ngadaltë e pozitës preferenciale 
të gruas, me këtë reformë nis eleminimi hap 
pas hapi i diferencimeve, dallimeve gjinore 
burrë-grua, pra, do të kemi barazi në fushën 
e sigurimeve shoqërore, një fushë me tradita 
të hershme të solidaritetit gjinor.

Tabela 1: “Mosha e vitet për pension të plotë pleqërie-para reformës”

Vitet Mosha Vjetërsia e punës Mosha Vjetërsia e punës
 Burrë Burrë Grua Grua

1993 60 25 55 20
1994 60 25 55 21
1995 60 26 55 22
1996 60 27 55 23
1997 60 28 55 24
1998 60 29 55 25
1999 60 30 55 26
2000 60 31 55 28
2001 60 32 55 30
01.07.2002 30.06.2003 60v 6m 33 55v 6m 32
01.07.2003 30.06.2004 61v 34 56v 34
01.07.2004 30.06.2005 61v 6m 35 56v 6m 35
01.07.2005 30.06.2006 62v 35 57v 35
01.07.2006 30.06.2007 62v 6m 35 57v 6m 35
01.07.2007 30.06.2008 63v 35 58v 35
01.07.2008 30.06.2009 63v 6m 35 58v 6m 35
01.07.2009 30.06.2010 64v 35 59v 35
01.07.2010 30.06.2011 64v 6m 35 59v 6m 35
01.07.2011 30.06.2012 65v 35 60v 35

Shënim: “Kjo është tabela e kushteve të daljes në pension kur puna e kryer ka qenë punë e zakonshme, p.sh. rasti i një 
ekonomist/e, apo jurist/e. Sipas VKM-së, nr.526, datë 20.12.1958, punët për efekt pensioni, ndahen në tre kategori, 
dhe tabela e mësipërme bën fjalë për kategorinë e tretë të punëve. Sipas VKM-së, në fjalë ka edhe dy kategori të tjera, 
kategoria e I – punë shumë të vështira p.sh.minator, etj, dhe kategoria e II- punë të vështira, psh. ushtarak, mësues etj .”
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Tabela 2.1: “Mosha dhe vitet për pension të plotë pleqërie, për burrat - pas reformës”

Vitet  Mosha  Vjetërsia e punës 
  
01.01.2015 - 31.12.2015  65v  35v 4m 
01.01.2016 - 31.12.2016  65v  35v 8m 
01.01.2017 - 31.12.2017  65v  36v 
01.01.2018 - 31.12.2018  65v  36v 4m 
01.01.2019 - 31.12.2019  65v  36v 8m 
01.01.2020 - 31.12.2020  65v  37v 
01.01.2021 - 31.12.2021  65v  37v 4m 
01.01.2022 - 31.12.2022  65v  37v 8m 
01.01.2023 - 31.12.2023  65v  38v 
01.01.2024 - 31.12.2024  65v  38v 4m 
01.01.2025 - 31.12.2025  65v  38v 8m 
01.01.2026 - 31.12.2026  65v  39v 
01.01.2027 - 31.12.2027  65v  39v 4m 
01.01.2028 - 31.12.2028  65v  39v 8m 
01.01.2029 - 31.12.2029  65v  40v 
01.01.2030 - 31.12.2030  65v  40v 
01.01.2031 - 31.12.2031  65v  40v 
01.01.2032 - 31.12.2032  65v  40v 
01.01.2033- 31.12.2033  65v 1m  40v 
01.01.2034- 31.12.2034  65v 2m  40v 
01.01.2035- 31.12.2035  65v 3m  40v 
01.01.2036- 31.12.2036  65v 4m  40v 
01.01.2037- 31.12.2037  65v 5m  40v 
01.01.2038- 31.12.2038  65v 6m  40v 
01.01.2039- 31.12.2039  65v 7m  40v 
01.01.2040- 31.12.2040  65v 8m  40v 
01.01.2041- 31.12.2041  65v 9m  40v 
01.01.2042- 31.12.2042  65v10m  40v 
01.01.2043-31.12.2043 65v11m 40v
01.01.2044-31.12.2044  66v  40v
01.01.2045-31.12.2045 66v1m 40v
01.01.2046- 31.12.2046  66v 2m  40v 
01.01.2047- 31.12.2047  66v 3m  40v 
01.01.2048- 31.12.2048  66v 4m  40v 
01.01.2049- 31.12.2049  66v 5m  40v 
01.01.2050- 31.12.2050  66v 6m  40v 
01.01.2051- 31.12.2051  66v 7m  40v 
01.01.2052- 31.12.2052  66v 8m  40v 
01.01.2053- 31.12.2053  66v 9m  40v 
01.01.2054- 31.12.2054  66v10m  40v 
01.01.2055- 31.12.2055  66v11m  40v 
01.01.2056- 31.12.2056  67 v 40v
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Tabela 2.2: “Mosha dhe vitet për pension të plotë pleqërie, për gratë - pas reformës”

Vitet  Mosha  Vjetërsia e punës 
  
01.01.2015 - 31.12.2015  60v2m  35v4m 
01.01.2016 - 31.12.2016  60v4m  35v8m 
01.01.2017 - 30.12.2017  60v6m  36v 
01.07.2018 - 30.06.2018  60v8m  36v4m 
01.01.2019 - 31.12.2019  60v10m  36v8m 
01.01.2020 - 31.12.2020  61v  37v 
01.01.2021 - 31.12.2021  61v2m  37v4m 
01.01.2022 - 31.12.2022  61v4m  37v8m 
01.01.2023 - 31.12.2023  61v6m  38v 
01.01.2024 - 31.12.2024  61v8m  38v4m 
01.01.2025 - 31.12.2025  61v10m  38v8m 
01.01.2026 - 31.12.2026  62v  39v 
01.01.2027 - 31.12.2027  62v2m  39v4m 
01.01.2028 - 31.12.2028  62v4m  39v8m 
01.01.2029 - 31.12.2029  62v6m  40v 
01.01.2030 - 31.12.2030  62v8m  40v 
01.01.2031 - 31.12.2031  62v10m  40v 
01.01.2032 - 31.12.2032  63v  40v 
01.01.2033- 31.12.2033  63v 2m  40v 
01.01.2034- 31.12.2034  63v 4m  40v 
01.01.2035- 31.12.2035  63v 6m  40v 
01.01.2036- 31.12.2036  63v 8m  40v 
01.01.2037- 31.12.2037  63v10m  40v 
01.01.2038- 31.12.2038  64v  40v 
01.01.2039- 31.12.2039  64v2m  40v 
01.01.2040- 31.12.2040  64v4m  40v 
01.01.2041- 31.12.2041  64v6m  40v 
01.01.2042- 31.12.2042  64v8m  40v 
01.01.2043- 31.12.2043  64v10m  40v 
01.01.2044- 31.12.2044  65v  40v 
01.01.2045- 31.12.2045  65v2m  40v 
01.01.2046- 31.12.2046  65v4m  40v 
01.01.2047- 31.12.2047  65v6m  40v 
01.01.2048- 31.12.2048  65v8m  40v 
01.01.2049- 31.12.2049  65v10m  40v 
01.01.2050- 31.12.2050  66v  40v 
01.01.2051- 31.12.2051  66v2m  40v 
01.01.2052- 31.12.2052  66v4m  40v 
01.01.2053- 31.12.2053  66v6m  40v 
01.01.2054- 31.12.2054  66v8m  40v 
01.01.2055- 31.12.2055  66v10m  40v 
01.01.2056- 31.12.2056  67v  40v 
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PërmBledhje

Roli i Shoqërisë Civile është gjithmonë e më i rëndësishëm në proceset e demokratizimit të një 
vendi. Pa dyshim që për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian duhet një mbështetje 
e madhe dhe një ndikim akoma dhe më i madh i Shoqërisë Civile. Organizatat e Shoqërisë 
Civile kanë për detyrë të jenë motorri kryesor i këtij procesi. Nëse do të ndiqet shembulli i 
mirë i Kroacisë në rrugtimin e saj drejt BE do të vihet re fare qartë që shoqëria civile ka luajtur 
një rol shumë të rëndësishëm në arritjen e këtij objektivi. Shqipëria ka përjetuar një diktaturë 
nga më të egrat në Europën Lindore. Prej 20 vitesh po kalon një periudhë tranzicioni drejt 
demokracisë dhe Bashkimit Europian. Një nga kriteret më të rëndësishme për të përmbushur 
këto qëllime është zhvillimi dhe forcimi i Shoqërisë Civile, zemra e së cilës janë organizatat 
jofitimprurëse. Historia e OJQ-ve dhe Shoqërisë Civile në Shqipëri nuk mund të krahasohet 
me atë të vëndeve të tjera, qoftë edhe ato komuniste. Ky fenomen ka ndikuar në organizimin 
dhe në zhvillimet e Shoqërisë Civile si dhe të demokracisë shqipëtare. Përvoja e deritanishme 
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Përvoja e vendeve të tjera ish komuniste, 
si Gjermania Lindore, Polonia ose 
Hungaria, tregoi se përgjigja më 

e mirë kundër një regjimi totalitar është 
ndërtimi dhe forcimi i kurajës civile qytetare 
në shoqëri dhe të institucioneve të tyre të 
lira. Edhe Shqipëria u përball me një situatë 
të tillë, por këtu zhvillimet nuk ishin identike 
me ato të pjesës më të madhe të vendeve ish-
komuniste. Në Shqipëri ndërrimi i sistemit 
dhe nisja e demokracisë në dhjetor ’90 u arrit 
nëpërmjet lëvizjes masive studentore, e cila u 
shndërrua më pas në lëvizje gjithëpopullore 
(Krasniqi, 2004: 37).

Ndryshe nga ish vendet e tjera 
komuniste të Evropës Lindore, në të cilat që 
në vitet 1970 dolën grupe që përfaqësonin 
interesa të veçanta, në Shqipëri nuk pati 
veprimtari të ndonjë grupi të pavarur deri në 
fund të pushtetit komunist, në dhjetor 1990. 
Më parë nuk kishte një zonë të ndërmjetme 
midis shtetit dhe shoqërisë, pasi Partia 
Komuniste në fuqi kontrollonte të gjitha 
shfaqet e jetës. Kjo trashëgimi e regjimit të 
mëparshëm, si dhe fakti se, edhe para se ta 
merrnin pushtetin komunistët, Shqipërisë 
i mungonin traditat qytetare dhe lëvizjet 
shoqërore, krijonte pengesa dhe vështirësi të 
mëdha për ndërtimin e një shoqërie qytetare 
të lirë dhe të gjallë, që shikohet si element i 
rëndësishëm për konsolidimin e demokracisë 
(Biberaj, 2000: 326).

OJQ-të janë një sektor i domosdoshëm 
në një shoqëri demokratike. Ndonëse 
OJQ-të e para në Shqipëri u krijuan pas 
rrëzimit të komunizmit, ato janë bërë të 

rëndësishme në shifër dhe në veprimtari. 
Zhvillimi i vazhdueshëm demokratik varet 
nga forca dhe organizimi i këtij sektori të 
rëndësishëm, por mbase më shumë nga 
bashkëpunimi nëpërmjet OJQ-ve dhe 
sektorëve të tjerë të shoqërisë shqiptare 
(ORT/USAID, 1999: 12).

Veç organizatave të Shoqërisë Civile 
dhe shoqatave të të drejtave të njeriut dhe 
ato të grave, periudha e tranzicionit post-
komunist ndihmoi në zhvillimin e formave 
të reja organizimi të njohura si grupe 
ekspertash për politikat të ashtuquajturat 
think tank. Think Tank i parë i krijuar më 
1992 ishte qëndra shqiptare per kërkime 
ekonomike. Fusha të tjera që tërhoqën 
vëmendje ishin zgjidhja dhe menaxhimi i 
konflikteve (veçanërisht pas rigjallërimit 
të kanunit dhe gjakmarrjes), zhvillimi 
i mjedisit dhe ai ekonomik, rinia dhe 
mediat. Thuajse 30% e organizatave 
të Shoqërisë Civile dhe e shoqatave të 
regjistruara dhe që kanë qenë aktive gjatë 
këtyre dy dekadave janë rregjistruar gjatë 
periudhës së hershme të tranzicionit. 
(IDM-CIVICUS-UNDP, 2010: 9).

Zhvillimi i vendit u vu seriozisht në 
diskutim nga kriza e vitit 1997 e shkaktuar 
nga rënia e skemave piramidale. Kjo 
ngjarje e pati një ndikim tejet negativ në 
jetën ekonomike, politike dhe shoqërore 
të vendit. Gjëndja u ndërlikua edhe më tej 
nga lufta në Kosovë dhe prej faktit që më 
tepër se një milion kosovarë u detyruan të 
stresoheshin në Shqipëri. Këto zhvillime 
çuan në zhvillimin e një komuniteti të 

tregon se aktorët dhe institucionet e Shoqërisë Civile mund të luajnë një rol të rëndësishëm 
dhe përcaktues në forcimin e demokracisë dhe në procesin integrues. OJQ-të janë një sektor i 
domosdoshëm në një shoqëri demokratike. Ndonëse OJQ-të e para në Shqipëri u krijuan pas 
rrëzimit të komunizmit, ato janë bërë të rëndësishme në shifër dhe në veprimtari. Zhvillimi i 
vazhdueshëm demokratik varet nga forca dhe organizimi i këtij sektori të rëndësishëm, por mbase 
më shumë nga bashkëpunimi nëpërjet OJQ-ve dhe sektorëve të tjerë të shoqërisë shqiptare. Për 
këtë arssye kam ndërtuar një pyetsor i cili do të masë tek qytetarët rolin e Shoqërisë Civile dhe 
impaktin e saj në këtë proces kaq të rëndësishëm.
Fjalët kyçe: Shoqëri Civile. Organizata Jo Qeveritare, Integrimi, Bashkimi Evropian
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madh të organizatave të Shoqërisë Civile në 
Shqipëri, të cilat trajtojnë çështje që shkojnë 
nga të drejtat e grave deri në atë të minave. 
(Human Rights Watch World Report, 
1999: 238) Pothuaj 49% e organizatave të 
Shoqërisë Civile të rregjistruara në Shqipëri 
u krijuan nga periudha 1997 deri më 2001 
(HDPC, 2009 :154).

Ligji i ri i OJQ, që i quajti ato OJF, 
është nga parlamenti në Maj te vitit 
2001. Ligji i ri dhe proçesi i rishikimit 
të legjislacionit përkatës u bë në mënyrë 
pjesëmarrëse dhe u arrit konsensus 
midis paleve te perfshira (përfaqesues 
të qeverisë, eksperte ndërkombetare ku 
rolin më të madh e luajti International 
Center for Not-for-Profit Laë, përfaqësues 
te Shoqërisë Civile dhe OSBE) praktikisht 
për të gjitha çështjet.

Aktiviteti i Shoqërisë Civile pas vitit 
2005 u shënua prej zhvillimesh të reja gjë 
që është reflektuar edhe në mënyrën se 
si është perceptuar Shoqëria Civile. Kjo 
periudhë u karakterizua nga një prirje në 
rritje e aktorëve të Shoqërisë Civile drejt 
kalimit në politikë, duke zbehur kufijtë 
midis dy sektorëve të opinionit publik. Si 
rrjedhojë, shumë mbështetës financiarë të 
organizatave të Shoqërisë Civile reduktuan 
fondet e tyre gjë që nga ana e vet zvogëloi 
përmasat dhe mbulimin gjeografik të 
sektorit të tretë. (HDPC, 2009 :154).

Pavarsisht nga dobësimi i sektorit 
të tretë në Shqipëri, përpjekje pozitive 
të kohëve të fundit janë bërë nga qeveria 
shqiptare për përmisimin e legjislacionit 
rreth Shoqërisë Civile. Në tetor 2007, 
Këshilli i Ministrave vendosi krijimin e një 
buxheti të posaçëm në Buxhetin e shtetit 
“Për mbështetjen e Shoqërisë Civile”. Në 
mars 2009, Parlamenti shqiptar miratoi 
ligjin “Mbi organizimin dhe funksionimin 
e Agjensisë Mbeshtetëse të Shoqërisë 
Civile” dhe procedurat e zbatueshme për 
shpërndarjen e fondeve në mbështetje të 
Shoqërisë Civile. Hapa të tjerë u ndërmorërn 
prej organizatash ndërkombëtare në drejtim 

të fuqizimit të Shoqërisë Civile në Shqipëri. 
Një prej rezultateve më të rëndësishme të 
këtyre nismave është konsultimi i gjërë 
dhe miratimi i Kartës së Shoqërisë Civile 
më 2009. Pavarsisht nga këto zhvillime, të 
pakta ishin ato ministri dhe departamente 
që krijuan mekanizmat e nevojshëm për 
angazhimin e Shoqërisë Civile dhe aftësive 
të tyre administrative, ndërsa puna në 
këtë drejtim është ende e pamjafueshme 
(HDPC, 2009 :154).

Krijimi i Agjencisë për Mbështetjen 
e Shoqërisë Civile nga qeveria dhe 
performanca e saj në tre vitet e fundit tregon 
se shteti gjithashtu, në rastin më të mirë, 
është duke bërë të njëjtin gabim si pjesa 
më e madhe e donatorëve, duke siguruar 
fonde shtesë për Organizatat e Shoqërisë 
Civile, por duke mos lehtësuar realisht 
kushtet financiare dhe kushtet e tjera që 
do të çonin në qëndrueshmërinë e sektorit. 
Mobilizimi i fondeve kombëtare dhe 
filantropia janë vetëm një pjesë e “detyrave 
të qeverisë”. Në kontekstin e pasojave 
vendore (vecanërisht në zonat periferike 
të vendit) të krizës globale, partneritetet 
efektive për nga kostot me Organizatat e 
Shoqërive Civile nuk janë marrë fare në 
konsideratë nga shteti. Në këtë kuptim, 
themelimi i Agjencisë për Mbështetjen e 
Shoqërisë Civile është një hap i mirëpritur, 
por që më së shumti shërben për të 
plotësuar boshllëkun e krijuar nga largimi 
i donatorëve si dhe ti përgjigjet nevojave të 
Organizatave të Shoqërive Civile vendore të 
cilat nuk janë të afta të “përtypin” aplikimet 
dhe rregullat menaxhuese të programeve 
mbështetëse të Bashkimit Europian – inter 
alia, donatori më i madh për Shoqërinë 
Civile Shqiptare (IDM, 2013: 2)

Në 2008 Komisioni Europian aprovoi 
një mjet për të mbështetur shoqërinë 
civile në vendet kandidate dhe kandidatë 
të mundshëm “Civil Society Facility”. 
Ky instrument u krijua ne kornizën e 
programit IPA për të promovuar zhvillimin 
dhe dialohun me shoqërinë civile. Civil 
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Society Facility përqëndrohet në 3 fusha 
kryesore:1-mbështetje për të zhvilluar 
inciativat dhe mundësitë e shoqërisë 
civile locale, për të përforcuar rolin e saj. 
2-programe të drejtuara për të favorizuar 
kontaktet me gazetarët, politikanët 
e rinj, liderat e sindikatave, mësuesit 
dhe përfaqësuesit e tjerë të Sh.C me 
Institucionet e BE. 3-mbështetje për 
ndërtimin e partneriteteve dhe zhvillimin 
e rrjeteve midis organizatorëve të sh.c, 
sipërmarrjeve, sindikatave dhe grupe të tjera 
profesionistësh, qoftë në nivel kombëtar 
qoftë edhe duke përfhsirë aktorë të tjerë 
në vende të tjera të rajonit dhe në vëndet 
antare të BE. (European Commission DG 
Enlargement 2008, 4).

Që nga viti 2007, BE-ja ka dhënë 
600.000 € çdo vit për veprim qytetare për 
të drejtat e njeriut nëpërmjet Instrumentit 
Evropian për Demokraci dhe të Drejtat 
e Njeriut. Gjatë 7 viteve të fundit, dhe 
me anë të instrumenteve të ndryshme 
financiare, BE-ja ka përkrahur aktivitetet 
e Organizatave Jo-Qeveritare me mbi 
12.500.000 € për të promovuar ‘, mes 
tjerash, respektimin e të drejtave të njeriut 
dhe përfshirjen sociale, lufta kundër 
korrupsionit, ruajtjen e trashëgimisë 
kulturore, si dhe mbrojtjen e mjedisit.

Edhe në kontekstin e programeve të 
mbështetjes së Bashkimit Europian Qeveria 
duhet të marrë përsipër përgjegjësi më 
të mëdha dhe të shqyrtojë eksperiencën 
e vendeve fqinje. Për shembull, Qeveria 
maqedonase është angazhuar së fundmi 
të ofrojë 20% të bashkëfinancimit për çdo 
projkt të Organizatave të Shoqërisë Civile 
të miratuar nën skemat e financimit të 
Bashkimit Evropian (IDM, 2013: 2).

Për të evoluar rolin e shoqërisë civile 
vlen të përforcohet dialogu, që duket 
akoma shumë I dobët dhe I pafrytshëm, 
midis OSHC dhe qeverisë. Përfshirja e 
organizatave të shoqërisë civile në proceset 
legjislative, qoftë në fazën e përpunimit 
ashtu edhe në atë të monitorimit, është I 

dobishëm qoftë për efikasitetin e reformave 
ashtu edhe për konsensusin e tyre.

Ak tua l i s h t  n ë  Shq ipë r i  j an ë 
të rregjistruara 1951 Organizata Jo-
Fitimprurese të përqëndruara kryesisht në 
Tiranë dhe në qytetet më të mëdha të vendit. 
Vetëm 314 prej tyre janë rregjistruar pranë 
Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë 
Civile ndërsa pjesa tjetër, pra 1637 janë të 
rregjistruara në gjykatën e Tiranës.

Megjithë këtë mbështetje nga BE, 
Organizatat e Shoqërisë Civile vazhdojnë 
të qëndrojnë nën hije përsa i përket misionit 
të tyre. Nga pyetsori, 219 persona te 
intervsituar, duket fare qartë që qytearët 
kane njohuri të mjaftueshme rreth OJF dhe 
Procesit të Integrimit të shqipërisë në BE, 
por shumë pak prej tyre për të mos thënë 
aspak, kanë njohuri rreth OJF të interesuara 
në Procesin e Integrimit.

Pyetjes së parë i janë përgjigjur 219 të 
intervistuar ku 20 prej tyre pra 9,1% nuk kanë 
asnjë njohuri rreth OJF-ve, 91 prejtyre pra 
41,6% kanë pak njohuri dhe 108 pra 49,3% 
kanë mjaftueshëm njohuri rreth OJF-ve.

Grafiku 1

Burimi: Sondazhi i autorëve
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Pyetjes së dytë rreth pavarsisë së OJF-
ve 92 ose 42.8% mendojnë se nuk janë të 
pavarura, 52 ose 24.2% mendojnë se janë të 
pavarura dhe 71 ose 33% janë përgjigjur nuk 
e di ndërsa 4 prej tyre nuk janë përgjigjur.

Pyetjes rreth njohurive përe Bashkimin 
Evropian, 3 ose 1,4% e tyre janë përgjigjur 
se nuk kanë fare njohuri, 50 ose 23% e tyre 
kanë pak njohur dhe 164 ose 75% e tyre 
kanë mjaftueshëm njohuri rreth Bashkimit 
Evropian, 2 prej tyre nuk janë përgjigjur.

25 prej të intervistuarve ose 11,5% 
njohin OJF të cilat janë të interesuara rreth 
Integrimit si psh: Soros, Lëvizja Evropiane, 
Miqëesi e Bashkëpunim me Europën, Qëndra 
Kombetare per Sherbime Komunitare Albania 
Institute for International Studies Instituti 
i Studimeve te Europes Juglindore etj. 172 
ose 79,3% nuk njohin OJF të interesuara 
rreth integrimit ndërsa 2 prej tyre nuk janë 
përgjigjur kësaj pyetje.

68 ose 31,6% e të intervistuarve janë 
ftuar të kontribuajnë pranë një Ojf-ve 
ndërsa 177 ose 68,4% nuk janë ftuar të 
bashkëpunojnë me to ndërsa 4 prej tyre nuk 
janë përgjigjur (shih grafikun 5). 

Nëse do të bënim një krahasim me 
Kroacinë do të vemë re se sa i rëndësishëm 
dhe i domosdoshëm ka qenë roli i 
Shoqërisë Civile në Procesin e Integrimit, 

Grafiku 2

Burimi: Sondazhi i autorëve

Grafiku 3

Burimi: Sondazhi i autorëve

Grafiku 4

Burimi: Sondazhi i autorëve
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madje duket fare qartë që gjatë studimit 
të kryer rreth OJQ që veprojnë në Kroaci, 
qytetarët kanë më shumë besim tek to se 
sa tek organe shtetërore.

Është interesant të vësh re se si nga këto 
të dhëna rezulton që qytetarët kroat kanë më 
shumë besim në organizatat e shoqërisë civile 
se sa në mjetet e komunikimit, në qeverinë, në 
partitë politike dhe në shoqëritë e ndryshme. 
Qytetarët e ndjejnë aktivizmin e shoqërisë 
civle, shumë prej tyre kanë eksperincë të 
drejtëpërdrejtë, marrin pjesë në programe 
edukative ose informative të organizyara 
nga ndonjë OJQ ose i drejtohen atyre për të 
marrë ndihmë. Sipas këtij kërkimi qytetarët 
kroat e ndjejnë rëndesinë e organizatave të 
shoqërisë civile në fushën sociale, të lidhur 
sidomos me personat e margjinalizuar, me 
emancipimin e grave dhe impenjimit të tyre 
për një bashkjetesë paqësore dhe zgjidhjen 
paqësore të konflikteve dhe për ribashkim.

Gjithsesi, gjatë këtyre viteve është 
konstatuar një nivel besimi i ulët nëse do ta 
krahasojmë me standartet europiane. Arsyeja e 
këtij mosbesimi kalimtar ishte nga imazhi i cili 
i ofrohej publikut nga mjetet e komunikimit. 
Kësaj duhet ti shtohet vështirësia e shoqërisë 
civile për ti dhënë zë iniciativave të saja për 
të transmetuar vlerat e saj, sepse shpesh dalin 

Grafiku 5

Burimi: Sondazhi i autorëve

Tabela 1: CIVICUS-CERANEO, 2005:59

 Niveli i besimit Nivel i lartë Nivel i ulët Pa Nuk
 shumë i lartë i besimit i besimit besim e dinë
 (%) (%) (%) (%) (%)

Kisha 24.9 29.9 29.4 12.8 3.0
Ushtria 1.3 30.2 39.2 14.8 4.5
Shtypi 0.8 11.6 62.8 22.4 2.5
Televizioni 1.3 15.1 65.3 16.3 2.0
Sindikatat 1.3 15.1 45.2 21.4 17.1
Policia 6.3 31.7 40.7 17.8 3.5
Qeveria 1.5 11.3 41.7 41.0 4.5
Presidenti 7.3 25.9 42.0 19.6 5.3
Partitë politike 1.5 4.5 39.2 50.3 4.5
Organizatat Jo Qeveritare 5.0 31.2 36.9 10.3 16.6
Shoqëritë e ndryshme 1.8 10.1 39.7 34.9 13.6
Caritas 17.6 47.5 17.6 6.5 10.8
Komiteti Kroat i Helsinkit 3.3 20.6 27.6 18.6 29.9
Shoqata e veteranëve të luftës 5.0 18.6 33.7 17.3 25.4
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në faqet e para të gazetave rastet me mungesë 
transparence dhe korrupsion të brendshëm 
të organizatave të shoqërisë civile kundrejt 
shembujve të mirë të shoqërisë civile.

Përfundime
 
Shoqëria Civile është një sektor shumë i 

rëndësishëm në një shoqëri demokratike dhe 
për këtë arsye që BE kërkon ti japë më shumë 
peshë politike duke kaluar nga një demokraci 
përfaqësuese në demokraci pjesmarrëse.

Shqipëria aspiron të jetë një anëtar i 
ardhshëm i BE dhe për këtë arsye kërkon 
të forcojë këtë sektor edhe pse ky objektiv 
vazhdon të jetë shumë i vështirë. Shoqëria 
Civile në Shqipëri vazhdon të jetë nën 
“kontrollin” e klasës politike shqiptare.

Kjo gjëndje vjen si pasojë e të së kaluarës 
historike të Shoqërisë Civile në Shqipëri, e cila 
ka qenë e kushtëzuar nga regjimi komunist në 
shqipëri, një nga më të egrit në botë.

Qytetarët nuk kannë pothuajse asnjë 
dijeni rreth OJQ-ve dhe nuk janë të infromuar 
rreth rrolit të tyre, sidomos në procesinj e 
integrimit. Organizatat e Shoqërisë Civile 
në Shqipëri nga ana e saj duhet të kërkojë të 
bëhet më e pavarur dhe të ndjekë këshillat e 
Komitetit Ekonomik dhe Social Evropian e 
të zhvendoset nga kryeqyteti drejt zonave më 
të vështira të Shqipërisë. 

Kontributi i BE ka qenë dhe do vazhdojë 
të jetë shumë domethënës dhe i rëndësishëm 
në zhvillimin e Shoqërisë Civile Shqiptare e 
cila aspiron që në të ardhmen të bëhet pjesë 
e familjes evropiane.
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The role of civil society is always the most important process of democratization in a 
country. Undoubtedly, the integration of Albania into the European Union needs support 
and an even greater impact of civil society. Civil society organizations have a duty to be the 
driving force of this process. Croatia used this tool in its EU roadmap and it is very clear that 
civil society has played a crucial role in achieving the objective of democratization. Albania 
experienced one of the worst dictatorships in Eastern Europe. 

During the last 20 years, the country has been undergoing a period of transition towards 
democracy and integration into the European Union. One of the most important criteria to 
meet these objectives is the development and strengthening of civil society and at the heart 
of developing this are non-profit organizations. The history of NGOs and civil society in 
Albania cannot be compared with other countries, even communist ones. This phenomenon 
has affected the organization and the development of civil society and the Albanian democracy. 
There is evidence to show that actors and civil society institutions can play a determinant role 
in strengthening democracy and the integration process. 

NGOs are an essential player in a democratic society. Even though the first NGOs in 
Albania were created after the fall of communism, they have become important as figures and 
in developing activities. Continuous development of democracy depends on the strength and 
organization of this important sector and more importantly the cooperation of NGOs and 
other sectors in Albanian society. For this reason I have built a questionnaire which will measure 
the perception of citizens on the role of civil society and its impact in this important process.

Keywords: Civil Society, on-governmental organizations, integration, European Union
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PërmBledhje

Ideja për trajtimin e kësaj teme më lindi qëkur gjuhëtarë, historianë, shkrimtarë, botues dhe 
perkthyes i drejtuan në maj të këtij viti një letër Kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, me anën e 
së cilës theksonin se tani është koha që shqipja e njësuar të merret realisht në mbrojtje nga shteti 
dhe të shpallet objekt kulturor i rëndësisë së veçantë, ashtu siç e kërkon edhe Kushtetuta. Autoret 
e letrës kërkojnë nga qeveria të marrë të gjitha përgjegjësitë përpara shoqërisë dhe të ndalë dëmin e 
pafalshëm ndaj së shënjtës Gjuhë Shqipe. Kultura, ku gjuha zë vendin e parë kryesor si përcaktuese e 
identiteti kombëtar, është objekt i sociologjisë si një sistem i arritjeve dhe vlerave me rëndësi sociale 
të një populli. Ndaj kësaj letre u shfaqën autorë, që kërkesën e firmëtarëve e cilësuan si kërkesë 
për të ndërhyrë politikisht mbi shkencën. Në këtë mënyrë treguan se nuk bëjnë dot dallimin se 
ku qëndron roli i shkencës dhe ku i shtetit. Në të vërtetë dallimi është i dukshëm. Ndërsa me ligj 
shteti përcakton drejtimet kryesore të veprimit në sferat më të rëndësishme të jetës, duke përfshire 
kulturën gjuhësore, vetë shkenca e gjuhësisë merret me ndjekjen e procesit të zhvillimit të gjuhës në 
të gjithë përbërësit e saj - të struktrurës fonetike, gramatikore, fjalëformuese e leksikore dhe nxjerr 
përfundimet përkatëse, që vlejnë edhe për zhvillimin e mëtejshëm të normave letrare për përdorim 
publik. Me fjalë të tjera, një mekanizëm juridik për kulturën gjuhësore bëhet kështu i domosdoshëm 
për të edukuar tek shqiptarët respektin ndaj gjuhës amtare si pasuri e pazëvendësueshme kombëtare. 
Jo pa te drejtë duhet të jemi më krenarë për gjuhën tonë edhe per faktin se, sikurse njoftonte me 
24 gusht të këtij viti gazeta “New York Times”, studiuesit, që kanë përcjellë evoluimin e fjalëve 
në 103 gjuhë moderne dhe të lashta nga familja indo-evropiane, kanë arritur në përfundimin se 
gjuha shqipe renditet ndër tri gjuhët më të vjetra të botës, pas armenishtes dhe greqishtes. Nga 
këto rrjedhin shumë gjuhë të tjera.

Studime Sociale 2015, 1 (9): 77-84

Përpara se të ndalemi në vlerësimin e 
letrës së njëzet intelektualëve firmëtarë 
drejtuar Kryeministrit Rama, si edhe 

të disa reagimeve negative për të, është e 

domosdoshme të vëmë në dukje se kultura në 
tërësi dhe kultura gjuhësore në veçanti si pjesë e 
saj janë objekt i sociologjisë dhe se me këtë term 
kuptohet mënyra e jetesës së shoqërisë, gjithë 
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sistemi i arritjeve dhe vlerave me rëndësi sociale 
të një populli, duke përfshire në radhë të parë 
gjuhën, pastaj zakonet, traditat, normat dhe 
rregullat e sjelljes,veçoritë e veshjes, simbolet 
e krijuara dhe objektet e kulturës materiale.

Sipas mendimit të shumë specialistëve të 
fushës, kultura në kuptimin sociologjik përmban 
në vetvete një sistem kodesh shpirtërore, njëfarë 
programi informacioni, që detyron njerëzit të 
veprojnë kështu dhe jo ndryshe, të përceptojnë 
dhe të vlerësojne atë që ndodh në një dritë 
të përcaktuar. Sidoqoftë, ata në tërësi janë të 
mendimit se baza e parë e kulturës është gjuha, 
sepse njerëzit e njohin botën, që e rrethon, 
nëpërmjet koncepteve të caktuara. Pra, gjuha 
është kaq e lidhur me kulturën, saqë çdo gjë e 
re në trashëgiminë kulturore të shoqërisë është 
e lidhur me ndryshimet në gjuhë.

Nisur nga kjo, autorët e letrës drejtuar 
Kryeministrit Rama shprehin shqetësimin për 
gjëndjen e krijuar tanimë në përdorimin publik 
të gjuhës shqipe, kur Kongresi i Drejtshkrimit 
i vitit 1972 pasqyroi në mënyrë shkencore 
gjithë përvojën e shkrimit dhe të përpunimit 
të gjuhës shqipe, solli njësimin e gjuhës letrare 
shqipe. Për dy dhjetëvjecarë pas Kongresit të 
Drejtshkrimit, pohojnë autorët e letrës, gjuha 
letrare shqipe mori shtrirje mbarëkombëtare, 
njohu një lëvrim, fuqizim e pasurim. E 
kundërta ka ndodhur e po ndodh në periudhën 
vijuese. Kjo periudhë dëshmon se ç’ndodh me 
këtë pasuri kombëtare dhe tipar themelor të 
identitetit tonë kombëtar, kur shteti heq dorë 
nga detyrimi i shënjtë për ta mbrojtur dhe 
lejon me papërgjegjësi rrënimin e saj. Dhe kjo, 
shprehen me të drejtë autorët e letrës, vjen sepse 
përdorimi i saj në të gjitha fushat - nga arsimi te 
dokumentet zyrtare, te kultura librore, te mjetet 
e shtypit- është lënë plotësisht jashtë kontrollit, 
në kundërshtim të hapur me praktikën e 
vendeve të qytetëruara. Së dyti, Akademia e 
Shkencës në vend që të ngrinte zërin e saj për 
këtë rrënim të kulturës kombëtare është bërë 
bashkëpunuese në goditjen kundër institucionit 
të shënjtë të gjuhës se njësuar të kombit. Në 
këto kushte autorët e letrës këkojnë nga qeveria 
të marrë të gjitha përgjegjësitë e saj përpara 

shoqërisë dhe të ndalë dëmin e pafalshëm ndaj 
së shënjtës Gjuhë Shqipe.

Reagimi i parë negativ për këtë letër 
erdhi nga deputetja e Partisë Socialiste Ledi 
Shamku- Shkreli, e cila duket se ka përgatitje 
në fushën e gjuhësisë, por nuk arrij të kuptoj 
përse mendon që “gjuha e kësaj letre ka 
mbetur ende në diktaturë”, përse gjuhëtarët 
nënshkrues i quan ish-gjuhëtarë dhe vetë 
letrën “farsë të profesorëve postkomunistë.” 
Për zonjën Shamku kërkesa për ta shpallur 
gjuhën shqipe të njësuar objekt kulturor të 
një rëndësie të vecantë qënka kërkesë për të 
ndërhyrë politikisht mbi shkencën! 

Në letrën e hapur drejtuar Kryeministrit, 
ndërsa vlerësohet me të drejtë rëndësia e 
Kongresit të Drejtshkrimit, nuk shihet ndonjë 
përpjekje për të mohuar rolin e shkencës së 
mirëfilltë gjuhësore, nevojën e përditësimit të 
gjuhës në dinamikën e zhvillimit të saj dialektik, 
sepse edhe në vetë Parathënien e “Drejtshkrimit 
të Gjuhës Shqipe” parashikohet se masat e gjera 
do ta zhvillojnë më tej gjuhën letrare të shkruar 
e të folur, prandaj Kongresi porositi në të 
ardhmen t’u bëhen përmirësime dhe plotësimet 
e duhura “Rregullave të drejtshkrimit”. 

Firmëtarët e letrës janë kundër përpjekjeve 
të disa gjuhëtarëve në Këshillin Nderakademik 
për Gjuhën, që është ngritur më se dhjetë vjet 
më parë (2004) me vendim të Akademisë së 
Shkencave të Shqipërisë dhe asaj të Kosovës, 
të cilët, sikurse shprehej akademiku Kristo 
Frashëri në një shkrim për “Shqiptarja.
Com” me 2 maj 2014, duan të fusin në 
gjuhën standarte e kategori gramatikore 
ose të pranojnë për të njëjtën fjalë dy trajta 
gramatikore vetëm me argumentin se ato janë 
pasuri e dialekktit të tyre.

Reagimi i dytë i menjëhershëm erdhi nga 
Prof. Seit Mansaku, i cili, megjithëse pranon se 
shqetësimi i firmëtarëve është i drejtë, mbasi 
tërheqin me vend vëmëndjen për rënien e 
kujdesit institucional, shtetëror e shoqëror ndaj 
njerës prej vlerave më të mëdha kombëtare, 
siç është gjuha, nuk u shpëton emocioneve 
negative, kur që në titull shkruan “Letra e 
profesorëve – fyese dhe e turpshme”. 
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Prof. Mansakun e shqetëson fakti që 
firmëtarët fajësojnë Akademinë e Shkencave 
dhe mendojnë se Këshilli Ndërakademik ka 
hyrë në një “rrugë të rrezikshme”. Ai përpiqet 
të mbrojë veprimtarinë e këtij Këshilli, por 
nuk e ka fort të qartë se çfarë kërkohet nga 
Kryeministri, nuk dallon rolin e institucioneve 
të posaçme, të cilave, siç shprehet ai, u 
është ngarkuar e besuar detyra e studimeve 
gjuhësore, e hartimit të politikave gjuhësore 
dhe e projekteve të ndryshme në këtë fushë, e 
ndjekjes së zhvillimeve gjuhësore, e zbatimit 
të gjuhës standarte dhe në përgjithësi për 
mbrojtjen e arritjeve të gjuhësisë sonë dhe 
zhvillimin e metejshëm të saj, nga roli i veçantë 
i shtetit nëpërmjet ligjeve dhe zbatimit të 
tyre për ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës 
gjuhësore. Ai në këtë rast e mendon rolin 
e shtetit si përfshirje “ në skema drejtimi 
centralizuese administrative e të politizuara” 
në një kohë, kur “institucionet tona shkencore, 
arsimore e kulturore janë ende në një fazë 
zhvillimi, kur kanë ende nevojë të kërkojnë e të 
gëzojnë pavarësi e liri akademike, që mezi po i 
arrijnë për shkak të trashëgimisë përqëndruese 
të dikurshme.” Me fjalë të tjera, e përfytëron 
rolin e Qeverisë dhe të Kryeministrit thjesht 
si “mbështetje me politika të drejta kulturore 
kombëtare dhe me mjete financiare.”

Koncepti i ligjit per gjuhën kombëtare

Pikëpamjet e autorëve të artikujve kushtuar 
standarteve të gjuhës letrare si gjoja standarte 
të vendosura dikur nga politika, aq më tepër 
nga regjimi totalitar, të krijojnë përshtypjen se 
këta autorë priren të përjashtojnë politikën në 
fushën e kulturës gjuhësore si sistem masah në 
formën e një ligji, që shpreh kujdesin e shtetit 
dhe të institucioneve shoqërore të vendit 
për përdorimin publik të gjuhës letrare të 
njësuar mbi bazën e normave të qëndrueshme 
drejtshkrimore, të cilat, sikurse theksohet 
ne parathënien e “Drejtshkrimit të Gjuhës 
Shqipe”, janë pasqyrimi i procesit të thellë 
e të ndërlikuar të kristalizimit të strukturës 
fonetike, gramatikore, fjalëformuese e leksikore 

të gjuhës letrare kombëtare në të gjitha hallkat 
e saj më të rëndësishme. 

Kur shteti me ligj të përmirësuar disa herë 
kujdeset për shëndetin e njerëzve dhe ndalon 
pirjen e duhanit në ambientet publike, si të 
mos ketë detyrim, aq me tepër kushtetues, të 
mbrojë si pasuri kombëtare gjuhën shqipe, 
statusin zyrtar si gjuhë e njësuar letrare dhe të 
mos ndërhyjë me ligj për ruajtjen e pastërtisë 
së saj dhe për përvetësimin e zbatimin e atyre 
standarteve, që përbëjnë normë letrare të 
përcaktuar nga shkenca shqiptare e gjuhësisë.

Ka një dallim të njohur midis ligjit për 
kulturën gjuhësore dhe vetë shkencës gjuhësore. 
Ndërsa me ligj shteti përcakton drejtimet 
kryesore të veprimit në sferat më të rëndësishme 
të jetës, duke përfshirë kulturën gjuhësore, 
shkenca e gjuhësisë merret me ndjeken e 
procesit të zhvillimit të gjuhës në të gjithë 
pëbërësit e saj dhe nxjerr përfundimet përkatëse, 
që vlejnë edhe për zhvillimin e mëtejshëm të 
normave letrare për përdorim publik.

Në Rezolutën e Kongresit të Drejtshkrimit 
kanë qenë përcaktuar drejtimet kryesore, ku 
shteti duhet të veprojë për rritjen e kulturës 
gjuhësore në marrëdhëniet publike. E këto 
drejtime janë sistemi arsimor në të gjitha 
hallkat e tij, mjetet e informacionit dhe 
komunikimit masiv, që përfshin shtypin e 
shkruar dhe mediat elektronike, reklamat e 
tabelat ne vendet publike, sfera e botimit te 
veprave letrare dhe shkencore dhe administrata.

Në sferën e sistemit arsimor me 
dhjetëvjeçarë janë lejuar mangësi në 
përvetësimin e të gjitha nënsistemeve të 
shqipes standarte dhe ka ardhur puna që të 
rinjtë mbarojnë universitetin dhe shkruajnë 
me një thes gabimesh drejtshkrimore. Për më 
tepër në kësi rastesh vihet re edhe rrënjosja e 
kulturës së mospërfilljes se drejtshkrimit, si 
diçka e panevojshme dhe hiç e domosdoshme. 
Më ka qëlluar të kërkoj ndihmën e një avokateje 
për një dokument juridik dhe, ndërsa nga 
përmbajtja profesionale gjithçka ka qenë 
në rregull, nga pikëpamja drejtshkrimore 
dokumenti çalonte tepër. Kur nisa ta korregjoja 
për aq sa mundja, mora këtë reagim: ”Zotni, 
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shumë kërkesa paske! Dokumenti është ky, mos 
na ngatërro me drejtshkrimin.!” Nuk i erdhi 
mirë, kur në përgjigje i thashë se dokumenti 
mban firmën e saj dhe do të ruhet diku në një 
arkivë. Pasardhësit do të qeshin me shkallën e 
kulturës gjuhësore të jursitëve të kësaj kohe.

Propozimi me i vlefshëm i Këshillit 
Ndërakademik, që duhet të ishtë bërë shumë 
më përpara se korriku i këtij viti, është ai që 
gjuha shqipe në planin mësimor të shkollës 
së mesme të jëtë lëndë e veçantë, e ndarë 
nga letërsia, dhe të jepet provim pjekurie 
në përfundim të shkollimit parauniversitar. 
Shumë me vend është edhe propozimi që në 
programet e universiteteve, në radhe të parë në 
fakultetet e mësuesisë, të gazetarisë, të gjuhëve 
të huaja, të arteve, të drejtësise, të mjekësise 
etj. të përfshihet lënda “Kulturë gjuhe” me 
synimin, sikurse theksohet në vetë propozimin, 
e zotërimit sa më të mirë të normës leksikore, 
gramatikore, stilistike e terminologjike ne 
funksion të komunikimit sa më të plotë.

Në shtypin e shkruar bien në sy gabime të 
pafalshme, sepse nuk ka redaktorë gjuhësorë, 
ose edhe aty, ku ka, duket se ata nuk janë me 
përgatitjen e duhur profesionale. Në mediat 
elektronike folësit, drejtuesit e programeve, 
të ftuarit e emisioneve etj. shquhen në mjaft 
raste për konstrukte të çalta sintaksikore, aq 
më tepër për përdorim të fjalëve të dubluara 
nga anglishtja, kur ato i kemi shqip dhe për 
to punuan gjatë e me përkushtim rilindasit e 
pas tyre në veçanti gjuhëtarët e brezit të kaluar 
Xhuvani, Çabej, Domi etj. Mos vallë është e 
nevojshme të përdoren fjalet e huaja perfomans, 
implementim, impakt, e te tjera si këto?!

Në fushën e botimeve të veprave letrare 
dhe shkencore po ashtu nuk janë të pakta rastet, 
kur lejohen gabime drejtshkrimore të dukshme, 
madje edhe në libra që dalin me siglën 
Akademia e Shkencave e Shqipërisë, apo nga 
shtëpi botuese me emër, siç është “TOENA”.

Pas kësaj bëhet edhe më e qartë se sa është 
i domosdoshëm një mekanizëm juridik për 
përvetësimin e kulturës gjuhësore dhe mbrojtjen 
e pastërtisë së gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare edhe 
nga shtampat, që ulin nivelin e të folurit dhe të 

shkruarit, që shkelin normat dhe standartet e 
gjuhës se njësuar letrare. Ky mekanizëm duhet 
të parashikojë masa kundër proceseve negative, 
që çojnë në deformimin e gjuhës shqipe, në 
ngushtimin e saj me zgjerimin e sferës së 
përdorimit të fjalëve të huaja edhe aty, ku s’është e 
mevojshme të nënvleftësohet përparësia e gjuhës 
amtare. Me fjalë te tjera, mekanizmi juridik 
bëhet kështu i domosdoshëm për të edukuar tek 
shqiptarët respektin ndaj gjuhës amtare si një 
pasuri e pazëvendësueshme kombëtare.

Shumica e vendeve të botës me kohë 
kanë parapëlqyer t’i zgjidhin problemet e 
kulturës gjuhësore në rrugë ligjore, madje 
në kushtetutat e mjaft prej këtyre vendeve ka 
nene, që përcaktojnë statusin e përdorimit të 
gjuhës. Për sa kam informacion, në Kanada, 
Belgjikë, Spanjë dhe Francë kanë parapëlqyer 
të përcaktojnë në mënyrë ligjore edhe rregullat 
e sjelljes në të folurit në sferat e komunikimit të 
organizuar. Aty parashihen gjoba të larta edhe 
për ndonjë mbishkrim, që mund të jetë shkruar 
diku në dyqan me gabime, madje ekziston 
edhe mundesia, që këtij dyqani t’i vihet edhe 
dryni. Kaq të forta dhe rigoroze janë ligjet e 
kesaj natyre në Francë, saqë nuk është për t’u 
habitur që aty mediat elektronike po me ligj 
janë të detyruara që gjatë ditës 60 për qind 
të programeve muzikore t’i kenë me muzikë 
franceze, në dallim të madh nga vendi ynë, kur 
jo vetëm programi “Voice of Albania” është i 
emërtuar pa asnjë nevojë anglisht, si shumë 
programe të tjera, por edhe konkurrimi bëhet 
tërësisht me këngë në anglisht.

Edhe në Rusi është miratuar një ligj, që 
parashikon madje gjoba, nga njëmijë deri në 
njëmijë e pesëqind euro, edhe kur në një punim 
magjistrature apo disertacion doktoranture 
ka shprehje dhe konstrukte gjuhësore jashtë 
standartit letrar. Në Maqedonin fqinje, 
megjithëse ndihet nje diskriminim i hapur 
për gjuhën shqipe, sepse kjo nuk gëzon asnjë 
mbrojtje ligjore, ka një Ligj për mbrojtjen e 
gjuhës maqedone, që parasheh madje gjoba 
deri në 200 mije dinarë (afërsisht 3300 
euro) për përsonat juridikë, që publikojnë të 
paredaktuara dokumente të shkruara.
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Nga sa thamë më sipër bëhet e qartë 
se është krejt pa vend pyetja e Prof. Seit 
Mansakut përse gjuhëtarët e firmëtarët e tjerë 
u drejtohen me letër Kryeministrit të vendit, 
duke përfytëruar “skema drejtimi centralizuese 
administrative e të politizuara”. Ai e gjykon 
mbeshtetjtjen e Kryeministrit vetëm me 
burime njerëzore e financiare dhe me politika 
të favorshme për projekte të rëndësishme në 
fusha të ndryshme të shkencave albanologjike.

Askush nuk mund të mohojë se kjo 
mbështetje e qeverisë është e domosdoshme 
për projekte studimore konkrete në fusha, 
që kanë të bëjnë me zhvillimet gjuhësore të 
standartit, por shkenca gjuhësore, ashtu siç 
e ka treguar praktika e deritanishme, pa një 
mekanizem juridik të shtetit e ka të vështirë të 
realizojë zbatimin e këtij standarti, sidomos në 
rrethanat e reja shoqërore dhe kulturore të dy 
dhjetëvjeçarëve të fundit. Ndryshe nuk do të 
ndodheshim në gjëndjen, ku jemi. Vetë Prof. 
Mansaku pranon se shqipja e sotme vuan jo 
pak nga pakujdesia institucionale e shoqërore, 
nga moszbatimi i normave drejtshkrimore e 
gramatikore, nga përdorimi pa nevojë e pa 
përgjegjësi e fjalëve dhe e dublimeve të huaja 
etj. Ai pranon se gjuha standarte cenohet 
gjithashtu për shkak të botimeve të shumta 
pa kaluar pëmes një redaktimi gjuhësor të 
specializuar, se standarti cenohet, sepse edhe 
administrata shtetërore nuk tregon kujdesin 
e duhur ose është e paaftë për t’i formuluar e 
botuar aktet e saj në gjuhë korrekte standarte.

Këto janë konstatime reale, por këto 
të meta, pakujdesi dhe shmangje nuk 
ndreqen pa një ligj të shtetit, që u vë detyra 
konkrete si punonjësve të administratës, 
institucioneve të specializuara arsimore, 
kulturore e gjuhësore, aq edhe pedagogëve, 
shkencëtarëve, juristëve, gazetarëve, 
shkrimtarëve etj. Shteti në këtë rast ushtron 
kontroll për zbatimin e ligjit dhe ka të drejtën 
të marrë masat ndëshkimore të parashikuara 
në ligj për mosplotësim të detyrimeve.

Per hir të një trajtimi më të kuptueshëm, 
po i kthehem edhe njëherë ligjit per ndalimin 
e pirjes së duhanit në ambientet publike. Sa 

studime janë bërë dhe po bëhën për dëmet e 
duhanit, sa këshilla në ditë jepen nga mjekët 
për mospërdorimin e tij, por pa një ligj, madje i 
rishikuar me nene më të forta, s’ishte e mundur 
“vullnetarisht” të arrihej ndalimi i pirjes së 
duhanit në ambientet publike. Për formimin 
e kulturës gjuhësore çështja është edhe shumë 
më e vështirë, sepse duhen jo vetëm urdhra, 
por edhe njohuritë përkatëse nga zbatuesit.

*
*      *

Në parathënien e “Drejtshkrimit të 
Gjuhës Shqipe” theksohet se masat e gjera do 
ta zhvillojnë më tej gjuhën letrare të shkruar e 
të folur, se proceset e gjalla gjuhësore, që po 
zhvillohen sot në shtresat e ndryshme të bartësve 
të dialekteve e në marrëdheniet e dialekteve e të 
gjuhës letrare, do të ndihmojnë për njohjen e 
thellë të normës së sotme kombëtare. Pra, në “ 
Drejtshkrimin e Gjuhës Shqipe” nënvizohet se 
duhet të kihet parasysh jo vetëm gjëndja e sotme 
e gjuhës sonë letrare, por edhe prirja kryesore e 
zhvillimit të saj të mëtejshëm.

Nga kjo del se shkenca gjuhësore nuk e 
ka pasë dhe nuk e ka rrugën e mbyllur. Ajo le 
të vazhdojë në kushtet e reja punën me zell e 
pasion. Rezultatet pozitive të veprimtarisë së 
saj gjithnjë do të përshëndeten, por jo të veprojë 
si Këshilli Ndërakademik. i cili në dhjetë vjet 
është marrë edhe me propozime, që jo vetëm 
shkencëtarëve me kontribute të meritueshme, 
por edhe intelektualëve te sferave të tjera ju 
duken pa vend. Mjafton të sjellim si shembull 
ndër të tjera propozimin e përmëndur si për 
të mirë nga Prof. Mansaku, që shumësi i disa 
emrave të tille si ullinj, mullinj, minj, fqinj etj. 
të behet ullij, mullij, mij, fqij, sepse po mbahet 
i njëjti qëndrim sikurse në sistemin për foljet e 
tipit punoj, këndoj e jo punonj, këndonj. S’jam 
gjuhëtar, por sa më ka mësuar pervoja e gjatë 
jetike, ky ndryshim në këtë sistem foljor nuk 
u imponua nga shkencëtarët, atë e solli vetë 
evoluimi i gjuhës nga bartësit e saj. 

Paralele të tilla me duken pa kuptim, 
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sikurse edhe shumë raste të tjera, që janë 
kundershtuar nga shkencëtarët. Le t’i 
referohemi për këtë një amaneti të vlefshëm 
të akademikut të shquar Shaban Demiraj, 
ish-pedagogut tim në shkollë të mesme dhe 
në Universitet, i cili ka thënë : “Të bëhen ato 
ndryshime, që prishin më pak punë..Ndryshimet 
në gjuhë nuk mund të bëhen me nisma vetjake, 
atëherë do të krijohet një anarki..”

Puna e Këshillit Ndërakademik ka vlerën 
e vet, por për mendimin tim ai duhet në radhë 
të parë të përqendrohet në ato ndryshime, që 
e lehtësojnë drejtshkrimin dhe përvetësimin e 
tij. Unë me modesti do të kisha dëshirë të vija 
në dukje disa nga këto ndryshime, që përvoja 
ime në fushën time më ka diktuar se duhen 
bërë. Mbase këto ndryshime edhe mund të 
kenë qenë objekt shqyrtimi të gjuhëtarëve 
apo të anëtarëve të Këshillit Ndërakademik, 
por s’di në se ka ende ndonjë dokument, 
qoftë edhe paraprak, për këto ndryshime. Që 
Ministria e Arsimit dhe e Sporteve të vëjë në 
jetë propozimin e Këshillit Ndërakademik që 
në planin mësimor të shkollës së mesme gjuha 
shqipe të jetë lendë e veçantë, asaj do t’i duhen 
ndryshimet e nevojshme, që shkenca gjuhësore 
ka fiksuar tanimë si të domosdoshme.

Vetë Kongresi i Drejtshkrimit porositi 
t’u bëhen në të ardhmen përmirësime 
dhe plotësimet e duhura “Rregullave të 
drejtshkrimit”, që këto rregulla të jenë sa më 
njësuese dhe të pakësohen në masën më të 
skajshme zgjidhjet e dyfishta. Duke u nis nga 
kjo porosi, do te desha të radhitja disa kërkesa:
  Në faqen 96 të “Drejtshkrimit të Gjuhës 

Shqipe” në shënimin e përjashtimeve të 
emrave, që shkruhen me dh e th në pajtim 
me shqiptimin e ngulitur prej kohësh të 
përfshihen edhe Leonidha, Miltiadhi, 
Prometheu, Thesalia, Thrakia etj.

  Në faqen 97 pranohet, që fjalët dinjitet, 
injorancë, injorant, linjit etj. të shkruhen 
me nj dhe përjashtohen disa. Por në qoftë 
se për të parat është pranuar shqyptimi 
fonetik në origjinal, përse për të tjerat 
të rekomandohet mënyra grafike e të 
shkruarit në origjinal? 

  A nuk do te ishte më mirë që ndajfoljet 
dhe lokucionet ndajfoljore si së afërmi, së 
bashku, së fundi etj. të shkruhen bashkë, 
sikurse edhe lokucionet ndajfoljore të 
formuara nga dy fjalë të njëjta ose të 
ndryshme : sy më sy, herë pas here, aty për 
aty, ballë për ballë, një për një, pikë për pikë, 
tani për tani, sot për sot etj.? (faqe 130).

  Lokucionet parafjalore ose lidhëzore, si në 
qoftë se, në rast se, ngado që, po qe se, sado 
që, sido që etj. ( faqe 131) po ashtu mund 
dhe duhet të shkruhen bashkë, sepse në 
praktikë vihet re një prirje e tillë. Kur kemi 
pranuar me vend që megjithatë, megjithëse, 
megjithëkëtë te shkruhen bashkë, edhe këto 
lokucione duhet të shkojnë bashkë, sepse 
lehtësohet drejtshkrimi tyre.

  Jo të gjitha emërtimet e funksioneve 
shtetërore, politike e ushtarake, të gradave, 
të titujve fetarë etj duhet të shkruhen me 
të vogël (faqe 173). S’është me vend të 
thuhet ministri i Ndërtimit, presidenti 
i Republikës, kur ngarkesën kryesore 
të ëmërtimit e ka gjymtyra e parë dhe 
vetëm, kur i drejtohemi veçmas Zoti 
Ministër apo Zoti President duhet me të 
madhe. Ndryshon puna për një emertim 
të përgjithshëm si deputet i Kuvendit apo 
anëtar i kësaj apo asaj partie.

  Paragrafi 74, sikurse paragrafi 80, megjithëse 
në këtë rast duket se janë formuluar nga një 
kriter politik i kohës, prapë janë me vend. 
Veç nuk i jap dot shpjegim përse Artist i 
Popullit apo Mësues i Popullit shkruhet 
me të madhe, ndërsa Artist i merituar apo 
Mësues i merituar të shkruhet vetëm fjala 
e parë me të madhe. A nuk kemi të bëjmë 
në të dy rastet me emërtime titujsh nderi, 
pavarësisht se i pari i gradës më të lartë, i 
dyti i gradës së dytë.

  Nuk mendoj se në disa raste s’ janë pjesë 
përbërëse të një emërtimi të përveçëm 
emrat e përgjithshëm gjeografikë si deti, 
gadishulli, ishulli, kanali, liqeni etj. prandaj 
s’ka pse këta përcaktues të shkruhen me 
të vogël në rastet si deti Adriatik, kanali i 
Suezit, liqeni i Shkodrës etj. Ka vend për 
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dallime në këtë paragraf (faqe 148). 
  Sigurisht ka ndikuar pozicioni politik 

dhe jo shkencor edhe për paragrafin 
82, faqe 153-154, ku përcaktohet që 
pjesët përbërëse te festave kombëtare e 
ndërkombëtare të shkruhen me të madhe, 
ndërsa emra e festave fetare të shkruhen me 
të vogël. Ky qendrim duhet të ndryshojë.

Globalizmi dhe gjuha amtare

Në l i teraturën soc io logj ike  dhe 
politologjike gjithnjë e më shumë theksohet 
mendimi se globalizmi, si një dukuri e kohës së 
integrimit global nëpërmjet politikave liberale 
në ekonominë botërore, të përhapjes së shpejtë 
të teknologjive të reja të informacioni dhe, 
rrjedhimisht, të formave po të reja të ndikimit 
në jetën politike, kulturore e sociale në kuadrin 
e realizimit të një bashkësie të vetme të njësuar, 
po krijon në shekullin XXI një sfidë komplekse. 
Këtij mendimi i përmbahe edhe ish-kryeministri 
britanik Gordon Braun, tani anëtar i Parlamentit, 
në një artikull të paradokohe të botuar në 
gazetën “New York Times”. Atë e shqetëson 
fakti se si do të zhvillohet raporti midis një 
bote të ndërlidhur dhe ruajtjes së identitetit 
kombëtar. Sipas tij, kapja pas identitetit 
kombëtar, kur mallrat dhe shërbimet nuk kanë 
burim lokal, por global, dhe kapitali rrjedh 
përtej kufijve kombëtarë, atëherë kjo mund të 
sjellë përjashtimin nga mundësitë e botës.

Shqipëria nuk e ka përjashtuar veten nga 
proceset e globalizmit, por ajo, që është bërë 
më e dukshme, është çelja e plotë e dyerve për 
atë, që quhet globalizmi gjuhësor. Tek ne është 
bërë problem i ditës raporti midis gjuhës së 
globalizmit dhe gjuhës amtare si elementi më 
i rëndësishëm i identitetit kombëtar.

Parashikohet që anglishtja, si gjuhë 
e biznesit ndërkombëtar, e politikës dhe 
diplomacisë, si gjuhë e kompjuterit dhe e 
internetit, gjithnjë e me shumë do të bëhet 
gjuhë e globalizimit dhe mendohet se aty 
nga viti 2050 gjysma e popullsisë së botës do 
të komunikojë në anglisht. Mësimi i gjuhës 
angleze është bërë një mjet i fuqishëm për 

zhvillimin dhe përparimin në mbarë botën. 
Ndërkaq, sidomos në fushën e kulturës ndihet 
edhe një konflikt lidhur me pasojat pozitive e 
negative të rritjes së rolit të anglishtes si gjuhë 
e globalizmit, sepse kjo po bëhet edhe gjuhë e 
ndikimit dhe dominimit kulturor.

Kam mendimin se tek ne ky konflikt është 
më i mprehte, sepse “vullnetarisht” po shkohet 
drejt nje hibridizimi të gjuhës kombëtare 
me gjuhën globale. Ky “vullnetarizëm” ka 
ardhur së pari nga klasa politike, liderët e së 
cilës, dhe pas tyre edhe ndjekësit e tjerë, për 
t’u dukur e për të treguar “shkallën e lartë 
të formimit kulturor”, kanë hapur rrugën 
e futjes së termave anglisht. Pas tyre vijnë 
biznesmenët e kategorive të ndryshme, që 
shumicën e emërtimeve të firmave, të tabelave 
dhe reklamave i kanë në anglisht për të treguar 
se ne jemi evropianizuar. 

Me tutje rolin kryesor negativ në këtë 
aspekt e kanë luajtur mjetet e informacionit 
masiv. Merrni kanalin televiziv “Top Channel”. 
Megjithëse është shumë i ndjekur për programet 
e tij me përmbajtje serioze dhe objektive, ai në 
mënyrë të panevojshme shumicën e këtyre 
programeve e ka të emërtuar në anglisht: “ 
Top Show”, “Top Story”, “Big Brother”, “ 
Summer Fest”, “Voice of Albania” etj, madje 
edhe konkursi i qenve kohët e fundit u emërtua 
“Dogs Show”. Nuk janë më pas edhe kanalet e 
tjera televizive me “News 24”, “ Ora News” etj., 
kur edhe përcjelljen e programeve parapëlqejnë 
ta japin jo me fjalën drejtpërdrejt, por “live”. 
Shtypi i shkruar është i mbushur me fjalë 
anglisht, ndërsa filmat në kinema reklamohen 
në anglisht dhe as nuk përkthehen titujt e tyre. 

Kur është fjala për terminologjinë e 
progresit tekniko-shkencor, që është kaq 
i vrullshëm në këto vite, ne s’kemi si i 
shmangemi, sepse s’është kaq e lehtë përshtatja 
e termave të reja të fushës se teknologjisë së 
informacionit. Ndërkaq nuk mund të falet, 
për shembull, që pedagogë të universiteteve 
përkthejnë tekste nga anglishtja dhe e kanë 
më lehtë ta japin një term siç është në anglisht, 
sesa të përkthejnë në shqip kuptimin e tij: 
economics, input, output etj 
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Përfundime

Ndërsa shkencës i del detyrë urgjente të 
ndjekë dhe përgjithësojë dukuritë gjuhësore, 
të zhvillojë më tej standartet e një gjuhe të 
njësuar letrare, duke përfshirë përmirësimin e 
normave dhe rregullave të drejtshkrimit shqip, 
shteti dhe qeveria nëpërmjet një ligji dhe 
përsosjes së vazhdueshme të mekanizmave 
juridikë kanë për detyrë të ruajnë pastërtinë 
e gjuhës shqipe dhe të krijojnë kushte për 
zhvillimin e mëtejshëm të kulturës gjuhësore 
dhe të shkencës se gjuhësisë shqiptare, që 
është laboratori i kësaj kulture.

Kërkesa e firmëtarëve të letrës drejtuar 
Kryeministrit të Shqipërisë është me vend 
dhe tanimë është bërë më se i domosdoshëm 
një ligj i veçantë, që gjuhën shqipe ta cilësojë 
pasuri kombëtare dhe të përmbajë mekanizmat 
juridikë të mbrojtjes institucionale të saj.

Një ligj i tillë nuk mund të jetë i veçuar 
vetëm për Shqipërinë, sepse gjuha shqipe 

është gjuha e gjithë anëtarëve të kombit 
shqiptar, prandaj së paku një ligj i tillë duhet 
të jetë i njëjtë, i miratuar si nga Parlamenti 
i Republikës së Shqipërisë, ashtu edhe nga 
Kuvendi i Republikës së Kosovës. Kërkesa të 
kësaj natyre ka patur nga studiues të Kosovës.

Asnjë herë nuk duhet harruar përfundimi 
i Kongresit të Drejtshkrimit se drejtshkrimi 
nuk është vetëm një çështje shkencore, por 
edhe një problem i rëndësishëm shoqëror, 
sepse është shprehje e drejtpërdrejtë e njësimit 
të gjuhës letrare kombëtare, e cila luan një 
rol të dorës së parë në forcimin e vetëdijës 
kombëtare e në zhvillimin e jetës mendore.

Me të drejtë shumë autorë realistë të 
shkrimeve lidhur me gjuhën bashkohen 
në mendimin se standarti i  sotëm e 
kryen funksionin e tij, s’është nevoja për 
ristandartizim, rëndësi kanë rrugët se si do 
të pasurohet më tej standarti ekzistues, si 
të kryeje ai më mirë funksionin, për të cilin 
është krijuar.
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PërmBledhje

Në këtë punim1 janë analizuar tiparet e tranzicionit shqiptar, krahasuar me ato të vendeve 
të Lindjes Evropiane, apo lloje të tjera të tranzicioneve. Në të argumentohet se tranzicioni 
paskomunist, si periudhë kalimi nga sistem i centralizuar - ku shteti ishte i vetmi pronar 
dhe i vetmi punëdhënës - drejt demokracisë dhe ekonomisë së tregut, ishte edhe periudhë 
e (ri)lindjes së problemeve sociale. Kjo bazuar në katër kushte që përmban përkufizimi i 
tyre: probleme që përfshijnë një numër të konsiderueshëm personash (1), në një mënyrë që 
vlerësohet si të padëshiruara (2), ndaj të cilave mund të reagohet (3), përmes një veprimi 
të organizuar kolektiv (4). Në Shqipëri, ndryshe nga vendet e tjera të Lindjes Evropiane, 
sistemi nuk u reformua paraprakisht, shndërrimet ishin të befta, kalimi ishte i shpejtë dhe 
i pa orientuar. Në një masë të konsiderueshme problemet sociale ishin pasojë e shokut të 
ndryshimit të shpejtë. Shoqëria nuk kishte imunitet ndaj problemeve sociale, nuk dispononte 
as instrumentet (politikë, socialë, ligjorë, organizativë, infrastrukturorë) për përballimin e 
“ciklonit” të tyre. Ky punim u referohet studimeve empirike, nga rezulton se, pas rreth një 
çerek shekulli tranzicion, Shqipëria ka më shumë probleme sociale nga sa potencialet për 
t’i trajtuar e zgjidhur ato. Këtej dalin disa sugjerime, si trajtimi i bazuar në prioritete, duke 
filluar me ato që përbëjnë “çelësin universal” të zgjidhjes së problemeve sociale (edukimi dhe 
organizimi komunitar). Nga ana tjetër, sugjerohet investimi për krijimin e modeleve sociale, 
si parakusht për modelimin e shoqërisë. 
Fjalë kyçe: tranzicion, qasje krahasuese, probleme sociale, modele sociale, kushtëzime sociale

Studime Sociale 2015, 1 (9): 85-94

1 Ky punim është prezantuar në konferencën “Tranzicioni dhe Shoqëria, një qasje multidisiplinare”, organizuar 
në “Albanian University”, më 6 qershor 2014.



   86 Tranzicioni dhe pas tij: Problemet sociale vs. modelet sociale

Tranzicioni si periudhë kalimi midis dy 
gjendjeve cilësisht të ndryshme 

Në nisje të këtij punimi mbi tranzicionin 
dhe probleme sociale, do të na duhet që 
fillimisht të qartësojmë këto dy koncepte. 
Aq më tepër që për asnjërin prej tyre nuk ka 
një përkufizim që të gëzojë një konsensus të 
plotë. Përkundrazi, rreth tyre janë zhvilluar 
debate, shpesh të ashpra, edhe midis 
studiuesve. Le t’i shtjellojmë këto gjymtyrë, 
duke filluar me tranzicionin. 

Në Shqipëri, por edhe më gjerë, madje 
edhe tani rreth një çerek shakulli nga fillimi 
i tranzicionit paskomunist, ende nuk ka 
një pikëpamje, për të mos thënë teori, të 
gjithëpranuar. Debatet rreth tij kanë përfshirë 
një gamë të gjerë çështjesh mbi tranzicionet e 
llojet e tyre, mbi veçoritë dhe të përbashkëtat 
e tranzicionit postkomunist me tranzicionet 
e tjera (postdiktatorial, demokratik, politik, 
ekonomik, demografik, social, psikologjik 
etj.), mbi tiparet kryesore dhe etapat e 
zhvillimit të vetë tranzicionit post komunist, 
mbi kohëzgjatjen e tij, mbi veçoritë e 
tranzicionit shqiptar etj. Referuar Shqipërisë 
ky debat ka përfshirë një numër të madh 
studiuesish (shih, për shembull, Rupnik, 
2002; Beqja & Sokoli, 2000; Pëllumbi, 2000; 
Pëllumbi, 2013a; Pëllumbi, 2013b; Fuga, 
2012; Uçi, 2013; Sokoli, 2010; Sokoli, 2008; 
Sokoli, 2007a; Sokoli, 2007b; Shahollari, 
2009; The World Bank, 2002). 

Por çfarë është tranzicioni? Një 
përkufizim i thjeshtë mund të jetë:

Tranzicioni është një periudhë kalimi nga një 
gjendje (A) në një gjendje tjetër (B), cilësisht e 
ndryshme nga e para; karakteristikë e çdo lloj 
tranzicioni është bashkëjetesa e elementëve të 
dy gjendjeve (Sokoli, 2008). 

Ky përkufizim u referohet shkencave 
shoqërore dhe atyre natyrore. Referuar 
tranzicionit shoqëror mund të themi se ky 
përkufizim përbën bazën e gjykimeve mbi 
çështjet themelore të tranzicionit, duke 

përfshirë edhe kohëzgjatjen e tij. Asnjë 
trazicion nuk është një proces i pafundmë. 

Tranzicioni shqiptar i këtij çerek shekulli 
është një tranzicion postkomunist, sikurse ai 
i mbi 30 shteteve të Evropës Qendrore dhe 
Lindore, pikënisja e të cilëve ishte rënia e 
Murit të Berlinit (1989). Por edhe koncepti 
“pas/post komunist” është i debateshëm, të 
paktën për dy arsye, disi të kundërta:

Nga njëra anë, pohohet se karakterizimi i 
shteteve si shtete “postkomuniste”, e ka humbur 
në mënyrë të qartë çdo kuptimin. Rupnik 
(2002: 129-137), për shembull, një ndër 
politologët më të njohur të kohës sonë, thotë:

Ç’mund të tregojë emëruesi i përbashkët i 
Hungarisë, i Shqipërisë, Çekisë, Bjellorusisë 
apo Kazakistanit? Thuajse asgjë! E kaluara 
e tyre komuniste nuk mund të ndihmojë në 
kuptimin e rrugëve thelbësore dhe të ndryshme 
që ndoqën këto shtete pas vitit 1989. 

Në të kundërt, studiues të ndryshëm 
argumentojnë se e kaluara komuniste mund 
të ndihmojë në kuptimin e rrugëve që ndoqën 
shtetet ish-komuniste pas vitit 1989. Unë 
bëj pjesë në kategorinë e këtyre studiuesve, 
ndaj mendoj se është e domosdoshme për tu 
thelluar në veçoritë e të kaluarës komuniste të 
Shqipërisë, pikërisht për të kuptuar realitetin 
postkomunist të saj, pra relitetin e sotëm. 

Pra, le të shkojmë më tej në analizën 
tonë. Tranzicionet paskomuniste ndërprenë 
një proces (komunistizimi), pikërisht në 
fazën tranzitore të tij (të quajtur socializëm), 
ndërprenë një periudhë kalimi nga shoqëria 
kapitaliste në atë komuniste. Këtë periudhë 
tranzitore ideologët e komunizmit e kishin 
pagëzuar me emrin “diktaturë e proletariatit” 
dhe e konsideronin si një:

fazë e domosdoshme për të kaluar në zhdukjen 
e dallimeve klasore në përgjithësi, për zhdukjen 
e të gjitha marrëdhënieve në prodhim mbi 
të cilat mbështeten këto dallime klasore, në 
zhdukjen e të gjitha marrëdhënieve shoqërore 
që u përgjigjen këtyre marrëdhënieve në 
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prodhim, në përmbysjen e të gjitha ideve 
që burojnë nga këto marrëdhënie shoqërore 
(Marks, ([1875], 1980).

Theksojmë se në këtë formulë të Marksit, 
me marrëdhënie në prodhim kuptohen në 
radhë të parë e mbi të gjitha, marrëdhëniet 
e pronësisë, pra lloji i pronës mbi mjetet e 
prodhimit (kjo meriton të nënvizohet). Pra, në 
rastin e trenzicionit komunist synohej kalimi 
nga shoqëria kapitaliste në atë komuniste. 
Baza e këtij transformimi ishte zhdukja e 
të gjitha marrëdhënieve (kapitaliste) në 
prodhim, nga buronin dallimet klasore, 
marrëdhëniet shoqërore et j .  Ndërsa 
tranzicioni postkomunist (demokratik) ndjek 
rrugën e kundërt, kalimin nga komunizmi 
në kapitalizëm. Baza e këtij transformimi 
do të ishte (sërish) zhdukja e të gjitha 
marrëdhënieve (komuniste) në prodhim, nga 
buronin edhe karakteristikat e tjera të sistemit. 

Referuar kësaj skeme, në një analizë 
“kokëposhtë” (të kundërt), ne mund të 
gjykojmë edhe mbi kompleksitetin dhe 
thellësinë e transformimeve të aplikuara në 
Shqipëri, krahasimisht vendeve të tjera të 
Lindjes Evropiane. Në vija të përgjithshme 
mund themi se: 

Së pari, nga të gjitha tipet e tranzicioneve, 
tranzicioni paskomunist është më i veçanti, 
më kompleksi dhe më përfaqësuesi. Kjo për 
nga shkalla e përmbysjeve, ose për nga sasia 
dhe cilësia e transformimeve të realizuara. 
Ndaj edhe referenca ndaj tanzicioneve të 
tjera nuk mund të ketë ndonjë domethënie 
të madhe. Për shembull, tranzicioni në Greqi 
(pas diktaturës së kolonelëve), apo tranzicioni 
në Spanjë, Itali apo edhe Gjermani (pas 
regjimeve fashiste), nuk kishte, gjithsesi, 
gjerësinë dhe thellësinë e transformimeve të 
tranzicioneve paskomuniste. Në ato raste ka 
pasur një qartësi mbi tiparet, objektivat apo 
kohëzgjatjen e tranzicionit. Në Spanjë, për 
shembull, tranzicioni zgjati 8-9 vjet. Çelësi i 
ndryshimit të tranzicionit pastkomunist me 
tranzicionet e tjera lidhet me ndryshimin e 
marrëdhënieve të pronësisë.

Së dyti, pikënisja e tranzicioneve 
paskomuniste ishte e ndryshme për vende 
të ndryshme. Kjo në vartësi të tre faktorëve: 
të niveleve të zhvillimit (1) të nuancave dhe 
shkallës së aplikimit të formulës së Marksit 
- të cituar më sipër, (2) si dhe të nivelit të 
ndryshëm të reformimit paraprak (3).

Së treti, nga të gjitha vendet ish 
komuniste, Shqipëria duket se përfaqëson një 
rast të veçantë. Është pranuar se “komunizmi 
shqiptar ishte ndryshe nga kudo gjetkë” 
(Lucas, 1998: 155), se “pas Luftës së Dytë 
Botërore, totalitarizmi më i gjatë dhe më i 
egër mbizotëroi në Shqipëri, Rumani dhe 
në Bullgari” (Rupnik, 2002) etj. Mund 
të marrim si aspekt të veçantë të “modelit 
shqiptar” qëndrimin unik që u mbajt ndaj 
fesë dhe besimit fetar. Në numrin e saj të 
shtatorit 1967, revista “Nëntori”, njoftonte 
se në total 2169 institucione fetare (kisha, 
xhami, manastire etj.), ishin mbyllur se 
Shqipëria ishte shpallur si vendi i parë ateist 
në botë (Pano, 2003: 149).

Së katërti, kjo qasje ‘origjinale’ u 
reflektua në të gjitha fushat. Shqipëria eci 
thuajse pa zigzage drejt një “komunizmi të 
rëndë”, në rrafsh ekonomik, por jo vetëm. 
Në të gjitha vendet e tjera u bënë, në 
shkallë të ndryshme, korrektime të sistemit 
dhe reformime. Në shtete si Polonia dhe 
Hungaria, reformimi filloi që në vitin 1956. 
Zhvillimet në Jugosllavi në vitet ’60 dhe 
“normalizimi” i Çekisë (vitet ’70), na tregojnë 
se dallimi ndërmjet Evropës Qendrore dhe 
Ballkanit nuk mund të përgjithësohet sipas 
dëshirës sonë (Rupnik, 2002). Në Evropën 
Qendrore komunizmi përshkoi tri faza 
kryesore: revolucioni hungarez dhe ngjarjet 
në Poloni; lëvizja reformiste çeke (1968); 
“solidarnosti polak” (1980-1981). Në qendër 
të këtyre krizave, në një formë ose tjetër, 
ishte problemi i demokracisë dhe i shoqërisë 
civile. Lindja e elitave të reja politike në 
Evropën Qendrore para dhe pas 1989-ës, 
në pjesën më të madhe u detyrohet lëvizjeve 
demokratike opozitare, të cilat mungonin 
në Evropën Jugore, sidomos në Shqipëri. 
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Nëse në fushën politike, deri në vitin 1990, 
Shqipëria nuk njohu asnjë lloj reforme, në 
jetën shoqërore u synua deri në fund drejt 
“krijimit të koncepteve unike për mënyrën 
e jetesës” (Alia, 1996).

Së pesti, Shqipëria duke ndjekur 
strategjinë “as Lindje, as Perëndim”, shkoi 
në mënyrë paradoksale drejt komunistizimit 
gjithnjë e më të madh të jetës politike, 
ekonomike e shoqërore. Shqipëria e vitit 1989 
ishte një ndër vendet me nivelin më të ulët të 
plotësimit të interesave jetësore të shtetasve 
të saj. Por, nga ana tjetër, Shqipëria ishte 
dhe mbeti vendi me shkallën më të lartë të 
përqendrimit të mjeteve të prodhimit në duart 
e shtetit. Në Shqipëri, si askund tjetër, shteti 
u bë i vetmi pronar dhe i vetmi punëdhënës. 
Por, këto funksione shteti i lëshoi thuajse në 
mënyrë të menjëhershme, të paktën brenda 
një kohe të shkurtër. Qytetari shqiptar, i 
tjetërsuar nga shteti i asaj kohe, u ndje befas 
i braktisur. I mbetej lufta për mbijetesë me 
çdo çmim. Këtej mund të shpjegohet edhe 
vërshimi i problemeve sociale (shih në vijim).

Së gjashti, kjo pasqyrë tregon se Shqipëria 
kishte disa vështirësi objektive suplementare 
për një tranzicion të suksesshëm, kundrejt 
vendeve të tjera ish komuniste. Por vështirësive 
suplementare objektive të Shqipërisë (për një 
tranzicion të suksesshëm), iu bashkëngjitën 
edhe disa vështirësi suplementare subjektive, 
kundrejt shumicës së vendeve ish komuniste. 
Si argument mund të sjellim, për shembull, 
“kalendarin historik” të vendeve ish-
komuniste drejt demokracisë, të bërë nga 
studiuesi i famshëm Zbigniew Brzezinski, në 
artikullin e tij “Transformimi i madh” (The 
Great transformation), në fillimet e tranzicionit 
të këtyre vendeve. Ai i rendit vendet ish 
komuniste në katër grupime, sipas ritmit të 
pritshëm të zhvillimit të demokracisë. Bën 
përshtypje fakti që për vendet e grupimit të 
fundit, në të cilin renditet edhe Shqipëria, 
autori në fjalë nënvizonte si shkak të këtij 
pozicionimi sjelljen e lidershipit të tyre. 
Brzezinski (1993) thotë shprehimisht, se 
“sjellja apo angazhimi i liderëve të këtyre 

vendeve drejt një demokracie pluraliste 
është problematike”.

Marrë në tërësi, argumentet e mësipërme 
na çojnë në një përgjithësim tjetër: nëse 
tranzicioni paskomunist është më kompleksi 
e më përfaqësuesi, kundrejt të gjitha tipave 
të tranzicionit (siç thamë), tranzicioni 
shqiptar përfaqëson ndoshta rastin më të 
veçantë. Në këtë kontekst Shqipëria përbën 
një lloj laboratori për studimin e proceseve 
transitive, marrë përgjithësisht.

Tranzicioni dhe vërshimi i problemeve 
sociale

Periudha e tranzicionit është periudhë e 
ndryshimeve të shpejta e shumëdimensionale. 
Dimensioni  ekonomik i  ndryshimit 
përfaqëson tranzicionin nga një ekonomi 
tërësisht e centralizuar në të cilën shteti 
ishte i vetmi pronar dhe i vetmi punëdhënës 
në një ekonomi tregu (sado kaotike) në 
të cilën shteti nuk është më as pronar 
(mjetesh prodhimi) as punëdhënës (me pak 
përjashtime, siç është administra publike, 
arsimi dhe shëndetësia). Dimensioni politik 
i ndryshimit përfaqëson tranzicionin nga një 
regjim tipik totalitar, në një regjim demokratik 
(ende të pakonsoliduar). Dimensioni social i 
ndryshimit përfaqëson tranzicionin nga një 
‘regjim i shpërndarjes së barabartë të varfërisë’ 
te një regjim me disparitetet (pabarazitë në të 
ardhura) më të mëdha në kundrejt vendeve të 
Evropës Qendrore e Lindore. Pra, në Shqipëri 
ndryshimet ishin ndryshime të skajshme. 

Sidoqoftë, për analizën e marrëdhënies 
‘tranzicion - probleme sociale’, do të na duhet 
të japim një përkufizim të vetë konceptit 
“problem social” (siç bëmë me konceptin 
“tranzicion”), si një koncept i përbërë: “social” 
plus “problem”. Komponenti “problem” 
mbart kuptimin e një çështjeje të shtruar 
për diskutim, trajtim dhe zgjidhje. Ndërsa 
komponenti “social” mbart kuptimin e të 
qenit kolektiv, shoqëror. Një përkufizim me 
një shkallë të lartë pranueshmërie në nivel 
global për ‘problemin social’ është ky:
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Një problem social përfaqëson një gjendje 
që përfshin një numër të konsiderueshëm 
personash (1), në një mënyrë që pranohet si 
e padëshiruar (2), kundrejt të cilit mund të 
reagohet (3), përmes një veprimi social (4), 
kolektiv e të organizuar (Horton, Leslie & 
Larson, 1997).

Ky përkufizim përmban katër ide bazë, 
ose katër kushte që një dukuri e caktuar 
sociale të vlerësohet si problem social. 
Një element kyç i gjykimit - nëse diçka 
përfaqëson një problem social apo jo - është 
fakti sesa problemet e njerëzve janë të lidhura 
me rrethana sociale, pra kanë kushtëzime 
sociale (Mills, 1959, cit. Crone, 2011). 
Sidoqoftë, në përkufizimin e dhënë mbahen 
vlerësohen, së bashku, edhe elementët 
subjektivë, por edhe elementët objektivë. 
Ndaj, siç theksonte Mills (1959),

një problem social ekziston kur njerëzit 
subjektivisht ndjejnë, gjykojnë apo kanë 
të dhëna empirike për të dëshmuar se disa 
rrethana të caktuara sociale janë kombinuar - 
në nivel lokal, kombëtar, apo global – në atë 
mënyrë që kanë shkaktuar probleme sociale.

Këtej mund të gjykojmë mbi problemet 
sociale të Shqipërisë, para dhe gjatë 
tranzicionit, apo edhe pas tij. Është i njohur 
fakti se regjimet diktatoriale, arrijnë të shtypin 
që në embrion disa dukuri për të mos lejuar 
që ato të marrin përmasa (sociale), siç arrijnë 
të ndalojnë lëvizjet sociale, të minimizojnë 
apo zhdukin pabarazitë sociale etj. Kjo nuk 
ndodh vetëm me regjimet komuniste, por 
përgjithësisht me regjimet totalitare. Nën 
sundimin fashist në Itali, për shembull, mafia 
u paralizua. Madje u minimizuan edhe shumë 
probleme të tjera sociale, deri te vetëvrasjet. 

Problemet sociale lidhen, gjithashtu, me 
perceptimin publik mbi to. Instrumentet për 
matjen e mprehtësisë së problemeve sociale 
janë sondazhet e opinionit publik, të cilat 
deri në fillimin e transformimeve demokratike 
thuajse nuk njiheshin (lejoheshin).

Për tu nënvizuar është fakti se lufta 
kundër disa dukurive sociale (të cilat më 
vonë do të shndërroheshin në probleme 
sociale) konsiderohej si pjesë e luftës së 
klasave. Problemet sociale konsideroheshin 
si “plagë të kapitalizmit dhe shprehje të 
kalbëzimit të tij”. Për ilustrim po sjellim një 
paragraf nga raporti i kongresit të fundit të 
PPSH, në të cilin kreu i politikës shqiptare, 
R. Alia (pak vite para fillimit të proceseve 
demokratike), deklaronte:

Një shtresë e re shoqërore është krijuar me të 
ashtuquajturit të hedhurit tej të shoqërisë, ku 
bën pjesë bota e krimit, e të droguarve, e të 
gjymtuarve, e prostitucionit etj. Është kjo një 
pjellë e sistemit kapitalist që, me peshën e saj 
në rritje ndikon në degjenerimin e mëtejshëm 
të shoqërisë… Kapitalizmi i sotëm provoi se 
nuk është në gjendje të shërojë asnjë nga plagët 
e tij” (Alia, 1986: 153).

Për problemet sociale mund të gjykojmë 
edhe nga dëshmitë e të huajve. Peter Lukas, 
për shembull, erdhi në Shqipëri më 1986, 
duke qenë i pari raporter amerikan që e 
vizitonte këtë vend, të paktën që nga viti 
1957. Ai, në “First impressions of Life 
in Albania” shkruante se “Në Shqipëri 
nuk ekzistonte problemi i drogës, nuk 
kishte pornografi dhe kriminaliteti ishte i 
papërfillshëm. Nuk kishte njerëz të pastrehë 
që të flinin nëpër rrugë dhe parqe”.

Dhe, dymbëdhjetë vjet më vonë, pra pas 
përmbysjes së komunizmit, ai ripohon:

Po, ishte e vërtetë. Tani unë do të shtoja se 
kishte ujë dhe energji të mjaftueshme, se nuk 
kishte prostituta, fëmijë që lypnin dhe flinin 
rrugëve, se nuk kishte homoseksualë. Mund të 
kisha shtuar gjithashtu që nuk kishte liri dhe 
nuk kishte lumturi” (Lukas, 1998).

Edhe papunësia, një ndër problemet 
e mëdha sociale të kohës sonë, atëherë nuk 
konsiderohej problem social, për më tepër 
kur të papunët konsideroheshin parazitë 
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dhe dënoheshin edhe penalisht. Por të 
gjitha punësimet ishin, referuar standardit të 
sotëm, “punësime të varfra”. Edhe varfëria 
nuk vlerësohej si problem social, ndonëse 
të gjithë (me pak përjashtime) jetonin në 
kufirin e varfërisë (absolute). Në mungesë të 
diferencimeve të mëdha kundrejt pasurisë, nuk 
kishte as reagime publike. Ky fakt vërteton se 
varfëria relative (pabarazitë) perceptohet po 
aq shqetësuese sa varfëria absolute.

Kjo analizë na çon në përfundimin se 
tranzicioni paskomunist ishte, njëherësh, edhe 
periudha e vërshimit të problemeve sociale. 
Më parë ato ishin kufizuar nga tre faktorë: 
diktati i një regjimi të hekurt komunist (1) 
propaganda, e cila në kushtet e izolimit total 
nuk mund të mos ishte efektive (2), politikat 
sociale të shtetit të asaj kohe, siç ishin ato 
për punësimin, shkollimin, shëndetin publik, 
strehimin etj. (3). Por, problemet sociale u 
‘mundën’ vetëm përkohësisht. Ato filluan 
të vlojnë nën rrogozin e regjimit derisa 
shpërthyen në përmasat e një vullkani të 
vështirë për tu administruar. 

Më pas ndryshimet ishin të shpejta. Edhe 
problemet sociale vërshuan në proporcion 
me shpejtësinë e ndryshimit. Shoqëria nuk 
kishte imunitet ndaj problemeve sociale, 
nuk dispononte as instrumentet (politikë, 
socialë, ligjorë, organizativë) për përballimin 
e “ciklonit” të tyre. Të marrim, për shembull, 
trafikimin e qenieve njerëzore. Regjimi 
komunist e evitoi atë “në mënyrën e vet”, 
madje pa pasur ndonjë ligj antitrafik. Siç 
pohon akademiku L. Omari (Cit. Sokoli 
& Gëdeshi, 2006), “para viteve ‘90-të, në 
Shqipëri nuk njihej koncepti i trafikantëve 
dhe i trafikimit dhe Kodi Penal parashikonte 
të dënohej, madje ashpër, vetëm ushtrimi i 
prostitucionit”. Në Shqipëri trafikimi i grave 
dhe adoleshentëve filloi pas vitit 1990, në 
kushtet e mungesës së një ligji antitrafik. 
I pari ligj që konsideronte si vepër penale 
trafikimin e qenieve njerëzore u miratua 
vetëm në vitin 1995. Po ky ligj rezultoi të 
kishte mangësi ndaj, në janar 2001, ai u 
përmirësua. Në shkurt 2004, u miratuan 

disa amendamente në Kodin Penal. Pra, 
deri në reagimin institucional të shtetit 
shqiptar u desh shumë kohë. Kjo kohë ishte 
e mjaftueshme për trafikantët. Trafikimi mori 
përmasa aq të mëdha saqë për karakterizimin 
e tij analistë e studiues kanë përdorur termin 
“hulokausti shqiptar”.

Nga ky parashtrim del se trafikimi i 
qenieve njerëzore, sikurse probleme të tjera 
sociale, nuk lidhet aq me faktorë historikë 
e të traditës, me psikologjinë sociale dhe 
vetjake të shqiptarëve apo me karakterin 
e temperamentin e tyre. Ato lidhen me 
shembjen komuniteteve tradicionale dhe 
komercializimin e marrëdhënieve shoqërore. 

Racionaliteti dhe përparësitë. Problemet 
sociale & Modelet sociale.

Në ç’fazë jemi, rreth njëzetepesë vjet 
pas fillimit të tranzicionit? Megjithë debatet 
e shumta, thuajse askush nuk ka dhënë një 
përgjigje të prerë. Por, le të argumentojmë: 

Në një studim përgjithësues të dekadës 
së parë të tranzicionit (World Bank, 
2002), për të cilin kanë punuar rreth 60 
studiues nga e gjithë bota – veç një numri të 
konsideruar institucionesh të specializuara 
dhe universitetesh, thuhet:

Përvoja e tranzicionit nga një ekonomi e 
centralizuar dhe e planifikuar në ekonominë e 
tregut është një proces historik i paprecedent.... 
Ky proces ende nuk mund të konsiderohet i 
përfunduar për të gjitha vendet.

Pra, është pohuar tërthorazi se tranzicioni 
ka përfunduar në një pjesë të vendeve ish 
komuniste, por (atëherë, 15 vjet më parë) 
jo në të gjitha. Pra, tranzicioni nuk është 
një proces i pafundmë. Nga ana tjetër, është 
logjike që periudha e tranzicionit paskomunist 
shqiptar (si kalim nga një gjendje në një 
gjendje cilësisht të ndryshme), të veçohet 
nga faza e konsolidimit të demokracisë (si një 
fazë e përsosjes së një gjendje të dhënë), apo 
e thënë ndryshe, si faza e qëndrueshmërisë së 
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sistemit demokratik (i cili mbetet, gjithsesi, i 
kërcënuar nga të kundërtat e tij). Sipas kësaj 
logjike tranzicioni shqiptar (dhe jo vetëm) 
veçohet si fazë, sikundër vijon: 

I. Faza e tranzicionit paskomunist;
II. Faza e konsolidimit të demokracisë;
III. Faza e qëndrueshmërisë së sistemit 

demokratik.
Etapa e fundit ka të bëjë me vazhdiminë e 

sistemit demokratik dhe, siç shprehet Schedler 
(1998; cit. Bograni, 2010: 47): “të mbash 
demokracinë është shpesh një mision po aq i 
vështirë sa ta vendosësh atë” 

Sidoqoftë, bazuar në treguesit sintetikë të 
zhvillimit, del se tranzicioni (paskomunist) në 
Shqipëri mund të konsiderohet i përfunduar. 
Midis dy shoqërive që ndajnë vitet 1989-
2014 ekzistojnë dallime thelbësore në të 
gjitha aspektet e jetës ekonomiko-sociale. Ka 
ndryshuar thuajse gjithçka, aq sa kthimi prapa 
është i pamundur. Madje në Shqipëri ka një 
konsensus antikomunist më të madh kundrejt 
vendeve të tjera të Lindjes Evropiane (për 
shembull, asnjë parti komuniste - qoftë edhe 
e reformuar - nuk ka fituar as edhe një mandat 
të vetëm në të gjitha zgjedhjet legjislative 
të kësaj periudhe). Në Shqipëri rreth nëntë 
të dhjetat e PPB-së prodhohen nga sektori 
privat i ekonomisë, pra nuk mund të bëhet 
fjalë për bashkëjetesë të ekonomisë së tregut 
me “sektorë socialistë” të ekonomisë. Pa u 
zgjatur në argumente të tjerë, pohojmë se tani 
Shqipëria ka hyrë në fazën e konsolidimit të 
demokracisë. Pra, tranzicioni ka përfunduar, 
mbeten problemet sociale. 

Nëse u referohemi studimeve empirike, 
duket sikur Shqipëria ka më shumë probleme 
sociale nga sa ka potenciale për t’i trajtuar e 
zgjidhur ato (Malaj dhe Sokoli, 2013: 123-
125). Ndaj trajtimi i tyre përbën edhe sfidën 
e vërtetë e shoqërisë shqiptare.

Këte j  da l in  d i sa  për fundime e 
rekomandime. I pari ka të bëjë me qëndrimin 
shkencor ndaj problemeve sociale, i cili është 
qartësisht i dallueshëm nga qëndrimet e 
tjera. Për studiuesit socialë, problemet sociale 
merren si fakte sociale, si realitete që kanë 

objektivitetin e tyre. Sipas këtij këndvështrimi, 
ne nuk mund të sillemi sipas dëshirave tona 
subjektive ndaj problemeve sociale. Pra, ndaj 
problemeve sociale – pjesë të realitetit social 
- duhet të sillemi, siç sillemi me realitetin 
objektiv: t’i studiojmë, të njohim ligjësitë e 
lindjes dhe të zhvillimit të tyre, forcat (sociale) 
që i vënë ato në lëvizje, prirjet dhe tendencat 
etj. Mbi këtë bazë, shoqëria duhet të reagojë 
për t’i orientuar, për t’i kanalizuar në drejtimin 
e dëshiruar, për t’i trajtuar, për t’i zgjidhur.

Këtej buron nevoja për racionalitet në 
trajtimin e zgjidhjen e problemeve sociale, për 
studim dhe vendimmarrje të shkencërizuar. 
Krijimi i një ndërgjegje shkencore në trajtimin 
e problemeve sociale është parakusht për 
reformimin e shoqërisë dhe zhvillimin e 
qëndrueshëm të saj. Deri më sot në shumë 
raste ndërhyrjet kanë qenë iracionale. Për 
shembull, janë të njohura problemet e lidhura 
me pronën dhe marrëdhëniet e pronësisë. Por, 
nga viti 1991 e këtej janë bërë rreth 40 ligje 
apo mendime ligjesh dhe problemet shpesh 
janë ndërlikuar në vend që të zgjidheshin.

Problemet sociale trajtohen në forma 
të ndryshme. Por ekzistojnë, gjithsesi, disa 
parime mbi të cilat mund të orientohet 
trajtimi i problemeve sociale të kohës sonë, 
siç janë të drejtat e njeriut, gjithëpërfshirja, 
dimensioni kulturor, tërësia e interesave me 
të cilat lidhen ato, trajtimi i institucionalizuar 
i problemeve sociale, qasja historike dhe 
dinamika e zhvillimit, trajtimi i diferencuar 
i tyre, mundësitë njerëzore dhe materiale 
të trajtimit dhe zgjidhjes, vlerësimi i 
angazhimit qytetar dhe kontributeve 
vullnetare etj. Normalisht, problemet 
sociale trajtohen në mënyrë të diferencuar, 
një nga një. Por trajtimi “një nga një” kërkon 
kohë dhe është i kushtueshëm.

Nga ana tjetër, problemet sociale – 
sikurse vetë njerëzit – “komunikojnë”, si 
në një sistem enësh komunikuese. Ato 
mund të ndikojnë te njëra-tjetra apo edhe 
mund ta kushtëzojnë njëra-tjetrën. Këtej 
buron një parimi metodologjik i lidhur 
me një “çelës universal” (në kuptimin 
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relativ të fjalës): trajtimi me përparësi 
i atyre problemeve sociale që kanë më 
shumë ndikim për të tjerat. Këtë ide do ta 
ilustrojmë me dy shembuj, me dy faktorë 
ndikues mbi një gamë të gjerë problemesh 
sociale, që janë: arsimi dhe komunitarizmi. 
Arsimi cilësor konsiderohet si një “kurë 
universale” për zgjidhjen e problemeve të 
mëdha të kohës e për të përballuar sfidat 
e së ardhmes. Ky vlerësim del edhe nga 
sondazhet. Alternativa “të arsimohesh 
mirë” është përzgjedhur nga rreth gjysma e 
të anketuarve (n=1364) për pyetjen “çfarë 
duhet për të pasur sukses në Shqipërinë e 
sotme” (Malaj dhe Sokoli, 2013: 276-277).

Nga të dhënat e sondazheve del se 
një numër i konsiderueshëm problemesh 
sociale (të tilla janë si: Jeta boshe e të rinjve; 
Marrëdhëniet problematike mësues – nxënës; 
Niveli i ulët i edukatës qytetare; Moszbatimi 
i ligjeve; Diskriminimi i fëmijëve të varfër 
nga fëmijë të familjeve të pasura; Konfliktet 
midis brezave; Dhuna në shoqëri; Trafikimi 
i qenieve njerëzore; Përdorimi abuziv i 
alkoolit; Përdorimi i drogës/rinia shkollore 
është në skalonin e parë, etj.) lidhen, 
drejtpërdrejt apo tërthorazi me shkollën 
dhe nivelin e saj. Pra, trajtimi me përparësi i 
shkollës bazohet në logjikën e thjeshtë: “Me 
një gur vriten shumë zogj”. Duke ndërhyrë 
në mënyrë të studiuar, për përmirësimin 
rrënjësor të shkollës – si institucion – 
trajtohet, amortizohen apo edhe zgjidhen 
problemet e tjera sociale të lidhura në mënyrë 
të drejtpërdrejtë apo të tërthortë me të. 
Bazuar në raportin “hierarki e problemeve 
sociale – prioritet qeverisës”, mund të themi 
se ka ardhur koha që arsimi të shndërrohet 
në prioritet qeverisës (sot nuk është i tillë). 

Së fundi, nga studimi i tranzicionit dhe 
problemeve sociale rezulton nevoja për një 
rivlerësim të raportit “Problemet sociale vs. 
Modelet sociale”. Shqipëria, në shekullin 
nga Pavarësia Kombëtar e këtej, ka provuar 
thuajse të gjitha format e regjimeve politike, 
diametralisht të kundërta: demokraci, 
monarki (me një princ të huaj apo një mbret 

shqiptar), fashizëm, komunizëm. Nga njëra 
anë, Shqipëria ka kaluar tranzicion pas 
tranzicioni. Por ndryshimi i sistemeve është 
ndër gjërat më të vështira të një shoqërie. 

Nga ana tjetër, çdo regjim synoi të 
krijonte modelet e veta sociale e regjimi 
pasardhës u përpoq ti shembte ato. Filmi 
“Shembja e idhujve” (ekranizim i vitit 
1977 i romanit me të njëjtin titull) mund 
të jetë një ilustrim. Një ndër personazhet 
e tij thotë: “Perëndia është si rakia, por me 
një ndryshim: rakia ta merr mendjen dhe 
ta kthen prapë, ndërsa Perëndia ta merr 
mendjen e nuk ta kthen më (!)”. Por, gjatë 
komunizmit nuk u goditën vetëm modelet 
e lidhura me besimin fetar, por thuajse 
shumëçka nga tradita e mëparshme.

Modelet sociale i referohen suksesit, i 
cili nga ana e tij është i lidhur me kushtëzime 
sociale (sikurse edhe problemet sociale). 
Por në praktikë konstatohet një padrejtësi 
konceptuale në vlerësimin e suksesit e të 
modeleve sociale, kundrejt problemeve 
sociale. Një shembull: kapitali (pasuria, 
pasurimi) ishte i burgosuri i madh gjatë 
regjimit komunist. Pas vitit 1990-të filloi 
diferencimi i shpejtë në raport me pasurinë. 
Por, siç del nga të dhënat, suksesi në raport 
me pasurinë perceptohet më shumë si sukses 
personal, ndërsa problemet (si varfëria etj.) i 
adresohen shoqërisë (tabela).  

Sidoqoftë,  suksesi  dhe kri j imi i 
modeleve sociale është një dukuri e lidhur 
me oportunitetet sociale. Në mesin e shekullit 
20-të, për shembull, Charles W. Mills shqyrtoi 
rrethanat në të cilat u pasurua elita amerikane 
nga koha kur Amerika ishte ende koloni e deri 
në kohën e tij. Ai konstatoi se në shumicën 
dërmuese të rasteve sipërmarrësit e mëdhenj 
vinin nga shtresa të avantazhuara për nga 
oportunitetet sociale. Një rast të veçantë 
përbënte i ashtuquajturi “grupi i viteve 1830-
të”. Të gjithë sipërmarrësit (Rockefeller, 
Morgan and Co) kishin lindur në harkun e 
nëntë viteve, pra në vitet 1830-të. Suksesi 
i tyre shpjegohet me oportunitetet sociale 
të viteve 1860- 1870, kohë kur ekonomia 
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amerikane pësoi transformimet më të mëdha 
në histori. Mills (cit., Gladwell, 2008) 
shkruan: “Koha më e mirë për të lindur, që të 
kishe sukses në sipërmarrje, ishte viti 1835”.

Të njëjtën gjë mund të themi për 
brezin e artë të sipërmarrësve të lidhur me 
kompjuterin: të gjithë etërit e mëdhenj të 
revolucionit kompjuterik (Bill Gates, Steve 
Jobs, Eric Schmidt, Bill Joy, etj.) kanë lindur 
në harkun kohor të vetëm tre vjetëve: nga 
1953-1955. Ishte pikërisht “koha e artë për 
të lindur”, që të mund të shfrytëzoheshin 
oportunitetet sociale për sukses (Gladwell, 
2008; Kotkin, 2008). 

Ç’mund të themi për shqiptarët (deri dje 

të varfër), por të shkathët e ambiciozë që u 
pasuruan në vitet e tranzicionit? Kjo është një 
temë që meriton një trajtim të veçantë. Ajo 
që ka rëndësi të theksohet lidhet me faktin 
se suksesi është i varur nga oportunitete 
sociale. Sfida kryesore e tranzicionit shqiptar 
ishte mbijetesa në kushtet kur shteti e braktisi 
individin që kishte tjetërsuar deri në atë 
kohë. Sfida e periudhës posttranzicion është 
zhvillimi, në konkurrencë me gjithë të tjerët 
në një botë të integruar dhe gjithnjë e më 
globale. Kjo lidhet me suksesin, i cili ka 
komponentin individual dhe atë shoqëror, të 
varura gjithnjë nga oportunitetet (sociale) – 
duke filluar me mirëqeverisjen.

Tabela: Perceptimi i ndikimit të individi, shtetit e tregut në varfërinë e pasurimin (Rasti i Shqipërisë)

 Sipas jush, varfëria Frekuenca e përgjigjeve, Sipas jush pasurimi është
 ndikohet më shumë nga: në përqindje ndikuar më shumë nga:

 Individi 24.8 75.6 Individi
 Shoqëria; shteti 72.1 16.0 Shoqëria; shteti
 Tregu/sipërmarrja e lirë 3.1 8.4 Tregu/sipërmarrja e lirë

Burimi: Sondazh kombëtar i Institutit të Sociologjisë dhe Qendrës “Fëmijët Sot”; 
studimi “Varfëria dhe fëmijët në Shqipëri”; Sokoli & Tërshana, 2009
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Post Communist transition and after: Social Problems vs. Social patterns
In this paper are analyzed the features of the Albanian transition, compared with those of 

Eastern European countries, or/and other types of transitions. Post-communist transition as a 
period of passing from a centralized social system - where the state was the only owner (of the 
means of productions) and the only employer – toward the democracy and the market economy, 
was even the period of the birth of the social problems. This based on four conditions of the 
definition of social problems: “a social problem is a condition affecting a significant number of 
people (1), in ways considered undesirable (2), about which it is felt something can be done (3), 
through collective social action (4)” In Albania, quite different from the other East European 
countries the system was not reformed gradually, the transformations were unaccepted; the 
changes ware rapid and not orientated. Considerably, social problems were as the result of 
the shock of rapid change. The Albanian society was not immune to social problems; it did 
not have even instruments (political, social, legal, organizational etc.) to face their “cyclone”. 
As empirically results, about after 25 years of transition, there is a contradiction between 
the social problems and the capacities for treating and resolving them. And is suggested the 
treatment based on priorities, starting with those that constitute “universal key” of solving 
social problems (education and community organization). On the other hand, is suggested 
the investment for creating social models, as a prerequisite for modeling the society. 

Key words: Transition, comparative approach, social problems, social models, social opportunities 
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PërmBledhje

Komunikimi është një faktor i rëndësishëm dhe kyç në jetën tonë të përditshme. Nuk 
ka rëndësi se në çfarë gjuhe komunikojmë dhë nëse përdorim komunikimin verbal ose 
jo verbal. Komunikimi ndodh në gjuhë amatare por edhe në gjuhë të huaj. Me anë të 
komunikimit zhvillohet i foluri si aftësi gjuhësore primare për një gjuhë të huaj. Nxënësi 
i gjuhës së huaj zhvillon dhe aftësitë e tjera gjuhësore ku po aq i rëndësishmë është 
dhe shkrimi. Mënyrat sesi shprehemi variojnë në bazë të detyrave dhe veprimtarive 
shkrimore ku një lloj i saj është edhe eseja. Eseja eshtë një formë e të shprehurit të lirë 
si një krijimtari shprehëse e mendimeve për një çështje të caktuar. Ajo është një mjet 
shumë i mirë komunikimi. Nëse përdoret me efikasitet nxënësit e gjuhës së huaj mësojnë 
si të komunikojnë. Tematikat e larmishme të cilat mund të trajtohen nëpërmjet eseve i 
bën nxënësit e gjuhës angleze të vlerësojnë, mësojnë dhe përforcojnë sjellje gjuhësore 
dhe sociokulturore.
Fjalë kyçe: komunikimi dhe eseja, edukimi sociokulturor, mendimi krijues
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Komunikimi dhe marrëdhënia me 
gjuhën e huaj

Jeta e çdonjërit prej nesh fokusohet 
tek një komunikim kuptimplotë. Njerëzit 
komunikojnë me mënyra të ndryshme duke 
përdorur një gjuhë të caktuar formale ose jo 
formale në varësi të rrethanave dhë personave 
që na rrethojnë. Në rrethana të caktuara jo të 
gjithë njerëzit janë të aftë për të komunikuar 
në mënyrë efektive. Komunikimi ndodh 
vazhdimisht dhe duke studiuar procesin 
e komunikimit, secili prej nesh mund të 
përmirësojë aftësinë për të komunikuar në 
mënyrë efektive. Komunikimi në klasat e 
gjuhës angleze përqëndrohet tek marëdhënia 
nxënës- nxënës dhe mësues -nxënës. Sesi 
mund të ndihmohen nxënësit të rrisin 
aftësinë e tyre krijuese kjo varet edhe nga 
strategjitë që përdor mësuesi. Duke qenë 
se në një klasë kemi nxënës me gjendje të 
ndryshme emocionale atëhere një mënyrë 
efikase për t’i nxitur të komunikojnë në 
gjuhën angleze është përdorimi i shkrimit. 
Një mënyrë tjetër është bashkëveprimi me 
anë të të cilit nxënësit ndërveprojnë dhe 
shkëmbejnë mendimet e tyre.

Një mësues i efektshëm duhet të 
përpiqet të përmirësojë teknikat në orët e 
gjuhës së huaj duke nxitur, motivuar dhe 
inkurajuar. Tekstet e mësimdhënies së gjuhës 
angleze dhe metodologjia kanë ndryshuar së 
tepërmi në vendin tonë. Kjo tregon se është 
gjithnjë nevojë në rritje për të pasuruar si 
strategjitë e mësimdhënies ashtu edhe ato 
të mësimnxënies. Suksesi i çdo marrëdhënie 
shoqërore që ne krijojmë varet nga aftësia 
për të komunikuar. E njejta gjë ndodh edhe 
me nxënësin apo studentin e gjuhës së huaj. 
Sesa të aftë janë nxënësit të komunikojnë 
në gjuhën angleze jashtë klase varet nga 
përvetësimi i aftësisë komunikuese. Si 
komunikimi verbal ashtu edhe ai jo-verbal 
kërkon që nxënësi veç leksikut të përdori 
mirë taktikat që do të thotë të dijë të dëgjojë, 
të ndërpresë dhe të flasi në gjuhën e huaj. 
Për këtë arsye roli i mësuesit në përdorimin 

e teknikave efikase të komunikimit është 
tepër i rëndësishëm.

 
Eseja dhe roli i saj në aftësimin e të 
shprehurit dhe shkrimit

Të shkruarit është tepër i rëndësishëm 
në jetën tonë. Të shkruarit si aftësi gjuhësore 
është i rëndësishëm sepse i ndihmon nxënësit të 
komunikojnë në mënyra të ndryshme. Format 
e të shkruarit janë të ndryshme dhe përdorimi i 
tyre varet edhe nga niveli gjuhësor i nxënësve. 
Një mënyrë efikase në orët e gjuhës angleze 
është trajtimi dhe përdorimi i eseve. Duke qenë 
se mësimdhënia sot fokusohet tek përdorimi 
i komunikimit për rrethana si në jetën reale; 
atëhere esetë janë të dobishme.

Me anë të eseve studentët e gjuhës 
angleze zhvillojnë leksikun. Ata bëjnë dallimin 
se çfarë fjalësh duhet të përdorin për një temë 
të caktuar. Duke qenë se fushat e jetës reale 
janë nga më të ndryshmet duke filluar nga 
ajo shoqërore, edukative, kulturore, familjare 
etj., atëhere edhe tematikat e eseve duhen 
të jenë të përshtatura rreth këtyre fushave. 
Esetë janë edhe një burim i rëndësishëm i 
vlerësimeve kulturore. Të kuptuarit e kulturës 
së një gjuhe të huaj mund të bëhet shumë 
mirë duke vlerësuar dhe analizuar atë me 
kulturën e gjuhës amtare.

Eseja rrit aftësinë krijuese dhe menduese 
të nxënësve. Eseja i bën ata të vlerësojnë 
dhe të krijojnë sjellje të përshtatshme 
sociokulturore me ata që i rrethojnë. Duke 
qenë se nxënësit apo studentët jetojnë me 
shoqërinë, atëhere ata e përdorin gjuhën 
angleze për të komunikuar dhe përshtatur 
kësaj shoqërie. Eseja përmirëson aftësitë 
gjuhësore të nxënësve. E rëndësishmë është 
që nxënësit apo studentët e gjuhës së huaj 
t’i jepen udhëzime të qarta se përse dhe për 
çfarë do të shkruaj. Dy shembuj të thjeshtë 
nga eksperienca personale: 

a) Në orët e Kulturë dhe Qytetërim i 
Vendeve Anglofone ( me studentët e masterit të 
gjuhës angleze) studentët duhet të shkruajnë 
ese të ndryshme nga tematika të ndryshme 
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nga ato të përmendura më lart. Por nuk 
është thjesht tek tematika por tek mënyra e 
trajtimit të tyre. Në pjesën më të madhe me 
anë të esesë bëhen dallime, krahasime dhe 
vlerësime mes dy kulturave të ndryshme si 
për shembull atë angleze me atë amerikane. 
Në këtë mënyrë studentët duhet të përdorin 
një fjalor të caktuar sepse varet nga tematika 
(edukimi, media, jeta shoqërore etj). Kjo do 
të thotë që pas udhëzimeve të dhëna sesi të 
shkruajnë dhe ku të përqëndrohen, studentët 
përdorin të gjithë njohuritë e tyre gjuhësore 
dhe kulturore për t’ja arritur qëllimit. 

b) Përdorimi i eseve (përcaktim i parë 
në këndvështrimin kritik dhe eksperienca në 
klasë) për të bërë një Reflective Paper (shkrim 
reflektiv) mbi Metodat e Mësimdhënies 
së Gjuhës Angleze (lëndë e vitit të tretë me 
studentët e gjuhës angleze). Studentët duhet 
të japin mendimin e tyre duke krahasuar dhe 
përshkruar avantazhet dhe disavantazhet e 
metodave të mësimdhënies. Pasi kanë studiuar 
dhe simuluar orë mësimore në klasë është e 
nevojshme të përcaktojnë se cila metodë është 
më e mirë, çfarë mund të merret nga njëra apo 
tjetra për ta përdorur në mësimdhënie jashtë 
klase. Në këtë mënyrë kjo lloj eseje u zhvillon 
mendimin kritik, duke bërë që të përdorin 
terminologjinë e caktuar që u nevojitet.

Pra siç e shohim Eseja kombinon 
aftësinë krijuese me aftësinë njohëse dhe atë 
emocionale. Studenti i gjuhës së huaj përpiqet 
t’i përcojë idetë në mënyrë sa më efikase dhe 
të qartë. Studentët përpiqen që me anë të 
eseve të sjellin diçka të re dhe interesante 
për klasën për t’u dëgjuar. Me anë të esesë 
përvetësohet edhe gjuha. Eseja shkruhet, 
lexohet dhe kuptohet. Pra kemi edhe një 
përvetësim të aftësive gjuhësore të cilat janë 
tepër të rëndësishme për komunikimin. 

 
Eseja dhe edukimi sociokulturor

Përdorimi i l lojeve të ndryshmë 
esesh (kritike, krijuese) është në dobi si të 
mësimdhënies ashtu edhe të mësimnxënies. 
Një gjuhë jeton kur komunikohet. Gjuha jeton 

kur dëgjohet, flitet, shkruhet dhe lexohet. 
Efekte të tjera positive t esesë qëndrojnë 
në faktin se heq pengesat emocionale. Jo të 
gjithë studentët aktivizohen maksimalisht 
në komunikim. Në këtë mënyrë potenciali 
që eseja ju jep është i paçmueshëm. Atë 
që nuk e shprehin me gojë e shprehin me 
shkrim. Roli i mësuesit në këtë aspekt është 
t’i motivojë dhe angazhojë nxënësit apo 
studentët në mënyrë të vazhdueshme si në 
shkrim ashtu edhe në debate, diskutime për 
çështje që u intereson dhe përfshijnë jetën 
e tyre shoqërore. Kjo e bën orën e mësimit 
më interesante dhe gjithëpërfshirëse. Të 
menduarit kritik nëpërmjet shkrimit të eseve 
rrit njohuritë në gjuhën angleze.

Eseja përmirëson aftësinë e të shkruarit. 
Nëse veprimtaritë e shkrimit janë komunikative 
dhe të mirë- strukturuara atëhere krijohet 
një lehtësim në përvetësimin e gjuhës dhe 
komunikimit. Aftësia për të shkruar në 
mënyrë efektive është një hallkë e rëndësishme 
edhe për jetën jashtë shkollore për fusha të 
ndryshme të jetës. Prandaj pavarësisht aftësisë 
për të shkruar nxënësit e gjuhës së huaj në 
përgjithësi dhe asaj angleze në veçanti duhet 
t’ju jepet larmishmëri tematikash nga jeta e 
përditshme për tu trajtuar me anë të shkrimit. 
Për të pasur efikasitet duhet jo vetëm të 
inkurajohen por edhe t’ju jepen udhëzime të 
qarta sesi të shkruajnë (organizimi, paragrafet 
gjatësia e shkrimit etj.); duhet të kenë shumë 
mundësi pozitive për të zhvilluar aftësitë e të 
shkruarit në një shumëllojshmëri formatesh 
për të forcuar aftësitë e tyre komunikuese. 

Ajo çfarë nxënësit japin në një detyrë 
varet nga aftësia e nxënësit, lloji i detyrës dhe 
situata në të cilën detyra kryhet. Gjithashtu 
mësuesi duhet të inkurajojë nxënësin të 
lexojë sa më shumë materiale autentike në 
gjuhën angleze të tilla si revista, gazeta, 
libra jashtëshkollorë, libra me tematikë 
dokumentarë të cilat japin dhe përshkruajnë 
edhe identitetin kulturor.  Në këtë mënyrë 
nxënësi ndihmohet që t’i përdori njohuritë 
e marra edhe në detyrat me shkrim. Në 
Kuadrin Evropian të Referencave për Gjuhët 
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jepen një sërë veprimtarish të shkrimit të 
cilat mund të kryhen nga nxënësi të tilla 
si: mbushja e formularëve apo pyetësorëve, 
shkrimi i artikujve, hartimi i raporteve, marrja 
e shënimeve në formën e diktimit, shkrimi i 
teksteve të lira etj. Pra veprimtaritë e shkrimit 
mund të jenë të shumëllojshme të cilat nxisin 
nxënësit për ndërveprim. Që të jenë aktiv, 
nxënësit duhet të shkruajnë për gjëra që ju 
pëlqejnë. Nëse tema është interesante, detyrat 
u japin mundësi nxënësve të tregojnë se ata 
dinë të organizojnë idetë duke përdorur idetë 
e tyre për të komunikuar. 

Përfundime

Komunikimi përfshin nxënësit të 
ndërveprojnë me gjuhën në mënyra të 

ndryshme. Një forme efikase është përdorimi 
i eseve në orët e gjuhës angleze. Eseja i 
përfshin nxënësit në një përdorim të gjerë 
të gjuhës duke shprehur ndjenja, mendime, 
gjykime mbi tematika të ndryshme. Me anë 
të edukimit gjuhësor kemi edhe përforcim 
të edukimit kulturor. Kur studiohet gjuha 
studiohen sjelljet shoqërore, traditat dhe 
zakonet kulturore. Prandaj mund të themi se 
edukimi sociokulturor është i rëndësishëm 
për nxënësin e gjuhës së huaj. Nëpërmjet 
eseve nxënësit shprehin bindjet e tyre dhe 
sjelljet e tyre sociokulturore. Larmishmëria 
e tematikave të eseve, përdorimi i strategjive 
të ndryshme nga ana e mësuesit të gjuhës së 
huaj sjell efikasitet, kënaqësi dhe interes në 
mësimdhënien e gjuhës së huaj në përgjithësi 
dhe asaj angleze në veçanti.
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REFERENCAT

Communication is an important and key factor in our daily lives. No matter what language 
we communicate and if we use verbal and non-verbal communication, communication occurs in 
native language but also in foreign languages too. Acquiring communication through speaking 
which is the primary language skill in a foreign language is very important. Foreign language 
student develops linguistic and other skills which are very important such as writing. We 
express our thoughts in various ways according to the tasks and activities. The essay is a form 
of free expression of opinions on a particular issue. It is a very good communication tool. If 
used efficiently foreign language students learn how to communicate. Varied topics that can be 
addressed through essays make English language learners to assess, teach and reinforce linguistic 
and sociocultural behavior.

Keywords: communication and essay, sociocultural education, creative thinking
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Artisti i vërtetë duhet të jetë i lidhur ngushtësisht 
me natyrën, me jetën sidomos me popullin

Schuman

1 Esmeralda CERHOZI është studente në programin e studimit “Master në Edukim”, pranë Universitetit 
“Marin Barleti”, Tiranë. Ky punim është pjesë e detyrës së kursit të realizuar prej saj në lëndën “Metodat e Kërkimit 
Shkencor”, gjatë vitit akademik 2014-2015. 

Hyrje

Për nga vetë historia e artit thuhet se 
“Çdo vepër arti është fëmijë i kohës së vet” 
dhe shpeshherë “nënë e ndjenjave tona”. Në 
këtë pikë çdo epokë kulturore lind një art të 
vetin të papërsëritshëm. Vendosa t’ju flas për 
artin, sepse të gjithë e dimë që është e vetmja 
gjuhë universale që njerzimi njeh, ose të paktën 
mundohet ta njohë. Pikërisht kjo gjuhë, e 
merr formën përmes kërkimeve artistike dhe 
spirituale. E vetmja që lidh të shkuarën, të 
tashmen dhe të ardhmen nëpërmjet diçkaje 
instiktive që ndodhet brenda të gjithë njerëzve, 
në të gjitha kohët në të gjithë vendet. Në këtë 
hulumtim timin, më shumë spiritual sesa 
shkencor (për nga vetë natyra e artit), më 
ndihmuan me sugjerime dhe me përvojën e 
tyre artistike shumë vjeçare, profesorët e mi Ali 
Oseku dhe Gazmend Leka, të cilët i falenderoj 

për bisedat e ngrohta e plot vlerë.
Gjithashtu nuk mund të mos falenderoj 

per mbështetjen në këtë studim, miken time 
Juliana Pezaku, artisten e artit grafik, që prej 
disa vjetësh punon për gjigandin Coca-Cola.
Studimi në tërësinë e tij mbështetet në një 
bazë të gjerë të literaturave të huaja por dhe 
ato shqiptare. Jam përpjekur që këtë studim 
ta shkruaj mbi bazën e shkrimeve të botuara 
më parë, për problematikat që ka shfaqur arti 
ndër vite dhe tani. Duke përdorur nje metodë 
krahasuese, por dhe nga interpretimi vetjak, ku 
përfshihet përvoja ime dhe e shumë kolegëve 
të mi ne fushën e artit. Në këtë pikë është me 
vend shprehja e Weber: “Për të kuptuar dikë, 
vëre veten në pozicionin e tij”. 

Unë jo që e kam vendosur veten, por 
njëkohësisht jam dhe duke e përjetuar këtë 
problem. Shkaqet e nevojës që na detyron 
të lëvizim përpara dhe në ngjitje “me djersën 
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e ballit tonë” përmes vuajtjesh, ligësish dhe 
sfilitjesh, mbeten të mbështjella në errësirë. 
Artisti duhet të jetë i verbër karshi formës 
“së pranuar”apo “të papranuar”, i shurdhër 
ndaj mësimeve dhe dëshirave të kohës së tij. 
Syri i artistit duhet të drejtohet nga jeta e tij e 
brendshme dhe veshi i tij duhet të ngrihet për 
të dëgjuar zërin e brendshëm. Artisti që nuk 
përdor dhuntitë e tij është skllav përtac. Shohim 
se në bazë të problemit më të vogël, ashtu si edhe 
në bazë të problemit më të madh të pikturës, 
qëndron elementi i brendshëm. Ndjenja e së 
bukurës, e së vërtetës, e bashkëlindur me artistin 
kurrsesi nuk duhen varrosur. Sipas Konfucit2 “E 
bukura gjendet kudo, por jo të gjithë janë të 
aftë ta shohin”. Po kështu, një tjetër citim, sipas 
meje tejet domethënës, na vjen nga Emerson3: 
“Dashuria për të bukurën, është shije. Krijimi i 
të bukurës, është Art”.

Çështje teorike dhe përkufizime

Fjala “Art” rrjedh nga latinishtja (Ars), që 
ka kuptimin e së bukurës. E bukura është reale, 
ekziston edhe në natyrë edhe në marrëdhëniet 
e shoqërise tek njeriu. Arti është një veprimtari 
krijuese artistike e shpikur nga njeriu qysh 
në lashtësi. Ai pasqyron ambientin që na 
rrethon nëpërmjet riprodhimit te realitetit, por 
nga ana tjetër mund të themi që:Veprat e 
përsosura artistike na njohin me problemet, 
preukupacionet, ndjenjat dhe mendimet e 
njerëzve të klasave ose të grupeve të ndryshme 
shoqërore, me kondradiktat dhe konfliktet 
e mëdha të jetës. (Uçi.1973:262).Nga 
karakteristikat tona aktuale, del vetvetiu fakti që 
sot për sot, është shumë e vështirë të ndërtohet 
një teori krejt e gatshme, si strukturë e pikturës.

Sidoqoftë do ishte e ngutur po të thonim 

se në pikturë nuk do të ekzistojnë kurre rregulla, 
apo që këto rregulla nuk do na çonin kund 
tjetër veçse në akademizëm. Akoma sot ne 
jemi ende shumë të lidhur me anën e jashtme 
të natyrës dhe na duhet ti nxjerrim prej aty 
format tona. E gjithë pyetja është si mund 
t’ja arrijmë? Deri ku mund të shkojë liria jonë 
për ti ndryshuar këto forma. Në të shumtën 
e rasteve shikuesi e ka bërë zakon të kërkojë 
“kuptimin”, kurse jetën e brendshme ai nuk e 
kërkon. A është i mundur arti pa një publik? 
Jo nuk është i mundur, pra artisti në vetvete ka 
lidhje te ngushtë me shoqërinë. Por me fat është 
ai artist që jeton në një shoqëri që e kuptojnë 
dhe e vlerësojnë artin e tij. Raporti mes artit 
dhe shoqërisë ku unë jetoj, ajo që më rrethon 
cdo ditë, përbën një problem kompleks, ku 
lindin një mori pyetjesh. Artisti në kuptimin 
e vërtetë të këtij termi, është ai i cili duhet të 
demonstrojë horizontin e lirisë, të dialogut, 
të ndjenjave, ai që i godet herë pas here ligjet 
e kësaj shoqërie, të vendit ku ai jeton. Pse 
ndodh kjo? Kjo ndodh sepse artisti, në këtë 
rast piktori, është gjithmonë një hap para të 
tjerëve. Ai e sjell të renë shumë kohë përpara se 
shoqëria ta pranojë si të bukur dhe të kuptojë 
konceptet e reja që sjell piktori nëpërmjet artit 
të tij. Ky kompleksitet mes artit dhe shoqërisë 
nuk më ndodh vetëm mua, tani, në këto 
kohë, ky problem ka ekzistuar dhe e kanë 
vuajtur artistë që në ditët tona janë botërisht 
të vlerësuar, por që në vitet kur jetuan ishin 
të pakonsideruar nga shoqëria. Shembulli më 
tipik është piktori i njohur hollandez Vincent 
Van Gogh (1853- 1890).4

Vincent ishte 27 vjec kur filloi të vizatonte 
si autoditakt. Ai i qëndroi me vendosmëri 
objektivit te tij për t’u bërë artist, që u kthye në 
arsyen e vetme të jetës e tij. Pa mbështetjen e 

2 Konfuci - Mjeshtër Kong,  emri origjinal K´ung Q´iu,  ishte një mendimtar,  mësues, politikan dhe filozof  
kinez, themelues i Konfucianizmit. Jetoi rreth vitit 551 p.e.s. deri në vitin 479 p.e.s..

3 Ralph Waldo Emerson (25 Maj, 1803 –27 Prill, 1882) ishte një eseist dhe poet amerikan, që konsiderohej 
si kampioni i individualizmit dhe një kritik i paepur ndaj trysnise që ushtron shoqëria mbi individin. 

4 Vincent Van Gogh (1853-1890).Ishte nga Hollanda, por kaloi shumë vite ne Francë ku zhvilloi një veprimtari 
të ethshme artistike. Kishte një stil të veçantë piktorik si vetë karakteri i tij impulsiv. Ai kreu vetvrasje në 1890, 
në moshën 37 vjeçare.Për aq kohë sa jetoi fatkeqësisht  nuk u njoh si piktor, por vepra e tij është një ndër më të 
prekshmet të shek.XX. I përkiste rrymës Post-impresioniste.
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të vëllait, ekonomikisht dhe moralisht, ndoshta 
sot nuk do t’i kishim mes nesh veprat e këtij 
artisti të madh.

Po citoj një fragment të shkëputur nga 
letrat që Van Gogh i dërgonte të vëllait Theo, 
në vitin 1881 (Cit: Metzyer, 2003):

I dashur Theo, 
të falenderoj pa masë për letrën dhe për 
kartmonedhen 50 franga që kishe futur brenda. 
Shpresoj vetëm që një ditë, realizimi i tablove të 
më bëhet më i lehtë, sepse për sa i përket numrit 
të tyre, nuk janë kurrë mjaftueshëm. Por fakti 
që tani nuk po shiten, më shkakton ankth të 
madh, sepse financiarisht po vuan ti për mua, 
meqë unë me pikturat e mia nuk jam në gjendje 
të fitoj asgjë.

Objektivi i artit

Ku ta shfaq unë artin tim? Në cilën galeri? 
Në çfarë kushtesh do ta prezantoj unë atë?

Këto e shumë pyetje të tjera e mundojnë 
shumë një artist. Me vështrim të parë mund 
të duken të thjeshta për një person të një 
profili tjetër, por kur më pyet mua, në atë 
moment bëhem shurdhmemece. Çfarë mund 
t’ju them? Në vendin ku unë jetoj, artit nuk i 
kushtohet vëmendja dhe rëndësia e duhur, një 
tablo mund të shitet për një vlerë monetare 
shumë qesharake. Ky është një fenomen që i 
ndodh shumë kolegëve të tjerë artistë.Aftësia 
për të shprehur problemet dhe vlerat e një 
shoqërie, është synim i çdo artisti dhe secili 
e shpreh në stilin e tij. Flas me bindje për 
këtë fenomen të trishtuar të shoqërisë tonë, 
nga eksperienca ime artistike, por dhe nga 
vetë historia e artit nëpër epoka të ndryshme. 
Shkurtimisht pra po tregoj nje histori te vogël 
kur unë hapa ekspozitën time personale “Ora 
e magjisë”, në Muzeun Historik Kombëtar 
në Tiranë, më 20 janar 2011. Erdhën miq, 
kolegë, profesorët e mi të artit, por dhe nga ata 
që s’kanë lidhje profesionale me artin. Shumë 
punë të miat ishin me tematikën mbi trupin 
e femrës, të punuara sigurisht me stilin tim 
Neopostmodernizëm. Për të mos u zgjatur 

më shumë në përshkrimin e ekspozitës sime të 
parë personale, dua të them fjalët e njërës nga 
vizitoret. E kishin pyetur nëse i kishte pëlqyer 
ekspozita? A u kënaqet? Përgjigjia e saj nuk më 
befasoi aspak. E prisja. “Oh po po, u kënaqëm 
me lakuriqësira”.

A mund ta kuptoni sesi ndihet një artist 
kur dëgjon këtë “budallallëk”, këtë vlerësim që 
i bën një person i kësaj shoqërie veprës time, 
dhe për fat të keq, këtë vlerësim e bën një 
pjesë e madhe, pavarësisht shtresës sociale, apo 
formimit intelektual. Kur i thashë çmimin, që 
ishte një çmim shumë i përballueshëm për të, 
reagimi i saj më la pa fjalë. Përgjigja ishte kjo: 
Ua sa shtrenjtë, sikur ça është! Pra a mund të 
më thotë dikush sesi mund të mbijetoj, jo të 
jetoj, në një shoqëri të tillë, ku një vepër arti 
vlerësohet si të jetë një fustan në treg. Çfarë 
synon atëherë kjo jetë? Kujt i ulëret shpirti i 
shqetësuar i artistit kur është edhe vetë pjesë e 
krijimit. Ç’kërkon të lajmërojë ai?

‘Zanati i artistit është që të përcaktojë 
dritën në thellësitë e zemrës njerëzore”, shkruan 
Schumann-i. Turma e madhe e njerëzve 
shëtit përmes sallave dhe i vlerëson pikturat 
si “korrekte” apo “fantastike”. Por artisti 
kërkon pagën e shkathtësisë së tij, e fuqisë së 
tij shpikëse dhe ndjeshmërisë së tij të shprehur 
materialisht. Artisti në të shumtën e rasteve e 
përdor fuqinë e tij krijuese për të përkëdhelur 
ca nevoja të rendit të ulët, mashtron njerëzit 
dhe i ndihmon ata të mashtrojnë vetveten.
(Kandinsky, 1998: 22). Por vepra të tilla nuk i 
shërbejnë aspak lëvizjes për lart, ato e pengojnë, 
frenojnë përparimin dhe përhapin në atë rreth 
shoqëror murtajën.

Publiku i mbetur mbrapa,sheh pa kuptuar, 
humbet gjith interesin për një art të tillë,dhe 
i kthen atij qetësisht shpinën. Synimi i artisti 
bëhët në këtë pikë kënaqja e ambicjes dhe 
lakmisë së tij. Një shprehje nga populli thotë: 
“I fundit në vendin tënd dhe i pari në një vend 
tjeter”, vetëm nga këto fjalë kuptohet vlerësimi 
që i bën bota artit. Në vitin 2008 marr pjesë 
në një ekspozitë ndërkombëtare në Bruksel, 
ku nderohem me medaljen e argjentë. Por 
problemi në këtë pikë është se veprat e artit 
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janë objekte që kanë një sens dhe që flasin 
vetëm me prezencën e nje publiku shpirtërisht 
e intelektualisht te përgatitur për t’i kuptuar. 
Funksioni i artit ndryshon nga ai i shkencës. 
Nëpërmjet artit njerëzit grumbullojnë dije pa 
atë mundim dhe sforcim që kërkon shkenca. 
Në rastin e artit, mundimet i atribuohen vetëm 
artistit. Artisti është i kushtëzuar nga shoqëria 
ku ai jeton. Ka artistë që janë të lidhur me 
dimensionin e ideologjisë sociale, ka edhe disa 
të tjerë, të mbyllur brenda koncepteve të tyre. 
Pra mund të themi që artisti jeton brenda këtyre 
kushtëzimeve, p.sh. një poet i vuan shumë më 
ndryshe këto kushtëzime se një piktor, pra 
një formë kushtëzimi është e pashmangshme 
në jetën sociale (Castelnuovo & Bignamini, 
1991). Disa artistë për shkak të kushteve 
sociale që e rrethojnë, mund ta lëshojnë veten 
shumë poshtë, pra ndoshta pa vetëdije mund 
t’ua ulin vlerat punës së tyre, për shkak se 
shoqëria ku jetojnë, kërkon në një farë mënyre 
jo vlerat e vërteta, sepse është e papërgatitur 
t’i kuptojë. Një profesor dhe artist i nderuar, i 
urti Ali Oseku, na thoshte shpesh gjatë orëve 
te mesimit:

Fëmijë, përgatituni. Kur ulemi ne artistët të 
pijmë një kafe, e gjithë biseda rrotullohet rreth 
parave, paratë s’dalin kurrë që ne të realizojmë 
vërtetë çfarë mbajmë në shpirt e në mendje. Kur 
ulen pasanikët, të shkolluar e të pashkolluar, në 
kafe ata flasin pa të keq, rreth artit.

Duhet konsideruar sesa e vështirë është të 
kuptosh sot se çdo të thotë një vlerë artistike. 
Por piktorët modernë brenda vetes ëndërrojnë 
që një ditë, nëse do ti kishin mundësitë, të 
arratiseshin nga kjo botë, ku kufiri i artistikes 
dhe jo artistikes, imazhi sinjifikativ dhe jo 
sinjifikativ, do jetë gjithmonë i errët dhe i 
pasigurtë. Një shembull tipik na vjen nga i 

madhi Pol Gogen.5 Në vitin 1883, ai braktisi 
totalisht të gjitha impenjimet e tjera, për t’ju 
dedikuar plotësisht pasionit të tij pikturës. Pasi 
vendosej nga njëri qytet në tjetrin në kërkim të 
paqes për të krijuar. Përfundimisht në 1891 ai u 
vendos ne Taihiti, ku krijoi deri në vdekje, larg 
komoditeve te jetës. Gogen është ai që urren një 
qytetërim të bezdisshëm, një lloj titani që duke 
u ndjerë xheloz për Krijuesin, në momentet e 
frymëzimit sillte ne dritë krijesa vetëm të tijat, 
si ai fëmija që çmonton lodrat për të ndërtuar 
të tjera. Është ai që mohon dhe sfidon, duke 
preferuar që ta shohë qiellin e kuq në vend që ta 
shohë blu, si të gjithë të tjerët. Ai ndihej krenar 
kur e thërrisnin “barbar”. (Bernini, 1999).

Kemi parë që shume bluza ose veshje të 
firmave të ndryshme, stampojne piktura të 
famshme siç është “Mona Liza” e Leonardo 
Da Vinçit. Kjo bluzë që mendohet të jetë 
e modës, shërben që ata të vendosin artin 
përballë të gjithëve ne, si një prezantim me të. 
Por kjo lloj metode mund të rrezikojë, që arti 
i vërtetë të humbasë kuptimin dhe misionin, 
atë që përfaqëson brenda vetes. Një pikturë 
e L. Da Vinçit e stampuar në nje bluzë, e 
humbet sensin e krijimit. Më emocionuese 
është që publiku, veprën e artit ta admirojë 
nepër galeri arti, aty ku ajo tregon vlerat e 
vërteta të saj, ku misioni i saj kuptohet.Por 
tregu është i ashpër, në këtë rast ai shfrytëzon 
një element artistik, për të arritur qellimin e 
fitimeve të biznesit. Pra lidhja mes artit dhe 
shoqërisë do vijë gjithmonë duke u komplikuar. 
Xhokonda e Leonardos na prezantohet si një 
ikonë e artit. Imazhi i portretit të Xhokondës, 
është përdorur pafundësisht, tek moda, dizajni 
grafik për reklama te kompanive te ndryshme, 
humori, etj. Përdorimi i këtij imazhi vazhdon 
aq shumë, sa ka filluar të humbasë kuptimin 
piktura origjinale. Ky është konsumizëm i 
imazhit. E riprodhuara është duke zënë vendin 

5 Paul Gaughin(1848-1903), lindi në Francën jugore. I përkiste rrymës Post-impresioniste po ashtu si Van 
Gogj dhe ishin shumë miq bashkë,por ky i fundit në grindje e sipër e rrahu keq Gogen, dhe këtu u shkëput 
përfundimisht miqësia e tyre. U largua nga Evropa për ne ishullin Taihiti të Indonezisë për të  jetuar deri në 
fund të jetës së tij,si i barabartë me ata. Atje krijoi një stil pikturimi gati primitiv,sa tablotë e tij dukeshin si 
“barbare”,megjithëse atij i pëlqente kur e quanin “barbar”. 
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e realitetit ose zëvendësimin e tij hiper-realitet. 
Ne po jetojmë çka tanimë ka qenë jetuar dhe 
riprodhuar, pa realitetin më, por atë të imazhit 
të kanibalizuar. (Appignanesi et al., 2006: 49).

Pra në këtë aspekt nuk e shohim më, ne 
shkojmë në muzeun e Luvrit për të vëzhguar 
një ikonë të botës tonë, jo më një pikturë të 
famshme që mund t’i mesojë njerëzimit shumë 
vlera, teknika e të fshehta. Pra Xhokonda 
prezantohet si një imazh që perdoruesi e ka 
parë atë qindra mijëra herë. Këtë bën shoqëria 
bashkëkohore, humbet kuptimin e vlerave, e 
risive që mundohet të sjellë te njerëzit artin.Por 
sidoqoftë, ne nuk mund ta quajmë një bluzë 
vepër arti, vetëm se ka të stampuar një pikturë 
të njohur, sepse bluza është një objekt që prishet 
nga përdorimi. Ndërsa arti prezanton, shfaq të 
reja të pakalueshme nga elementët e jashtëm. 
Vepra e artit është e tillë kur jep kuptimin e 
vazhdimësisë në gjeneracione të ndryshme. 
Është arti ai që vihet në kontakt me publikun 
dhe jo vetëm me një publik të zgjedhur. Bienalja 
e Venecias është një shembull që artin e sotëm 
e bëjnë kritikët.

Arti i sotëm është tërësisht i lidhur me 
tregun dhe është e pamundur t›i ndash, jo 
vetëm në objektet e perdorimit brenda botës 
artistike, por gjithkund. Artisti është shumë 
i influencuar nga faktorë të jashtëm. Është e 
rrallë të mos takosh një artist të tillë. Vepra 
e artit mund të jetë e influencuar vetëm nëse 
konsiderohet brenda brezit të tij. Artistët e 
mëdhenj kane lënë vepra, që kane vlerë per 
cdo kohë, per cdo epoke te njerezimit. Siç e 
kam përmendur më parë, artisti me veprën e tij 
godet padrejtësi që mund t›i bëhen shoqërisë, 
një shembull i qartë është piktura abstrakte e 
njohur e Pikasos “Guernica”. 

Është një vepër ku ka një forcë krijuese 
dhe goditëse të realitetit të asaj shoqërie që 
ai jetoi, plot me simbole ironizuese. Demi, 
kali dhe një burrë me shpatë. Demi është një 

simbol kombëtar jozyrtar i Spanjes, i cili e lidh 
Guernikën me një kuptim specifik nacionalist, 
njerëzit dhe kafshët janë të barabartë në 
pikturën e Pikasos. Këto simbole i referohen 
popullit spanjoll, luftës civile spanjolle dhe 
bombardimeve naziste.

Ja si shprehet vetë Pikaso6 mbi këtë vepër, 
para ekspozimit të saj, pra gjatë kohes kur ende 
ishte duke e punuar:

E gjithë jeta ime si artist, nuk ka qenë gjë tjetër 
përveç se një luftë e vazhdueshme kundër 
reaksionit dhe vdekjes së artit. Në tablonë që 
po pikturoj, të cilën do ta quaj Guernika, unë 
shpreh qartë tmerrin e popullit nga kjo klasë 
ushtarake, e cila po e zhyt Spanjën në varfëri 
dhe vdekje.

Vepra e tij ka një aftësi goditëse, ku 
shpreh raportin mes historisë dhe artit, mes 
artit dhe shoqërisë ku ai jetoi. Po çensura, 
çfarë eshtë për një artist? Është e qartë një 
armik i hapur. Pra artisti është gjithmonë i 
kufizuar në arti e tij, jo vetëm nga një shtresë 
e thjeshtë e shoqërisë, por dhe nga vetë shteti 
dhe organet përkatëse. Si mund ti thuash një 
artisti që këtë duhet ta shfaqësh e këtë jo. Si 
mund t’i thuash një prindi këtë fëmijë nxirre 
të luajë me femijët e tjerë, këtë tjetrin mbaje 
të mbyllur në shtëpi. Sepse vepra për artistin, 
është si fëmija për prindin. Ai e ngjiz, thur 
ëndrra për të, kujdeset deri në gjërat më të 
vogla, që të mos i mungojë asgjë, shpenzon 
kohë, frymë, materiale, dashuri, dhe dikush 
më i pushtetshëm te thotë: Mbaje mbyllur 
brenda, të mos e shohë kurrë kjo vepër (ky 
fëmijë) dritën. Pra kjo është çensura që e burgos 
artistin në të gjitha kuptimet. Fatkeqësisht ka 
shumë raste ku artisti autoçensurohet, duke 
e ditur që disa lloje formash nuk do mund 
të shfaqen. Dhe për të qëndruar sa më pranë 
tregut dhe shoqërisë artisti detyrohet që të 

6 Pablo Picasso, (25 Tetor1881 – 8 Prill 1973), ishte një artist spanjoll, piktor, skulptor, skenograf e qeramist 
i cili pjesën më të madhe te jetës e kaloi në Francë. Si një nga artistët më të mëdhenj të shek. XX, ai njihet si babai 
i lëvizjes kubiste, si shpikësi i skulpturës së ndërtuar, bashkëkrijues i kolazhit dhe për një duzinë stilesh e risish 
në botën e artit në tërësi dhe të arteve vizive në veçanti. 
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qëndrojë sa më afër pikturës tradicionale, 
asaj estetike. Ai i druhet mosnjohjes së veprës 
së tij, dhe zgjedh rrugën e vetëçensurës për 
shkak se i duhet të mbijetojë me artin e tij. Por 
edhe pikturat e Pikasos kanë kaluar nëpërmjet 
çensurës. Edhe pse mundoheshin ta bllokonin 
artin e tij, ai përsëri arriti ta shfaqë gjykimin, 
rebelimin, ndjenjën e së bukurës nëpërmjet artit 
dhe u bë një nga artistët më të njohur të shek.
XX. Artisti qëndron pas kritikës së shoqërisë 
kontemporane, që nuk ofron art, sesa ofron 
organizëm ose fragmente. 

Arti post-modernist7, është një art me 
fragmente, ky art si pasojë arrin të japë një 
perceptim artistik të lidhur me realitetin 
kontemporan. Në këtë kohë ku po jetojmë 
shoqëria është ajo që i jep apo jo vlera një artisti, 
duke krijuar ajo keshtu “një artist i madh”.Vlera 
të vërteta të mëdha ka ai art i cili i reziston 
historisë, që i superon kalimet nga një epokë 
në një epokë tjetër. Arti që qëndron vetëm në 
një gjeneratë, është një art që ka diçka për të na 
komunikuar, per të na zgjuar nga padrejtësitë 
që mund të na bëhen.Pra artisti bashkëkohor, 
nuk arrin të superojë epoka të ndryshme, ashtu 
siç na mrekullojnë edhe sot e në vazhdimësi 
veprat e mëdha të periudhës klasike, baroke, 
rilindjes se artë, etj. 

Pra formati social i artit kontemporan, 
është krejtësisht i ndryshëm nga formati i 
artit universal. Arti universal, eshte pikerisht 
vendi ku themelohet ngritja e sipareve per 
zbulimin e mistereve, vendi i përfaqësimit 
total të marrëdhënies me botën. Ky është 
një fakt natyror dhe historik, permbushje 
dhe transformim, është ndjenjë dhe arsye 
njëkohësisht, analizë dhe sintezë, cmenduri 
dhe maturi. Ja ç’shkruan kritiku italian Achille 
Bonito Oliva (1988):

Arti, është vetë jeta, në një raport paralel. 
Është matematikë, fizikë, lëvizje të ndryshmë 
por gjithnjë të lidhura mes tyre, pjesëmarrëse 

në një klimë kulturore organike.Kurioziteti 
mbi materien dhe dëshira për rregull në 
univers, na bën të mendojmë mbi të vërtetën 
Leonardeske mbi pikturën si çështje të mendjes.
Leonardo afirmoi konceptualitetin në pikturë, 
pra prioritetin e një rregulli linguistik të aftë të 
transformojë nga ana e perceptimit, cdo rast 
ikonografik. Imazhi merr pjesë me të gjithë 
sistemin e lidhjeve kohë-hapësirë në zhvillimin e 
një rregulli superior, rregullin e formësimit që na 
shfaq një realitet autonom e të mjaftueshëm. Arti 
qe pavarësisht kohës e hapësirës arrin të na bëjë 
të ndjehëmi, qoftë edhe për pak çaste, se jetojmë 
në një hapësirë paralele të rregullt duke harruar 
jetën e përditshme, ai do të jetojë përgjithmonë.

Është e rastit t’ju kujtoj se madhështorja 
e veprave të artit qëndron pikërisht në faktorin 
kohë e hapësirë, që dijnë të kapërcejnë historinë 
dhe arrijnë të flasin në epoka të ndryshme. 
Ashtu si shkenca edhe arti në vetvete luan rol 
në zbulimin e mistereve. Nuk mund ta quajmë 
artist një piktor që kopjon një tjetër vepër, sado 
saktë ta kopjojë, ai quhet thjesht një riprodhues 
i rëndomtë. Artisti i vërtetë duhet të sjellë 
forma të reja të rinovojë konceptet. Format e 
reja nuk evoluojnë vetvetiu, evoluimi ndodh 
nga sa i aftë është arti të bashkojë shoqërinë 
me natyrën, kohën, hapësirën. Në këtë metodë 
paraqitjeje ka një grackë të cilës shpresoj ti 
jem shmangur, por që s’mund të kalojë pa u 
përmendur. Kjo grackë është keqinterpretimi 
naiv. Është e vërtetë që çdo artisti ndjen se ka 
kapërcyer brezin e mëparshëm, dhe që nga 
pikëpamja e tij, ai ka bërë përparim në krahasim 
me atë çka qenë e njohur më parë. Nuk mund 
të kuptojë në veprën e artit pa e shijuar edhe në 
atë ndjenjë lirie dhe ngadhënjimi që ka ndjerë 
artisti kur ka parë arritjet e veta.Përjetësia e një 
vepre vendoset nga dobia që vetë vepra sjell jo 
vetëm në kohën e krijimit, por edhe në shekujt 
e mëvonshëm si një dokument emocional dhe 
historik, siç thotë dhe Niçe: “Kemi artin, për të 

7 Arti Post-modern e identifikon veten me diçka  që nuk është më moderne. U përdor si një përzierje 
rrymash artistike në disa kuptime. Brenda tij përfshihen shumë rryma artistike si: Ekspresionizmi, Fovizmi, 
Kubizmi, Abstraksionizmi etj.
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mos vdekur e vërteta”. Ndodh që shumë artistë, 
pavarësisht vlerave artistike që ka vepra e tij, për 
shkak të shumë kushteve sociale qe e rrethojnë 
është i detyruar të lidhet me tregtarët e artit, ku 
këta të fundit jane perfituesit më të mëdhenj. 
Herë pas herë, ne jemi të gjithë budallenj dhe 
na duhet që herë pas here të veprojmë si të 
verbër apo gjysëm të verbër, përndryshe bota 
të kishtë ndaluar me kohë. Duhet të veprojmë 
mirë kur mundemi dhe të veprojmë keq kur 
duhet, e të jemi të ndërgjegjshëm për kufinjtë e 
veprimit në atë që bëjmë. Arsyet që na shtyjnë 
për të bërë këtë apo atë, janë shpesh herë 
ekonomike dhe pikërisht nevoja brenda nesh 
u përgjigjet të tjerë urdhrave dhe jep të tjera 
shpjegime (Mussil, 1927).

Duket qartë raporti mes artit dhe shoqërisë 
vjen si raport me qëllime të përfitimeve 
monetare. Një tregtar arti e shet shumë më 
shtrenjtë një pikturë që e ka blerë shumë më pak. 
A nuk është negative kjo për artistët? Sigurisht 
që është, të fitojë dikush tjetër më shumë, 
për më tepër me idetë e tua.Kjo është shumë 
dramatike për një artist. Më vjen në mendje një 
shprehje e Gorkit: “Të flasësh dhe të shkruash 
të vërtetën, ky është arti më i rëndë ndër arte”.

Je to jmë në  n jë  kohë  ku  ë shtë 
i pashmangshëm raporti ekonomik mes 
shoqërisë dhe artit. Duke riparë historinë 
domethënë atë shoqëri kontemporane, nga 
shek XIX e në vazhdim, vihet re një ndikim 
i fortë i tregut mbi artin. Në ditët tona ky 
fenomen është shumë i theksuar, aq sa duket 
se tregu po i vret vlerat e vërteta të veprave 
artistike, duket sikur ky lloj arti është më 
i vështirë, krahasuar me atë klasik. Shumë 
piktorëve modernë u la përshtypje të madhe 
vepra e Sigmund Freujd-it, i cili kishte treguar 
se, kur mendimet tona stimuluese mbijnë 

brenda nesh, zgjohet fëmija dhe kafsha. Ishte 
pikërisht kjo ide që i bëri piktorët modern-
Surrealistë8, të shpallin se arti nuk mund të 
bëhet kurrë me logjikë të ftohtë. Ato mund 
ta pranonin logjikën, por për shkencën e jo 
për artin; sipas tyre arti mund të vijë vetëm 
nga mungesa e logjikës. Në këtë rast shohim 
se kritikët e artit në përgjithësi shërbejnë për 
të krijuar një ndërmjetësim përmes artit dhe 
publikut. Pra jemi pikerisht në prezencën e një 
ndërmjetësimi tipik social. 

Por të gjithë ndërmjetësimet sociale duhet 
të aspirojnë në një ekuilibër të tyrin. Kur nuk 
e gjejnë këtë ekuilibër, ato përfundojnë duke e 
reduktuar artin e pastër, në atë të një tregu të 
thjeshtë e pa vlera. Fundi i shek. XIX qe një 
periudhë begatie e madhe dhe vetëkënaqësie. 
Por kishte dhe nga ata piktorë apo shkrimtarë 
që e ndienin veten jashtë shoqërisë, ishin të 
pakënaqur me synimet dhe metodat e atij arti 
që pëlqente publiku. Çdo vepër arti bëhet 
tërheqëse për bashkëkohësit, jo vetëm për atë 
çfarë ka sjellë, por edhe çfarë ka lënë pa bërë. 
Kur mbërriti në Paris, Mozarti vuri re - ashtu 
si i shkruante ai të atit - se të gjitha simfonitë e 
modës atje mbaronin me një finale të shpejtë; 
kështu ai vendosi të befasojë dëgjuesit me një 
mbyllje të ngadaltë (Gombrich, 1996). Në një 
art që sot shfaqet e nesër harrohet, sepse nuk 
prek asnjë zemër, nuk ngjall asgje në shpirt, 
e nuk zgjon asnjë impuls në tru, artisti ështe 
koshient që ndodhet para një lloj prodhimi 
specifik, të pandarë nga sistemet e tjera 
prodhuese e të standardizuar, ku kritiku i artit 
jep temën dhe ti je i lirë vetëm në përzgjedhje 
materialesh e përmasash, por ideja të është 
tashmë diktuar, truri i përkushtohet vetëm 
përkthimit në materiale te idesë së dikujt tjeter. 
E megjithatë ka dhe do ketë gjithnjë artistë që i 

8 Surrealizmi (fr. Surréalisme) ka qenë lëvizje letrare, kulturore dhe artistike, që është paraqitur në Francë 
pas Luftës së Parë Botërore. Surrealizmi ka qenë vazhdimësi e rrymës artistike  të njohur si dadaizmi dhe e 
frymës e tij rebeluese, kryengritje kundër traditës dhe shprehive e zakoneve konvencionale, si dhe urrejtje 
ndaj normave shoqërore. Mirëpo, për dallim nga fryma refuzuese e dadaizmit, surrealizimi ka theksuar edhe 
anën e vet pozitive dhe konstruktive. Bazën e vet filozofike surrealizmi në fillim e ka kërkuar dhe e ka gjetur 
te frojdizmi, e më vonë edhe te marksizmi. Si fillim i surrealizmit merret viti 1924, kur Andre Bretoni ka 
publikuar programin e tij Manifesti i surrealizmit. Rreth Bretonit janë tubuar edhe shkrimtarë të tjerë, si Lui 
Aragoni, Pol Elyari etj., por edhe artistë të tjerë, si piktori Salvador Dali.
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mbijetojnë këtij presioni. Ndaj tashmë e vetmja 
gjë që mund të bëjë një artist është pikërisht: 
Ekzistenca; duke patur të drejtë apo gabim 
pretendohet nga ai që me anë të artit të realizojë 
një lloj ekzistence autentike, gjë që njerezve të 
tjerë u është mohuar.

Artisti ekziston dhe ekziston sepse BËN. 
Ai nuk thotë çfarë duhet apo ka dëshirë të bëjë 
në botë apo për botën, i takon botës t’i japë një 
kuptim asaj qe artisti bën. 

Këtë perceptim e shfaq më së qarti piktori 
belg Renè Magritte9 në tablonë e tij, “Ceci 
n’est pas une pipe”, që ndërroi krejtësisht 
konceptet në kohën që u krijua. Ai paraqet 
një llullë, të pikturuar me shumë realizëm dhe 
me nënshkrimin: “Kjo nuk është një llullë”. 
Ai luan me objektet e jetës së përditshme e të 
zakonshme njerëzore. Ç’do vizitor që e sheh, 
pushtohet nga pyetjet se ç’mund të jetë ky 
objekt i pikturuar nga Magritte, meqë nuk 
qenka një llullë?

Po e sjell këtë vepër në studimin tim, pasi 
si koncept më përngjason shumë me llogjiken 
e shoqërisë së sotme, ku njerëzit “simpatizues 
të artit”, në dukje të parë hiqen si artdashës, 
tregojnë interes e kulturë artistike sipërfaqësore, 

por thellë thellë në rrënjët e tyre është vështirë 
ta kuptojnë apo ta pranojnë artin e vërtetë.

Të kuptosh një vepër arti, qoftë kjo 
antike, moderne apo kontemporane, është një 
detyrë e vështirë. Që prej fillimit të shekullit 
XX, arti na duket i pakuptueshëm. Ai është 
bërë abstrakt, konceptual, labirint idesh dhe 
rrugëtimesh. Ai e ka braktisur qëllimin për të 
përfaqësuar të bukurën, ndaj leximi i tij është 
bërë pothuaj i pamundur e kompleks. Për të 
shijuar si duhet një vizitë në muze, apo galeri, 
duhet të dijmë të vështrojmë e vëzhgojmë. Të 
vëzhgosh nuk është veprim i lehtë, instinktiv, 
por kërkon inteligjencë, dije dhe ndjeshmëri. 
Gjuhët vizive janë të përbëra nga organizimi i 
një tërësie imazhesh, që njëlloj si gjuha e folur, 
janë të strukturuara nga rregulla dhe struktura 
të caktuara. Të kuptosh do të thotë ngritje e 
shikuesit lart në nivelin e artistit. Pritshmëria 
nuk është e nëjtë për të gjithë, njëlloj si në 
gjuhën e folur. Çdokush e percepton (apo e 
flet gjuhën figurative) sipas inteligjences se 
lindur, dijes së fituar, ndjeshmërisë, dashurisë 
për të bukurën, etj. Por fakti që të gjithë duan 
ta mësojnë këtë gjuhë, është i pamohueshëm. 

(Betacasale, 2004).

9 René Magrite(1898-1967), lindi në Lessines te Belgjikës. Nisi të marrë mësime arti në moshën 12- vjeçare. 
Në 1916 vazhdoi akademinë e arteve në Bruksel,dhe që atëherë eksplodoi në skenën artistike evropiane,me vepra 
provokative(tradhëtia e imazheve).Këtë koncept ai e shfaqi shume qartë në pikturën e tij ikonë “Ceci n’est pas une pipe” 
(kjo nuk është një llullë,kur ndërkohë aty është pikturuar një llullë gati si fotografi). I përket rrymës Surrealiste,ka qenë 
i apasionuar pas gjuhës së përditshme e komunikimit të zakonshëm,dhe kko është shumë e dukshme në veprat e tij.
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ZHVILLIMI I ARSIMIT NË ARBËRINË MESJETARE

Nikollë LOKA
Instituti i Studimeve Albanistike “Gjon Gazulli” Tiranë

E-mail: nikolloka@yahoo.com;

PërmBledhje

Në Mesjetë arsimi në trevat shqiptare kishte zhvillim afërsisht të njëjtë me trevat e tjera të 
bregut lindor të Adriatikut. Në atë periudhë arsimi kishte karakter fetar dhe si kudo në Europë 
ishte monopol i kishës, sidomos i disa urdhërave fetarë që iu përkushtuan arsimit, fillimisht 
benediktinëve dhe pastaj domenikanëve, françeskanëve dhe jezuitëve. Një pjesë e Shqipërisë së 
Veriut gjatë Mesjetës përfshihej në hapësirën kulturore europiane, ku mësohej në gjuhën latine. 
Shqipëria e Veriut kishte shumë manastire benediktine që ishin qendrat kryesore të mësimit në 
atë periudhë. Përmenden ndër të tjerë manastiri i shën Serxhio dhe Bacho në Shirq dhe shën 
Mëhillit në Rotec. Rëndësi të madhe kishin manastiret e Fanit (Mirdita e sotme) që ishin njohur 
si qendra të jetës së provincës. Në trevat shqiptare ndodhën të njëjtat zhvillime si në vendet e 
tjera të Europës Perëndimore. U themeluan shkolla pranë katedraleve në qytete dhe famullive në 
fshatra. Me zhvillimin e qyteteve, krahas arsimit me karakter fetar, u zhvillua gradualisht arsimi 
laik për nevojat e qytetit dhe të ekonomisë së tij. Arsimi laik krijoi kushtet për përdorimin e 
gjuhës së vendit që flitej nga popullsia, e cila gradualisht u fut dhe si gjuhë mësimore. 
Fjalë kyçe: Manastiret benediktine, latinishtja, arsimi kishtar, arsimi laik, urdhërat kishtarë.
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Nikollë LOKA është drejtori Ekzekutiv i Institutit të Studimeve Albanistike “Gjon Gazulli” 
me qendër në Tiranë. Ka botuar monografi për mësues dhe artikuj të ndryshëm për historinë e 
arsimit shqiptar. Ka marr pjesë në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare për zhvillimin e arsimit 
në kushtet e reja të zhvillimeve demokratike dhe zbatimin e Procesit të Bolonjës në Shqipëri. Është 
doktorant në historinë e Arsimit Shqiptar.

Historia e zhvillimit të arsimit tregon 
prirjen zhvilluese të shoqërisë, duke 
shprehur idealet dhe objektivat e saj 

në çdo periudhë të caktuar. Shkolla dhe arsimi 
paraqesin synimet intelektuale dhe projektet 
shoqërore dominuese të kohës (Power, 1962). 

Edhe pse politikisht nën Bizantin, 
territoret ilire mbetën të varura nga Roma 
(Shuflaj, 2013:31) deri rreth vitit 732, 
kur Leo Izaurasi ia kaloi Patriarkanës 
së Konstandinopojës, por ndikimi nga 
Perëndimi vazhdoi edhe më tej, sepse trevat 
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shqiptare mbetën porta që lidhte Lindjen me 
Perëndimin. Përveç ndikimit grek dhe latin, 
pushtimet bullgare dhe serbe bënë që në vend 
të futet dhe ndikimi sllav. Në vitin 880, Papa 
Gjoni VIII e lejoi përdorimin e shkrimit dhe 
të gjuhës sllave në punët fetare dhe që nga 
shekujt IX-X arbërit përdornin alfabetin latin, 
grek dhe sllav (Koliqi, 2002:47). Ky ndikim 
shtohej ose pakësohej në varësi të pozitës që 
perëndimorët, bizantinët dhe sllavët fitonin 
ose humbnin. Meqenëse trevat shqiptare 
ishin pjesë e Bizantit, që nga shekulli VIII, 
gjuha zyrtare ishte greqishtja. Por, duke 
filluar me shekullin XII, me shtimin e 
ndikimit perëndimor dhe të kishës katolike, 
u fut dhe gjuha latine.

Në shekullin XI, Arbëria shtrihej në 
hapësirën në mes të Durrësit dhe rrjedhjes së 
Drinit në Shqipëri të Mesme. Këto kufinjë 
konsideroheshin të ngushtë, sepse jashtë 
këtyre vendeve jetonte një pjesë e madhe e 
popullsisë arbërore. Një shekull më vonë 
quhet Arbëri edhe krahina e Pultit, në veri 
të Drinit, që përfshinte një trevë malore; në 
shekullin XIII u përfshi edhe Vlora dhe, në 
vazhdim, në shekullin XIV edhe Kotorri. 

Gjendja arsimore në Arbërinë Mesjetare 
lidhet drejtpërdrejt me këtë tabllo që 
paraqitëm. Duke qenë se kisha në atë kohë e 
shikonte mësimin si një nga funksionet e saj 
ekskluzivë, në territoret arbëre bashkëjetuan 
shkollat në gjuhët latine, greke dhe sllave. Dhe 
kur krishtërimi u bë gjithnjë e më shumë një 
religjion intelektual, arsimimi u kthye gjithnjë 
e më shumë në ndihmës të rëndësishëm të 
tij. Si rezultat i zhvillimeve shoqërore, erdhi 
koha që kisha nuk mund ta injoronte shkollën 
(Power, 1962:154).Bibla vetë, si libër fetar 
dhe letrar në atë kohë konsiderohej libër 
kulture (Benson 1943:68). 

Institucionet e para kulturore dhe 
arsimore të Kishës qenë manastiret, të cilat u 
themeluan si qendra të shpëtimit shpirtëror, 
por plotësuan edhe nevojat kulturore të 
shoqërisë. Manastiret shërbenin si shkolla, por 
edhe si shtëpi botuese për shumëfishimin e 
librave. Vetëm ato kishin biblioteka për ruajtjen 

e librave dhe institucione ku përgatiteshin 
dijetarët e periudhës. Monasticizmi u bë, në 
një kuptim më të gjërë, një forcë arsimuese 
me rëndësi të madhe për shoqërinë në tërësi 
(Benson, 1943:61). 

Manastiret e krishtera të dy riteve, 
perëndimor dhe lindor, megjithë dallimet, 
kishin si tipare të përbashkëta përvujtësinë, 
përkushtimin, punën, sakrificën dhe 
dashurinë për dijen e kulturën. Murgjit 
katolikë preferuan të tërhiqeshin nga jeta në 
mes të njerëzve dhe formuan bashkësitë e 
tyre të pavarura, ndërsa murgjit ortodoksë 
u integruan në komunitetet e njerëzve, duke 
u vendosur nën autoritetin e Peshkopit të 
vendit ku ndodhej manastiri. Në mes të gjithë 
urdhërave të dy riteve, me arsimin u morën 
më shumë benediktinët në Perëndim dhe 
bazilianët në Lindje. Pavarësisht se, devocioni 
ndaj të mësuarit te bazilianët ishte shprehur 
më pak se te benediktinët, në disa drejtime 
bazilianët bënë në Lindje atë që benediktinët 
bënë në Perëndim (Kemp, 1906: 126). 

Mësimet monasticike synonin të 
përmbushnin këto detyra: aftësinë për 
të lexuar Biblën, mësimin e shkrimit, 
kopjimin e librave të shenjtë dhe mësimin 
e llogaritjeve, për të përcaktuar festat e 
krishtera (Graves, 1919:14). 

Në Mesjetë, urdhërat e murgjëve ishin 
të shpërndarë në të gjithë trevat e Arbërit 
nga veriu në jug. Në trevat shqiptare gjatë 
Mesjetës ka patur plot kuvende dhe manastire, 
si ndër katolikë dhe ndër ortodoksë, jashtë dhe 
mbrenda qyteteve dhe, ndër gërmadhat e tyre 
që janë shembur, dëshmohet për kulturën e 
dikurshme të vendit (Çabej, 1977:19) 

Gjurmët e monasticizmit kanë ardhur 
deri ditët e sotme me manastiret ortodokse 
të Shën Mërisë së Apollonisë, Fjetja e Shën 
Mërisë i Ardenicës, Shën Mërisë së Zvërnecit, 
Gjon Vladimirit në Shpat të Elbasanit, Shën 
Pjetrit në Vithkuq, Shën Vlashit në Shnavlash 
të Durrësit, Shën Marenës afër Pogradecit, 
e dhjetra të tjerëve. Si dëshmi e veprës së 
tyre janë Kodikët e Shqipërisë, të shkruar 
në intervalin prej 13 shekujsh, në masën 
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më të madhe nga murgjit e ritit ortodoks. 
Koleksioni i kodikëve (the codex) përbën një 
prej pasurive më të rëndësishme kulturore të 
popullit shqiptar në të gjitha kohërat dhe një 
pasuri me vlera botërore.

Në manastirin ortodoks të Ardenicës, 
që në fillim të shekullit XIII është mbajtur 
një shkollë. Po kështu në Delvinë, pranë 
manastireve të Jan Thellogut të Kamenicës, 
Navericës dhe të Stillos, që nga viti 1275, 
kishte shkolla klerikale. Ka të dhëna për 
praninë e një shkolle pranë manastirit të 
Svërnecit në Vlorë, që ka funksionuar deri 
në vitin 1376 (Shllaku, 2002:11). 

Në veri, disa nga manastiret e Shqipërisë 
janë madje dhe më të vjetër se zinxhiri i 
manastireve benediktine, i ndërtuar nga 
ky urdhër. Njihen 30 kuvende benediktine 
që kanë ekzistuar në ato vise në shekuj…, 
disa prej të cilëve i trashëguan domenikanët 
dhe françeskanët (Koliqi, 2002:30). Ndër 
ta përmendim manastirin benediktin të 
Shën Shirgjit, ku funksiononte tregu më i 
rëndësishëm i të gjithë Shqipërisë së Veriut” 
dhe manastirin e Shën Mëhillit të Rotecit, 
që konsiderohej në atë kohë “manastir i 
madh”. Ka të dhëna për praninë e shkollave 
pranë manastireve benediktine në rrethinat e 
Shkodrës. Me rëndësi ishin edhe manastiret 
benediktine të Fanit (Mirditës së sotme) që 
njiheshin si “qendra të jetës së Krahinës”, me 
rol të rëndësishëm sidomos në fushën e arsimit. 
Për këto manastire Shuflaj thotë: “Më në jug, 
në popullsinë e pastër shqiptare, ndërmjet 
lumenjëve të dy Fandëve, në krahinën nga 
ku në të katërmbëdhjetin shekull dilnin 
priftërinj për të gjithë Dalmacinë Jugore dhe 
veçanërisht për Raguzën, gjendeshin abacitë e 
Shën Palit (Sant Paulus Polatensis) dhe Shën 
Mërisë (Santa Maria di Trafandena) (Shuflaj, 
2004: 134 -135). Dokumentet historike 
japin një numër të madh klerikësh shqiptarë, 
të gjitha rangjeve, që kishin kryer shërbimin 
shpirtëror ndaj besimtarëve, jo vetëm në 
trevat arbëre por, edhe në bregun dalmat, Itali, 
etj. Në shekujt XIII-XIV, Raguza dhe qytetet 
e tjera dalmate buisnin nga klerikë shqiptarë. 

Deri në shekullin XI nuk kishte edukim 
jashtë atyre shkollave dhe deri në shekullin 
XIII, praktikisht në të gjithë shkollat, 
murgjët e manastireve shërbenin si mësues. 
Gjatë kësaj periudhe i gjithë mësimi 
zhvillohej në manastir ose jashtë, nën 
drejtimin e murgjëve (Monroe, 1909: 261). 
Benediktinët, që në shek. IX, themeluan 
shkollën e parë bujqësore pranë manastirit 
të Shën Mihailit në Rac të Tivarit. Siç 
duket, Tivari ishte një qendër e rëndësishme 
arsimore e benediktinëve. Midis tre epitafëve 
të parë të peshkopëve të atij qyteti është 
edhe epitafi i Pjetrit, për të cilin thuhet 
se ishte “mësues i mësuesve” (Doctorum 
doktor) (Koliqi, 2002:51), që do të thotë 
se kishte arsimin më të mirë për kohën. 

Fillimisht manastiret merreshin vetëm 
me arsimimin e murgjëve dhe të priftërinjëve, 
duke iu përkushtuar vetëm synimeve të 
Kishës. Një fëmijët që i vazhdonte studimet në 
manastir, por që nuk donte të bëhej murg, ishte 
i përcaktuar të bëhej prift (Graves,1919:13). 
Më vonë, brenda manastireve ose pranë tyre 
u krijuan shkolla për nxënësit e jashtëm. Në 
manastire filluan të jepen mësime për djemtë 
që nuk kishin ndërmend të bëheshin murgj, 
të cilët u quajtën externs, për t’u dalluar nga 
ata që ishin destinuar të bëheshin murgj, që 
quheshin interns. Kjo zgjati deri në shekullin 
XIII, kur u shfaq edukimi jashtë shkollave 
monasticike dhe u shfaqën ndryshime në 
karakterin e arsimit (Kane, 1954: 118-119).

Në Mesjetën e vonë u krijuan dhe 
shkollat e famullive, që u ngritën nëpër fshatra 
dhe shërbenin për t’u dhënë arsimin fillestar 
djemëve që konsideroheshin si kandidatë të 
mundshëm për priftërinj. Pas përfundimit të 
studimeve, ata vazhdonin më tej në shkollat 
e katedraleve ose të ipeshkëvive, ku si mësues 
fillimisht shërbyen vetë peshkopët, ndërsa më 
vonë ua deleguan këtë detyrë vartësve të tyre 
(Power, 1962: 259). 

Shkollimi elementar përfshinte të 
mësuarit e leximit dhe të shkrimit latinisht, 
mësimin përmendësh të psalmeve në 
latinisht, si dhe këngë e elemente fillestare 
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të aritmetikës. Përgatitja fillestare për klerikë, 
që bëhej në këto shkolla, u krijonte mundësi 
fëmijëve fshatarë të shkolloheshin më tej dhe 
të bëheshin klerikë, por, zakonisht, fëmijët 
e shtresave të gjëra të popullsisë mund të 
bëheshin vetëm prift famullie dhe nuk mund 
të ngjiteshin në hierarkinë e lartë kishtare 
(Mulhelm, 1996: 213). 

Më vonë, me zhvillimin e qyteteve, 
qendra e gravitetit të jetës kaloi drejt tyre 
dhe katedralet e qyteteve morën funksione 
edukative-arsimore, kur pranë tyre u ngritën 
shkolla. Gjatë kësaj periudhe, formimi i 
klerikëve të rinjë u bë në shkollat fetare pranë 
kishave të mëdha si në Durrës, Tivar, Shkodër, 
Ohër, Drisht, Berat, etj. 

Në ndryshim nga shkollat e famullive, 
në shkollat e katedraleve e të manastireve 
merrej edhe arsimi sekondar, ku mësoheshin 
kurrikulat e “shtatë arteve” të shkollave pagane. 
Të krishterët mendonin se kurset pagane 
mund t’u shërbenin në studimin e teologjisë. 
Shtatë artet liberale fillimisht u njohën nga të 
krishterët si studime sekulare parapërgatitore 
për teologjinë (Graves, 1919: 16).

Ndikim të madh në zhvillimin mesjetar 
pati skolasticizmi.Skolasticizmi ishte rival 
i monasticizmit për një pjesë të madhe të 
Mesjetës. Filozofët skolastikë pranonin se feja 
duhet t’i prijë arsyes, por eventualisht arsyea 
vetë priret të bëhet mjet për testimin e të 
vërtetës. Me skolasticizmin interesi intelektual 
fitoi terren. U shtuan shkollat e të gjitha 
niveleve. Dijet e dijetarëve të Lashtësisë për 
fusha të caktuara u bënë shumë të njohura 
dhe bota arsimore po priste lindjen e shpirtit 
të ri që erdhi në shekullin XV dhe XVI me 
Rilindjen Europiane (Monroe 1909: 328). 

Në Mesjetën e vonë qytetet shqiptare u 
kthyen në qendra të zhvilluara përmendim: 
Durrësin, Shkodrën, Drishtin, Beratin, 
Prizrenin, Durrësin, Shkodrën, Beratin, 
Gjirokastrën, Vlorën, etj. Gjatë kësaj periudhe 
interesi intelektual kaloi nga manastiret 
te shkollat, të cilat u çliruan prej ndikimit 
tërësisht kishtar dhe kaluan në ndikimin 
formalisht kishtar, duke qenë në thelb 

kryesisht sekulare. Në këtë periudhë, drejtimi i 
shkollës kaloi nga njerëzit e kishës te doktorët 
që ishin të prirur drejt racionalizmit. Interesi 
intelektual që kishte filluar si interes teologjik 
përfundoi pothuajse tërësisht në interes 
filozofik dhe logjik (Monroe,1909:327) .

Zhvillimi i arsimit ishte një proces i gjatë 
në kohë dhe shumë burime kanë humbur, 
megjithatë ka të dhëna sedisa shkolla kanë 
ekzistuar midis liqenit të Ohrit dhe të Prespës 
që në shekullin X. Më shumë informacion 
për arsimin ka në shekujt XIII dhe XIV. 
Kështu, në Pejë që në gjysmën e parë të 
shek XIV kishte një shkollë në gjuhën sllave. 
Pavarësisht se shqiptarët e besimit ortodoks 
u arsimuan u në gjuhët greke dhe sllave, 
shkollat në fjalë ndikuan në ngritjen e nivelit 
arsimor dhe kulturor të shqiptarëve. Për 
më tepër, disa nxënës vazhduan shkollimin 
e mëtejshëm në shkolla të tjera më të larta, 
sidomos shkollat greke në Konstandinopojë, 
Athos dhe Janinë, duke u njohur me arritjet 
diturore të kohës (Koliqi, 2002: 49-50).

Në arealin ku si gjuhë mësimi përdorej 
gjuha latine, me largimin e benediktinëve nga 
skena fetare, aty nga gjysma e shekullit XIII, 
erdhën menjëherë fretërit domenikanë dhe 
françeskanë, që ishin në fillimet e veprimtarisë 
së tyre (Malaj, 1998:22).

Qendra e dominikanëve në trevat 
shqiptare ishte kuvendi i Shën Maurit në 
Durrës, i cili u themelua në vitin 1224. Në 
këtë kuvend kishte qëndruar që nga viti 1359 
për një kohë të gjatë, Domenik Topia, vëllai 
i princit shqiptar Tanush Topia (Shuflaj, 
2013:156). Kuvende të tjera u hapën në 
Shkodër në vitin 1345, në Lezhë në vitin 
1350; në Ulqin në vitin 1258. 

Dominikanët i dhanë shtysë zhvillimit të 
arsimit në trevat shqiptare. Pranë kuvendeve 
të tyre hapën shkolla të ulëta dhe të larta 
fetare, si rezultat i të cilave u shtua numri 
i njerëzve të ditur që ushtronin veprimtari 
intelektuale. Në Ulqin rreth vitit 1258, noteri 
(noterus-shënues, këshilltar ligjor) ishte edhe 
mësues në shkollën e qytetit (parte per scrivere 
nostre carte e parte per insegnare lettere a nostril 
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fioli). Në periudhën kohore 1261-1406 në 
këtë qytet punuan gjashtë noterë. Veprimtari 
të tilla janë dokumentuar në Kotorr në vitin 
1266, në Durrës rreth vitit 1278, në Shkodër 
në vitin 1345, në Tivar nga gjysma e dytë 
e shek. XIV, Novobërdë etj. Edhe Drishti 
kishte traditë të mirë në fushën e arsimit, 
pasi kishte nxjerrë shumë klerikë të shkolluar, 
të cilët punonin priftërinj dhe mësues edhe 
në qytetet dalmatine (Koliqi, 2002:52). 
Nga kuvendi i Durrësit kanë qenë shumë 
rregulltarë nëpër kuvende deri në Trogir… 
Shumë domenikanë shqiptarë kanë bërë 
karrierë kishtare sidomos në Dubrovnik. Prior 
i Kuvendit të domenikanëve në Dubrovnik 
ka qenë një ulqinak. Ndërkaq, në vitin 1374, 
në kuvendin e domenikanëve në Dubrovnik, 
përveç njërit që ishte nga Trogiri, të gjithë 
të tjerët kanë qenë shqiptarë, sikur dhe 
në kuvendin e Mletit. Prej domenikanëve 
shqiptarë duhet përmendur Andrea nga 
Durrësi, i cili vjen në Dubrovnik për provincial 
të rendit dhe në vitin 1387 emërohet 
Arqipeshkëv i Dubrovnikut. Një durrësak 
tjetër, në vitin 1375 emërohet Ipeshkëv i 
Kotorrit (Mirdita, 1998: 259-260).

Me kalimin e kohës kjo veprimtari 
shkoi duke rënë deri sa u ndërpre krejtësisht 
me pushtimin otoman. Në fakt, kuvendi i 
fundit i domenikanëve në Durrës braktiset 
në vitin 1501, atëherë kur fretërit së bashku 
me kolonët e tyre u transferuan në afërsi 
të Tragurit (Trogirit) në Dalmaci, duke 
formuar fshatin Arbanasi në ishullin e 
Sholtës (Malaj, 1998: 24).

Françeskanët ose fretërit gri erdhën 
pothuajse në të njëjtën kohë me domenikanët 
dhe u prirën të jenë më demokratikë dhe më 
pak intelektualë. Ata iu kushtuan të varfërve 
dhe arsimimit fillestar, prandaj u vendosën jo 
vetëm në qytete, por dhe në mjedise rurale, 
ku nuk shkuan domenikanët. Françeskanët 
shërbyen si gjymtyrë lidhëse midis jetës së 
zhvilluar kishtare të Shqipërisë Mesjetare 
dhe detyrave që Kisha Katolike duhet të 
kryente në vend. 

Disa prej fretërve shqiptarë u bënë 

drejtues të Urdhërit apo klerikë të lartë në 
vende të tjera. Në vitin 1300 përmendet fra 
Shtjefni nga Shkodra si vikar në një kuvend 
të Raguzës. Në vitin 1385, Provinciali i 
Provincës së Dalmacisë është një shqiptar. 
Edhe Guardiani i kuvendit të Zarës më 1396 
është një françeskan shqiptar (Malaj, 1998: 
24). Po kështu, në vitin 1396, Guardian i 
Kuvendit Françeskan në Zarë ka qenë Aleksi 
nga Shkodra. Nërsa në vitin 1440 provincial 
i provincës së Dalmacisë ka qenë fra Nikolla 
nga Durrësi (Mirdita, 1998:262).Urdhëri 
i françeskanëve që u forcua vazhdimisht, 
veçanërisht prej ipeshkëvinjëve që dolën nga 
gjiri i tij, filloi ta shpaloste veprimtarinë më 
me force në kohën e pushtimit turk. 

Në Shqipërinë Mesjetare kishte dhe 
shumë klerikë shekullarë. Intensiteti i tregtisë 
me Raguzën bëri që ky qytet “të përmbytej” 
nga priftërinj shqiptarë. Në vitin 1349, kur 
shpërtheu një epidemi murtaje dhe në dy 
vitet pasuese, në librat noterialë të Raguzës 
përmenden 24 priftërinj shekullarë shqiptarë, 
prej të cilëve 7 ishin nga Drishti, 7 nga Ulqini, 
4 nga Shën Pali i Pultit, 2 nga Tivari, 1 nga 
Baleci, 1 nga Shkodra, 1 nga Shën Kozmai-
Damiani, 1 nga Shën Shtjefni i Pultit, 1 nga 
Spasi, 1 nga Shën Shirgji dhe 1 nga Shën Kolli 
në Bunë (Shuflaj, 2013: 136). 

Duke filluar me shekullin XII, qytetet 
u bënë vendi ku jetonin dhe punonin klasa 
e re borgjeze. Në këtë periudhë jetonin në 
krah të njëra tjetrës Europa e vjetër feudale, 
klerikale dhe bujqësore me Europën e re 
borgjeze, laike dhe tregtare.Shkollat laike 
u bënë përplotësuese me shkollat fetare. 
Mësimi në to kishte kryesisht karakter laik 
dhe organizohej për qëllime praktike. Se 
ishin formuar për qëllime praktike e tregon 
fakti se nganjëherë quhen shkolla të shkrimit, 
të llogaritjes.Nxënësi (zakonisht djemtë e 
qytetarëve) mësonin aritmetikë, shkrim, 
kontabilitet, etj (Mulhern 1959:232). Në 
qendrat e rëndësishme kulturore si Ulqini, 
Tivari, etj u krijuan kushtet e përshtatëshme 
për zhvillimin e arsimit dhe dolën njerëz 
mjaft të shquar. Fryma humaniste italiane u 
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përhap në qytetet e bregdetit tonë, si dhe në 
vendet e tjera ku kishte popullsi shqiptare. 
Kodikët dhe shkresat e dala nga skriptoret e 
zyrave noteriale të vendeve fqinje dëshmojnë 
veprimtarinë intelektuale, sidomos në lëmin 
e arsimit, noterisë, muzikës, arteve figurative 
e të zbatuara që paraqesin një bazë të fortë 
për zhvillimin e lëvizjes progresiste, siç ishte 
humanizmi (Koliqi, 2002: 28). Në qytetet 
e Dalmacisë hasen qysh heret edhe mësues 
shqiptarë. Klerikë, kishtarë dhe dijetarë 
shëtitës, murgë dhe murgesha, si dhe gra 
sekulare, për të siguruar jetesën ose pak të 
ardhura shtesë ofronin shërbimin e mësimit 
të fëmijëve në numrim, lexim dhe shkrim, siç i 
kishin mësuar ato arte vetë (Parker, 1912: 29). 

Një tregues i zhvillimit të këtyre 
shkollave qytetare nën përkujdesjen e 
bashkive ose si sipërmarrje private është 
numri i madh i noterëve arbër. Vetëm në 
Raguzë, në vitin 1349 kishte 24 shkrues 
noterialë nga Tivari, Ulqini, Pulti, Shkodra 
dhe fshatrat përreth, dy të tretat e të cilëve 
ishin shqiptarë. Kishte dhe mësues private 
arbër. Në Këshillin e Madh të Dubrovnikut 
u muar vendimi që “t’i jepen dhjetë perperë 
Teodorit, djalit të zotit Nikollë nga Drishti, 
për qiranë e shtëpisë në Danjë, ku duhet të 
mbajë nxënësit që do t’i mësojë për të lexuar 
dhe për të shkruar” (Dedja ed al,. 2003:61).

Me rritjen e shtresës së zejtarëve dhe 
tregtarëve u krijuan bashkime të tyre në 
esnafe. Në Shkodër ekzistonin vëllazërit dhe 
shkollat Shën Barbara, Shën Mërkuri dhe 

Kryqi i Shenjtë, ndërsa në Drisht: vëllazëritë 
Kryqi i Shenjtë, Shën Gjergj dhe Shën Mëri. 
Termi “Scuola” dhe “Esnaf ” përdoren shpesh 
si sinonime të njëri tjetrit. Vetë esnafi kishte dy 
funksione, atë të prodhimit që ishte funksioni 
kryesor dhe funksioni i mësimit të nxënësve 
kandidatë për mjeshtër, por jo çdo mjeshtër 
duhet të kishte medeomos çirak. Unë mendoj 
se termi “Scuola” është përdorur për shkollën 
e vëllazërisë që përfshinte mjeshtrit dhe 
praktikantët, kandidatë për mjeshtër dhe si e 
tillë “Scuola” duhet konsideruar si një pjesë 
e esnafit dhe jo si krejt ai. 

Ia vlen të theksohet se me kalimin e 
viteve, vlera e arsimit në esnaf filloi të rritej, 
pasi që nga shekulli XII, që një praktikant të 
konsiderohej eficient, duhet të dinte lexim 
dhe shkrim. Shkollimin në esnafe e diktoi 
koha. Shkollat e esnafeve ishin zakonisht 
elementare dhe në to u punësuan drejtues 
që t’i udhëhiqnin. Njihet në histori “Shkolla 
e shqiptarëve» në Venedik, ku jepte mësim 
Marin Beçikemi, që konsiderohet si i pari 
institucion arsimor i shqiptarëve në mërgim 
(Koliqi,2002:54-55). Bashkëvëllazëri 
dhe shkolla të tjera, emigrantët shqiptarë 
ngritën dhe në Raguzë, Rimini, Rekanati 
(Dedja ed al,. 2002: 478).

Deri në fillimet e pushtimit osman, 
arsimi në trevat shqiptare kishte ndjekur të 
njejtat ritme zhvillimi me vendet e tjera të 
hapësirës kulturore të përbashkët, ku mësohej 
në gjuhën latine dhe arsimi ishte i organizuar 
nga kisha ose nën ndikimin e saj. 
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Education in the Middle Age, in Albanian territories had the same development as the 
east coast of the Adriatik sea. At that time, education has a religious character. As elsewhere 
in Europe, in Albanian territories, education was the monopoly of the church, especially the 
religious orders, at the beginning Benedictines and then Dominicans, Franciscans and Jesuits. 
A part of the north Albania through the Middle Age entered in the European cultural space, 
where is taught latin language. Northern Albania was rich with Benedictine monasteries that 
became the main centers of education of that period. In the Albanian territories happened the 
same development as in the other European countries. It was founded schools near cathedrals 
and the parish schools in villages. With the development of the cities, besides religious education, 
was created secular education for the needs of the economy. Secular education, it created the 
conditions for the use of national languages in schools.
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“Nova Demokratia”, një hulumtim i 
demokratizimit shqiptar

Nga Gerti SQAPI
Universiteti Europian i Tiranës, UET

Rreth librit “Nova Demokratia”
Shkruar nga Prof. Dr. Tonin GJURAJ 
Rektor i Universitetit Europian të 
Tiranës, UET
Tiranë: UET Press, 2015

Libri “Nova Demokratia” i Prof. Dr. 
Tonin Gjuraj, i paraqitur në një 
cikël prej 15 esesh mbi tematika 

të ndryshme në fushën e tranzicionit dhe 
demokratizimit, përbën një kontribut me 
vlerë për studiuesit e fushës, si dhe për 
publikun e interesuar. Kjo, në kuadrin e 
teorizimit të tranzicionit demokratik, i cila 
vazhdon të përbëjë një temë aktuale në 
rastin e Shqipërisë, prej më se 24 vitesh, 
prej kohës së përmbysjes së regjimit të 
mëparshëm komunist. Ndonëse studimet 
mbi tranzicionin dhe demokratizimin 
patën një lulëzim të konsiderueshëm, që 
nga koha e revolucioneve të vitit 1989 e 
më tej në Europën Qendrore dhe Lindore, 
studimet serioze dhe aplikative të qasjeve 
të ndryshme të demokratizimit, në rastin 
shqiptar, mund të thuhet se kanë qenë 
fare të pakta e të vagullta. Ndaj edhe libri 
i fundit i profesor Gjurajt duhet parë si një 

kontribut i mirëfilltë dhe i rëndësishëm në 
këtë drejtim.

Sot, realiteti i tranzicionit shqiptar ka 
nevojë të kuptohet me të gjitha karakteristikat 
dhe veçantitë që e përbëjnë atë. Një realitet 
që e bën atë sa të ngjashëm, aq edhe të 
veçantë, në krahasim me tranzicionet e tjera 
të vendeve të bllokut postkomunist, edhe 
pse megjithatë mbetet ende i pakuptuar dhe 
i pashtjelluar mirë nga pikëpamja teorike 
në lidhje me problematikat e ndryshme që 
ai paraqet. Sigurisht, përpjekje janë bërë 
në këtë drejtim dhe kontribute të veçanta 
serioze nuk mund të thuhet se mungojnë 
krejtësisht. Megjithatë, ajo që mund të 
thuhet se vërehet më së shumti është 
paraqitja e koncepteve dhe supozimeve 
kryesore për demokratizimin në mënyra 
esencialiste dhe sempliste në rastin më të 
keq dhe, në rastin më të mirë, ato shtrohen 
pa u problematizuar sa duhet. Libri Nova 
Democratia përbën një përpjekje serioze për 
të mbushur boshllëkun në këtë drejtim, i cili 
shoqërohet me një bibliografi mjaft të pasur 
dhe me një aplikim kritik të koncepteve, 
supozimeve dhe hipotezave, të gjeneruara 
brenda fushës së demokratizimit në lidhje 
me problematika të veçanta.

Në librin e tij, profesor Gjuraj bën një 
skaner të kujdesshëm të problematikave 
të ndryshme që kanë kapluar shoqërinë 
shqiptare 24 vitet e fundit, që nga përmbysja 
e regjimit të mëparshëm totalitar. Ndër të 
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tjera ai veçon: konfliktualitetin e lartë 
politik dhe mungesën e dialogut politik 
mes palëve konkurruese; ekzistencën e 
tipareve të një kulture politike patriarkale në 
shoqërinë shqiptare; përjashtimin e grupeve 
të ndryshme sociale nga procesi politik; 
brishtësinë e shoqërisë civile shqiptare 
dhe keqpërdorimin e rolit të saj nga ana e 
partive politike; mungesën e sundimit të 
ligjit dhe shtetit të së drejtës, deri te kapja 
e shtetit nga klikat në pushtet (faqe 19-
20, 49). Të gjitha këto, autori i bën nën 
optikën e qasjeve të ndryshme që ekzistojnë 
mbi demokratizimin, pa favorizuar ndonjë 
qasje të veçantë mbi tjetrën. Aspektet 
teorike të këtyre qasjeve janë paraqitur në 
mënyrë objektive, janë shtjelluar në mënyrë 
sistematike, çka tregon se autori është edhe 
një njohës mjaft i mirë i tyre.

Po kështu mund të thuhet se me 
interes dhe dobi përbëjnë edhe tematikat 
e zgjedhura të eseve në përbërje të librit. 
Secila prej tyre është e bazuar mbi tema të 
veçanta dhe çdonjëra lidhet më gjerë me 
proceset e demokratizimit. Kuptohet që 
procese të tilla demokratizuese në një vend 
përfshijnë faktorë, aktorë dhe institucione 
të ndryshme që duhen transformuar, për 
t’iu përshtatur sa më mirë normave dhe 
parimeve të demokracisë liberale. Realiteti 
i tranzicionit shqiptar këto dy dekada e 
gjysmë ka treguar se këto transformime 
kanë rezultuar më të vështira nga sa u 
imagjinuan në fillim. Nëpërmjet analizës 
së vet, autori përpiqet t’i zbërthejë kushtet 
jo të favorshme dhe faktorët pengues 
që kanë kontribuar në funksionimin 
defektoz të demokracisë shqiptare përgjatë 
këtyre 24 viteve. Kështu, analiza e rolit 
të elitave në ndryshimet socio-politike në 
Shqipëri; kulturës së mosbesimit që ka 
karakterizuar tranzicionin postkomunist 
shqiptar; rolit (të munguar) të shoqërisë 
civile, me të gjithë problematikat që ajo 
ka trashëguar dhe bart në vetvete; rolit 
të ndërkombëtarëve në tranzicionin dhe 
demokratizimin e Shqipërisë; raportit 

të medias me demokracinë; çështjes 
së legjitimitetit të institucioneve dhe 
konflikteve që i prekin ato; problematikës së 
sistemit aktual zgjedhor shqiptar; të gjitha 
këto përbëjnë një përpjekje serioze për të 
kuptuar vështirësitë, kushtet dhe faktorët 
e ndryshëm që kanë ndikuar negativisht 
në funksionimin siç duhet të demokracisë 
shqiptare. Një analizë e tillë në libër vjen 
e shoqëruar edhe me sugjerimet dhe 
rekomandimet përkatëse për zgjidhjen e 
problematikave të caktuara.

Mund të thuhet se profesor Gjuraj, 
me librin e ri të tij ka ofruar një shpjegim 
me baza të forta shkencore, në lidhje me 
problematikat e ndryshme dhe veçoritë që 
kanë karakterizuar realitetin e tranzicionit 
shqiptar dhe që shpesh e kanë bërë atë të 
konsiderohet edhe si një rast “sui generis”, 
krahasuar me vendet e tjera të Europës 
Qendrore dhe Lindore. Si i tillë, si një libër 
me shpjegime të bazuara shkencërisht, ai 
duhet të merret në konsideratë si referencë 
potenciale për studiuesit që kryejnë studime 
brenda fushës, apo analistë të ndryshëm.

Në përfundim, nëse do të duhej të 
përmendej një vlerë tjetër e librit “Nova 
Demokratia – 15 ese për tranzicionin dhe 
demokratizimin”, mund të thuhet se ai duhet 
të shërbejë si një bazë për të hapur më tej 
shtigjet dhe thelluar kërkimin brenda fushës 
së demokratizimit ndërmjet studiuesve 
shqiptarë. Ky libër mund të shërbejë si 
një ftesë në këtë drejtim, me koncepte, 
supozime teorike, hipoteza të qasjeve të 
ndryshme të demokratizimit, që ende kanë 
nevojë të shtjellohen, debatohen, apo dhe 
testohen në lidhje me vlefshmërinë e tyre. 
Dhe realiteti i tranzicionit shqiptar, që nga 
koha e përmbysjes së regjimit komunist, 
deri në ditët e sotme, ka treguar se është një 
terren mjaft interesant për t’u studiuar, për 
të thelluar analizën, për të testuar hipotezat, 
si dhe për ta çuar më tej debatin në fushën 
e demokratizimit. Ky është edhe virtyti më 
intrigues i kërkimit shkencor: ai mbetet 
gjithmonë i hapur në këtë drejtim.
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“Përmbysja e komunizmit” - një 
dëshmi historike mbi procesin më të 
rëndësishëm shqiptar të shekullit të 
kaluar, pas Pavarësisë

Nga Henri ÇILI
Universiteti Europian i Tiranës, UET

Rreth librit “Përmbysja e 
komunizmit”
Shkruar nga Prof. Servet 
PELLUMBI
Drejtor Akademik i Institutit Shqiptar 
të Sociologjisë
Tiranë: UET Press, 2015

Para disa kohësh, kur po komentonim 
edicionin e dytë të Ditët e Studimeve 
Shqiptare kushtuar “Transformimit 

të madh”, pra 25 vjetorit të tranzicionit 
demokratik në Shqipëri, menduam për një 
cikël librash në lidhje me këtë temë, por 
mbi të gjitha për një libër tipik, që do të 
merrej pikërisht me këtë temë. Ngado që u 
vërtitëm mendja konsensualisht na shkoi tek 
Servet Pëllumbi, një figurë emblematike e 
tranzicionit shqiptar. 

Pikërisht kështu lindi ky libër: nga një 
ide dhe nga një bisedë shumë simpatike me 
profesor Pëllumbin, i cili mori përsipër të 
shkruante një libër me refleksione, kujtime, 
shënime apo të themi, trajtesa politologjike 
dhe filozofike në lidhje me një proces shumë 
të thjeshtë, përmbysjen e komunizmit në 
tërësi dhe, në veçanti, rastin shqiptar. Në 
fillim të muajit mars 2015 kur mora në dorë 
draftin e parë të librit, duke menduar për 
parathënien, ideja më e mirë ishte pikërisht 
kjo: të shkruaja një paraqitje për librin, idenë 
e të cilit e lindëm së bashku, 6 muaj më parë. 

Me këtë prezantim të shkurtër të librit të 
profesor Pëllumbit, them se kemi përmbushur 
një dëshmi historike, lidhur me procesin më 
të rëndësishëm shqiptar të shekullit të kaluar, 
pas Pavarësisë, përmbysjen e komunizmit. 
Përmbysja e komunizmit është një nga 
momentet e jashtëzakonshme në historinë 

shqiptare, e inkuadruar brenda historisë 
europiane të Europës Lindore. Është një nga 
ngjarjet që na bën europianë, është një nga 
ngjarjet që na lidh me Europën. Pak a shumë, 
përmbysja e komunizmit në Shqipëri ishte, 
mbi të gjitha, dhe kjo është teza themelore 
e profesor Pëllumbit, derivat i zhvillimeve 
në Europën Qendrore, Lindore dhe në ish-
Bashkimin Sovjetik. 

Përmbysja e komunizmit, një term 
kaq i thjeshtë dhe kaq i drejtpërdrejtë për 
të karakterizuar këtë trasformim epokal, që 
përshkoi shoqërinë shqiptare, në fund të viteve 
‘80 dhe në fillim të viteve ’90, është procesi 
me anë të cilit, Shqipëria iu bashkangjit, sipas 
thirrjes së studentëve “E duam Shqipërinë 
si gjithë Europa”, hapësirës europiane dhe 
Perëndimit. Ndoshta me një rrugë të gjatë, të 
lodhshme, të dhimbshme, por të suksesshme. 
Një rilidhje me atë që kishte qenë ëndrra jonë 
ndoshta që prej Rilindasve. “Dielli lind kah 
perëndon”, shkruante Naim Frashëri.

Edhe pse, profesor Pëllumbi, shpjegon 
në mënyrë të përsosur integrimin e rastit 
shqiptar në tretësirën e kontekstit të Europës 
Lindore dhe Bashkimit Sovjetik, mund të 
them pa mëdyshje, se nuk ka një tipar shqiptar 
të përmbysjes së komunizmit. 

Përmbysja e komunizmit është identike, 
ose thuajse identike, si në të gjitha vendet e 
tjera të Europës Lindore, ose në komunizmat 
e lindura nga Pakti i Jaltës.

Të bëjmë një ndërhyrje të shpejtë këtu: 
ranë si gurët e shahut, efekti domino, të 
gjitha regjimet komuniste në ato vende, të 
cilat kishin qenë pjesë e paktit të famshëm 
të Jaltës, Churchill- Stalin- Roosevelt dhe, 
përkundrazi, vazhdojnë të mbijetojnë dhe sot 
e kësaj dite, të gjitha komunizmat që lindën 
jashtë këtij konteksti: Kuba, Kina, Korea 
e Veriut, ndonjë vend i Azisë Juglindore, 
Mongolia e kështu me radhë.

Shkurt, në këtë kuptim na lind e drejta 
të themi, se nuk ka një tipar shqiptar të 
përmbysjes së komunizmit, ai ishte jo më 
shumë se sa një pjesë e efektit domino të 
Europës Lindore e Qendrore. Kjo, me gjithë 
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izolimin shqiptar, me gjithë parullat e Ramiz 
Alisë se “Shqipëria nuk është as Lindje, as 
Perëndim”, me gjithë Izolimin e madh. 

Në të vërtetë, zhvillimet në Shqipëri 
janë një derivat i kulturës ndërkombëtare 
dhe jo më kot, kështu ka qenë shumë herë e 
vërtetohet edhe këtë radhë, se nuk mund të 
ketë zhvillime shqiptare, jashtë një konteksti 
të madh të zhvillimit të perandorive apo të 
gjeopolitikës së madhe. Nuk mund të kishte 
zhvillime të hapësirës së trojeve shqiptare 
jashtë kontekstit të Perandorisë Otomane; 
nuk mund të kishte, të themi, zhvillime të 
Shqipërisë apo versione të përmbysjes më 
parë të komunizmit, sepse nuk mund të flitej 
për sukses të diversantëve apo të sabotimit 
të komunizmit në Shqipëri, jashtë Paktit të 
Jaltës, e kështu me radhë. Kjo i jep fund një 
herë e mirë sindromit tonë për të qenë një 
“rast i veçantë” apo një “rast sui-generis”. 

Jemi krejtësisht normalë. Më kujtohet 
një shprehje e famshme e Preç Zogajt për 
fillimet ’90-të: “një Shqipëri normale, një 
Shqipëri për të gjithë”. Pra, Shqipëria është 
një rast normal i përmbysjes së komunizmit.

Ramiz Alia, të cilit i referohet në një 
pjesë të madhe Servet Pëllumbi, si dëshmitar 
i dorës së parë të atyre zhvillimeve, është 
gjerësisht i trajtuar si rol dhe si veprimtari 
në këtë libër. Megjithatë, Ramiz Alia mbetet 
një figurë enigmatike, një figurë ende e 
pazbuluar dhe profesor Pëllumbi përpiqet 
të zbulojë diçka më shumë rreth tij dhe 
rolit të tij, por mbetet akoma çështje e 
politikanëve dhe studiuesve. 

Ramiz Alia, ky Hrushov i Shqipërisë, 
siç e quante Mehmet Shehu në letrën e tij 
të vetëvrasjes lënë Enver Hoxhës, është një 
figurë krejtësisht enigmatike. Ai, siç e pata 
shkruar në një editorial, pas vdekjes së tij, 
mbetet “Diktatori i fundit dhe demokrati i 
parë”. Kjo figurë-dyzim, ky karakter-dyzim 
i Ramiz Alisë, ishte një nga karakteristikat 
thelbësore të transformimit shqiptar, i cili 
duhet pranuar që ishte paqësor, me eksese 
kolaterale, por gjithsesi, u arrit shmangia e 
një gjakderdhje apo konfrontimi civil, edhe 

pse dëmet materiale të transformimit shqiptar 
ishin të jashtëzakonshme.

Në këtë libër Servet Pëllumbi zbulon 
shumë, mbështetur në dëshmitë e tij 
personale, mbi rolin e këtij personazhi, për 
lidhjet e tij me Lindjen komuniste në kushtet 
e izolimit dhe tiparet e lojës së tij politike, me 
të gjithë dhe kundër të gjithëve, por me një 
synim të qartë: të mos shkonte drejt dhunës 
dhe të mund të kryente një transformim, me 
sa më pak kosto për Shqipërinë, mundësisht 
duke ruajtur pushtetin e vet, por kjo, ku nuk 
ishte e mundur, pa bërë shumë rrezik.

Dy nga pyetjet themelore që torturojnë 
tranzicionin shqiptar janë: A u vonuam? A u 
nxituam? Historia nuk bëhet me sikur, por 
sidoqoftë, nga largësia e 25 viteve mund të 
themi se vonesa shqiptare ndonëse kishte një 
rol, gjithsesi ajo nuk ishte aq domethënëse, 
sepse nuk ishte më larg se një vit nga 
tranzicioni në vendet e tjera të Lindjes dhe 
avantazhi që mund të fitohej mund të ishte 
diçka, por jo aq shumë sa të bënte diferencën 
e madhe. Duken naivitete të gjitha këto akuza, 
që flasin për pengimin e lidhjes me gjermanët 
në ‘83-in apo ‘84-ën, kur dimë se asgjë në një 
sistem të qëndrueshëm gjeopolitik nuk ndodh 
jashtë makro-zhvillimeve. Për shembull, 
Mbreti Zog në kujtimet e tij thotë se, kur 
po përgatisnin ndërhyrjen në Shqipëri, që të 
përmbysnin me dhunë regjimin komunist, 
ka pasur një bisedë të presidentit De Gol 
me amerikanët për të penguar avancimin e 
mëtejshëm të antikomunistëve shqiptarë, në 
një zonë influence të përcaktuar si e Lindjes. 
Kjo, për të mos shkelur Paktin e Jaltës.

A u nxitua më tej? A kishim reforma 
gati brutale, të dhunshme? A kishim revansh 
etj. etj.? Përsëri kjo është një dilemë shumë 
e madhe, por, për t’u theksuar është fakti, 
se askush nuk ka arritur t’i kontrollojë disa 
nga proceset historike moderne, siç është 
migrimi i brendshëm, ndërtimet pa leje 
në zonat urbane; askush nuk ka arritur të 
ketë një efikasitet të plotë të kalimit nga 
ekonomia socialiste në ekonominë e tregut 
pa shpërbërjen e strukturave të mëdha 
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dhe rikrijimin e strukturave të mëdha, në 
vetëm një ditë, pasi ato i sjellë vetë tregu. 
Në këtë kuptim, praktikisht, asnjë nga 
privatizimet e mëdha nuk ka ecur apo nuk 
ka funksionuar në kuadrin e zhvillimeve 
ekonomike të Shqipërisë, mjafton të themi, 
se strukturimi apo nisja e kapitalizmit 
shqiptar, nga ndërmarrjet e vogla apo me 
çanta e kioska, drejt strukturave më të reja 
dhe të përparuara shqiptare, ishte rruga e 
paevitueshme, ndonëse, as gradualizmi, 
apo ndonjë lloj tjetër planifikimi, nuk do 
ta shpëtonte ristrukturimin e ekonomisë 
kombëtare drejt një ekonomie tregu. Nuk 
ka raste në Shqipëri, që një kombinat i 
madh të jetë transformuar me sukses, në një 
ndërmarrje të madhe të së sotmes.

Çështja kryesore e tranzicionit shqiptar 
mbetet pikërisht reformimi i së majtës. Në 
çfarë mase, reformimi i së majtës, do ta 
ndihmonte apo do ta pengonte procesin 
demokratik në Shqipëri? Një nga preokupimet 
madhore të tranzicionit shqiptar, temë që 
vazhdon dhe sot e kësaj dite, është pikërisht 
reformimi i së majtës. Duhet thënë që, edhe 
pse nuk e prek në libër, Servet Pëllumbi ka 
qenë një nga aktorët e reformimit të së majtës, 
mendjehapur, njëherazi me funksione të 
rëndësishme politike: ish-kryetar i Kuvendit 
të Shqipërisë, deputet në shumë legjislacione 
dhe, aktualisht, drejtor akademik i Institutit 
Shqiptar të Sociologjisë. Në gjykimin tim, 
profesor Pëllumbi ka lëvizur nga pozitat 
ideologjike të së majtës së vjetër, drejt së 
majtës së re.

Po ashtu, pengimi i revanshit të së 
djathtës, ka qenë një nga temat themelore 
të viteve 1991-1992. Pengimi i këtij 
revanshi solli edhe intoksikimin e së djathtës 
shqiptare me elementë të fortë të së 
majtës. Pas reformimeve të para të sektorit 
shtetëror, në fillim të viteve ’90, praktikisht, 
reformat e së djathtës shqiptare nuk e 
konceptuan guximin e atyre viteve, të 
Qeverisë së Pashkos apo Meksit. Ata sektorë 
që u liberalizuan atëherë ishin të parët që 
funksionuan, tregtia dhe shërbimet. 

Ndërkohë që, intoksikimi me elementë të 
majtë i së djathtës shqiptare mbeti themelor 
dhe pas rikthimit të saj në pushtet, më vitin 
2005, kur përveç privatizimit të CEZ, që 
doli i dështuar si teknikë, por jo si parim, 
sektorë tradicionalë punistë si Arsimi dhe 
Shëndetësia, mbetën punistë dhe mbetën të 
pa reformuar edhe në qeverisjen “Berisha 
2”. Në këtë kuptim, kompleksimi i së 
djathtës shqiptare me punizmin mbeti një 
realitet i qëndrueshëm. Sot e kësaj dite, 
opozita e Lulzim Bashës flet për disa sektorë 
dhe disa fusha me termat e punizmit të 
vjetër shqiptar, fatkeqësisht. 

Nga ana tjetër, tema e reformimit të së 
majtës, është rimarrë fort, pas 2005-ës nga 
Edi Rama, duke notuar në ujërat e “Third 
way”, qoftë nga pikëpamja e diskursit, qoftë 
nga pikëpamja e teknikave, për shembull, 
afrimi i Tony Blair apo këshilltarëve të tij të 
komunikimit dhe konceptimi i reformave 
liberalizuese të “third way”. Sakaq, kritika e 
këtij reformizmi vazhdon, duke kaluar drejt 
një reformimi më neutral që orientohet 
më shumë drejt tregut, pa hequr dorë nga 
shtresat sociale, sikurse kritika e këtij “third 
way” vazhdon sërish.

Si përfundim, libri i profesor Servet 
Pëllumbit, në radhë të parë, është një 
kënaqësi për të gjithë studiuesit. Po ashtu, 
për publicistët shqiptarë, të cilët krijojnë 
refleksion. Profesor Pëllumbi ka arritur 
vetë, si personalitet politik dhe intelektual, 
të jetë një nga reformimet e mëdha të 
tranzicionit shqiptar, me kërkimin e tij 
të pareshtur, me kritikën, me lëvizjet nga 
akset ideologjike dhe konceptuale drejt një 
realizmi dhe prekjes së realitetit shqiptar 
në gjithë koloritin e tij. Klasa politike, 
megjithëse mund të përtërihet në breza 
dhe në valë me kohë gjithnjë dhe më të 
shkurtra, duhet të ketë vazhdimësinë dhe 
kujtesën e saj. Profesor Pëllumbi dhe librat 
e tij, në veçanti ky libër, që gjej rastin ta 
çmoj fort, është një nga vlerat intelektuale 
dhe politike. Është një gur në traditën tonë 
politike.
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